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Değerli okuyucular, fakültemiz olarak Sanat Yazıları Dergimizin 31. sayısını büyük 

bir heyecanla sizlere sunuyoruz. Bu sayıyla beraber koca bir yılı geride bıraktık ve 

yeni bir yıla büyük umutlarla giriyoruz. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde fakülte olarak 

birçok sanatsal etkinlik gerçekleştirdik. Gelecek yıl da aynı heyecanla üretmeye ve 

bunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. 

Faaliyetlerimizin özünü oluşturan en temel konulardan biri sanat kuramına dair 

eksikliği giderebilmektir. Ülkemizde gerek üniversitelerde gerekse özel atölyelerde 

sanatsal üretimin belli bir doygunluğa ulaşmak üzere olduğunu görmekteyiz. Fakat 

kuramsal eğitime aynı oranda önem verilmediğini düşünmekteyiz. Ülkemiz yakın 

tarihine baktığımızda, Cumhuriyet dönemiyle beraber kurulan sanat okullarının sa-

dece sanat üreten bireyler değil, aynı zamanda sanat kuramcıları da yetiştirdiğini 

ve bu eğitim politikası sayesinde çok değerli kuramcıların önemli eserler verdiğini 

görmekteyiz. Değerli meslektaşlarım unutmamak gerekir ki, sanat sadece üretim 

odaklı değildir, aynı zamanda düşünsel bir faaliyettir. Sanatın kuramsal yanını dik-

kate almamak onu salt bir biçimsel nesneye indirgemek anlamına gelecektir. Bu 

türden biçimsel bir bakış açısının egemen olması ise, zamanla sanatın sadece taklit 

edilmek üzere üretilen bir metaya dönüşmesine yol açacaktır. Sanatı daha üretken 

bir hale getirmenin en önemli yolu, altındaki düşünsel yapının zenginleştirilmesiy-

le mümkün olabilir. Bu bağlamda büyük emekler harcayarak yayınladığımız Sanat 

Yazıları Dergimizin sanatla uğraşan herkes için önemli bir kaynak oluşturmasını 

amaçlıyoruz. 

Derginin yayınlanmasında emeği geçen ve değerli yazılarıyla bizlere katkıda bulu-

nan tüm öğretim elemanlarına ve yazarlara en içten teşekkürlerimi sunarım.    

Prof.Dr. Meltem Yılmaz

Dekan

ÖNSÖZ
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SANAT YAZILARI DERGİSİ YAYIM İLKELERİ

Sanat Yazıları, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yılda iki 

kez yayımlanır.

Sanat Yazıları, hakemli bir yayındır. Sanat Yazıları’nda yayımlanmak üzere önerilen 

yazılar, Yazı Kurulu tarafından yapılan bir ön değerlendirmeden geçtikten sonra, 

konunun uzmanı üç hakem tarafından değerlendirilir ve iki hakemden olumlu rapor 

gelmesi halinde yayımlanır.

Sanat Yazıları’na gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.

Yazılar basılı dört kopya halinde ve CD ile birlikte gönderilmelidir. Basılı kopyalardan 

birinde yazarın adı, soyadı, çalıştığı kurum ve iletişim bilgilerine yer verilmeli, diğer 

üç kopyada ise bu bilgilerin hiçbiri bulunmamalıdır. İletişim bilgileri ayrıca CD 

içerisindeki metinde de yer almalıdır.

Yazılar Times New Roman yazı tipinde ve 12 punto olmalıdır.

Makalenin yazarı; adını, soyadını, görev yaptığı kurumu ve akademik unvanını, 

kendisiyle doğrudan iletişim kurulabilecek açık adresini, telefon numarasını ve 

elektronik posta adresini tam olarak belirtmelidir.

Makalenin başlığı Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.

Makalenin başında en çok 200 sözcükten oluşan kısa bir Türkçe ve İngilizce özet 

bulunmalıdır. Özet yerine Öz ifadesi kullanılmalıdır. Öz İtalik olarak ve 9 punto ile 

yazılmalıdır.

Türkçe ve İngilizce özlerin sonunda en az üç anahtar sözcük/keywords 

bulunmalıdır.

Yazılarda tablo, şekil ve resim gibi görsel ögeler gerekirse kullanılabilir. Metin içinde 

kullanılan tablo, şekil ve resimler ayrıca CD’ye de bir dosya halinde kaydedilmeli 

ve her bir görsel 120 piksel/cm veya 304 piksel/inch çözünürlükte ve JPEG 

formatında olmalıdır.

Metin içinde kullanılan görseller, Görsel 1., Görsel 2., … biçiminde numaralandırılmalı 

ve görselin altına o görsele ait bilgiler yazılmalı, hangi kaynaktan alındığı 

belirtilmelidir. 
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Örnek:  

Koleksiyon ve müzelerde yer alan çalışmalar 

Görsel 1. Sanatçının Soyadı, A. (Çalışmanın Yılı). Çalışmanın Adı (Türkçe/çalışmanın 

orijinal adı). Şehir, Ülke: Müze/Koleksiyon.

Yayınlarda yer alan çalışmalar

Görsel 1. Sanatçının Soyadı, A. (Çalışmanın Yılı). Çalışmanın Adı (Türkçe/Çalışmanın 

orijinal adı). Adı Soyadı. Yayın Adı (sayfa). Yayın Yeri: Yayınevi. (Yıl).

Yazılar, Microsoft Word programında Times New roman yazı tipi kullanılarak, 

12 punto ve 1,5 satır aralığıyla, sola dayalı olarak yazılmalıdır.

Metin içindeki göndermeler, ya ad, tarih, sayfa / sayfa aralığı  ya da ad, tarih ve 

sayfa olarak parantez içinde belirtilmelidir. Örnek; doğrudan ve dolaylı alıntılarda 

(Gombrich, 1997, s.296), sayfa aralığı bulunan dolaylı alıntılarda ise (Gombrich, 

1997, s.291-296) . İki ve daha fazla yazarlı ya da tüzel kişiler tarafından 

yazılmış kaynaklar ile yazarı olmayan kaynaklarda, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel 

Yayınlarında Kaynak Gösterme İlkeleri ve APA (American Psychological Association 

- Amerikan Psikoloji Derneği) yayım kılavuzuna başvurulmalıdır. 

Doğrudan alıntılar, 3 satırdan az ise tırnak işareti içinde ve normal metin düzeninde, 

3 satırdan uzun ise, satırın sağından ve solundan ikişer santimetre içerde, sola 

dayalı olarak, 9 punto ve tek satır aralığıyla verilmelidir. Bu durumda tırnak işareti 

kullanılmamalıdır.

Dipnotlar sayfa altında numaralandırılarak verilmeli ve sadece açıklamalar için 

kullanılmalıdır. 

Metin içinde gönderme yapılan her kaynak kaynakçada yer almalı, kaynakçada yer 

verilen her kaynağa da metin içinde gönderme yapılmalıdır. 

Kaynakça makalenin sonunda yer almalı ve kaynakçada yer alan kaynaklar aşağıdaki 

örneklere uygun olarak verilmelidir.
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Yayınlarında Kaynak Gösterme İlkeleri ve APA (American Psychological Association 

Amerikan Psikoloji Derneği) yayım kılavuzuna başvurulmalıdır.

Yayın ilkelerine uymayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sanat Yazıları Dergisi

Hacettepe Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı

Beytepe 06800 Ankara

Tel: 0 312 299 20 62 - 82

Faks: 0 312 299 20 61
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ÖĞR. GÖR. OZAN BİLGİNER

Öz: İlk olarak ofis belgelerinin çoğaltılmasında ve tekstil üzerine baskıların yapılmasında 

kullanılan serigrafi ya da ipek baskı, Pop Sanatı ile birlikte parlayarak sanatçıların dik-

katini çekmiştir. Geleneksel baskı teknikleri arasında icat edilen en güncel teknik olan 

serigrafi, günümüzde hem endüstride hem de sanatsal amaçlarla kullanılmaktadır. Türkiye, 

1950’lerde bu teknik ile tanışmış ve sanatçıların tekniğe ilgi duymaları neredeyse 30 yıl al-

mıştır. Bugünülkemizde, serigrafi ile iş üreten çok az sayıda sanatçı vardır ve bu sanatçılar 

da tekniği geleneksel anlamda kullanmaktadır. Bu makale,ülkemizde çok az olan serigrafi 

üzerine yazılmış kaynağı arttırmakniyeti ile hazırlanmıştır. Tekniğin tarihsel bağlamlarının 

anlaşılması, gelecekte farklı bağlamlarda kullanılabilmesi için çok önemli bir anahtardır. 

Anahtar Sözcükler: Serigrafi, Baskı, Sanat, Tarih, Türkiye’de Serigrafi.

Abstract: Silkscreen, first used for duplication of office documents and making prints on 

textile, attracted the attention of artists when shined in the history as a major medium in 

the hands of Pop Art artists. As it is been considered one of the traditional printmaking 

techniques, silkscreen is both been used for industrial and artistic goals. The technique was 

presented in Turkey in 1950s and it tookalmost 30 yearsfor the artists to give importance 

to this medium. Today in our country, very few artists creates artworks with silkscreen and 

they use this technique in traditional meanings. This article is prepared with the intention 

to redound the lack of bibliography on silkscreen in Turkey. To understand the historical 

context of the technique is a great key to use it in different contexts. 

Keywords: Silkscreen, Printmaking, Fine Arts, History, Silkscreen in Turkey.

THE HISTORY OF SILKSCREEN AND THE ART OF SILKSCREEN IN 
TURKEY

Geliş Tarihi: 22.10.2014    Kabul Tarihi: 27.11.2014

SERİGRAFİNİN TARİHÇESİ VE TÜRKİYE’DE 
SERİGRAFİ SANATI1 

ÖĞR. GÖR. OZAN BİLGİNER

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

ozanbilginer@gmail.com

1 Bu makalenin hazırlanmasında emeği geçen Özlem Karşıgil, Deniz Altay, Yavuz Karaca ve 
Cemil Toprak’a teşekkür ederim.
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ÖĞR. GÖR. OZAN BİLGİNER / SANAT YAZILARI 31 (13-28)

Baskı - İllüstrasyon - Serigrafi
 

Serigrafi ya da diğer bilinen adıyla ipek baskı güvenilir ve ucuz çoğaltmalar yapma ih-

tiyacından kaynaklanan gereksinimler sonucunda geliştirilmiş ve günümüzde “gelenek-

sel” baskı teknikleri arasında sınıflandırılan tekniklerden biri haline gelmiştir. Endüstride 

kullanım alanları çok çeşitlilik göstermekte ve yeni boya teknolojileri ile birlikte gittikçe 

genişlemektedir. Sanatsal anlamda kullanılmaya başlaması 20. yüzyılın başında mümkün 

olmuştur. Serigrafi, Batı’da yaklaşık 6 yüzyıllık bir geçmişi olan sanatsal ve endüstriyel baskı 

yapma yöntemlerinden edinilen bilgiler ve illüstrasyon yapma geleneğinin bir parçasıdır.

Serigrafi tekniği, bu tekniği endüstriyel olarak kullanan teknisyenler, tasarımlarını yapan 

grafikerler ve bütün baskı sanatçıları, baskı yapmanın sınırlarını belirleyen bu geleneği ve 

olanaklarını iyi bilen kişiler tarafından icat edilmiştir.

Baskı ile basılmış görüntülerin hepsi, bir illüstrasyon geleneğinden süzülen bilgiler sonun-

da, belli bir biçime dönüşmüş ve böylece teknik olarak çoğaltılmaya müsait hale getirilmiş 

görüntülerdir. Bu zorunlu bir durumdur; çünkü ifade edilmek istenen mesajın görselinin 

çoğaltılabilmesi için ilk önce onun bir ara kalıba aktarılması ve görüntünün kalıbın ola-

nakları çerçevesinde hazırlanması gerekmektedir. Bu noktada, örneğin resme göre, bir 

takım zorluklar ortaya çıkmaktadır. Resimde rengin valör değerlerin yaratılması bir fırça 

ile kolayca yapılabilirken, aynı valör geçişlerin baskısını yapabilmek için o değerleri temsil 

eden, onun gibi davranan bir teknik ‘yanılsamaya’ başvurmak gerekmektedir. İllüstrasyon 

kelimesinin etimolojisine bakıldığı zaman, bu kısıtlılığın üstesinden gelmenin gururu gö-

rülebilir: İllüstrasyon kelimesinin kökleri doğrudan Latince‘ açık hale getirme’, ‘açma’ an-

lamına gelen illuminateve ‘aydınlatma’, ‘ışık çıkarma’ anlamına gelen illustrate fiil kökünün 

geçmiş zaman çekimi olan,‘inandırıcı temsil’, harfi harfine ‘aydınlatıcı’ anlamına gelen il-

lustrationem’den gelmektedir (http://www.etymonline.com/index.php?term=illustration&a 

llowed_in_frame=0). Baskı sanatında illüstrasyonun görsel kalitesi, biçimlerin nasıl işlene-

ceği, ne kadar ayrıntılı olacağı, kaç tane basılacağı kullanılacak baskı tekniğinin olanakları 

ve kullanılan teknoloji ile sınırlıdır. Bu yüzden Batı’da ilk baskıların yapıldığı 14. yüzyıldan 

bu yana değişik olanaklara sahip baskı teknikleri icat edilmiştir.

Baskı, endüstri ile hep sıkı ilişkiler içinde bulunmuştur. Bu konumu sanatsal baskı teknikle-

rini, geleneksel sanat yapma kategorilerine göre (resim, heykel, seramik vb.) soysuzlaştırmış 

ve bir üvey evlat haline getirmiştir. Aslında bu durumun bir gerekçesi olduğu söylenebilir; 

Modernizm ile birlikte sanat kategorisi, işlevsel yükümlülüklerinden sıyrılarak kendisi için 

var olma yoluna doğru evrimleşirken, işlevsel amaçlar için geliştirilmiş olan diğer ‘eşya’ 

üretme yöntemleri ile birlikte baskı da ‘zanaat’ kategorisinde tanımlanmıştır. Sanat alanını 

saflaştırmaya ve daha iyi tanımlamaya yönelik bu tutum, Batı’da baskıyı sanatçıların kendi-

lerini sınadıkları bir yan etkinlik, çalışmalarını çoğaltarak maddi gelir elde edebilecekleri 

bir ‘taktik’ haline dönüştürmüştür. Ancak, II. Dünya Savaşı sonrası kendini sorgulayan Batı, 

modernist ilerlemeci anlayışının neden olduğu savaşların ne gibi katastrofik durumlar ya-

rattığını gördükten sonra, sanatta ve felsefede yeni arayışlara yönelmiştir. Bunun sonunda 

kendi tarihselliği gibi, geleneksel sanat yapma biçimlerini de mercek altına almış, postmo-



15SANAT YAZILARI 31
ÖĞR. GÖR. OZAN BİLGİNER

dern teorilerin ortaya çıkmasıyla eskiye/geleneğe yönelik eleştirellik dozajını iyice arttır-

mıştır.

Serigrafi tekniği tam da böyle bir psikolojik altyapının tohumlarının atıldığı bir zamanda icat 

edilmiştir. İlk serigrafi patentleri ABD ve İngiltere’de 1930’larda alınmıştır. Kısa bir zaman 

sonra 1960’larda Çağdaş Sanat’ın büyük ‘yıldızı’ Andy Warhol eline bu yeni oyuncağı almış, 

kendinden sonra gelecek sanatçılara değişik bir gözlük ile çevrelerine bakma olanağını 

tanıyacak bir takım farklı anlamlar dizisi üzerine çalışmıştır. 

Andy Warhol, hem büyük partilerini verdiği hem de serigrafi baskılarını yaptığı ‘Fabrika’sın-

da, arzu nesnelerinin ‘görüntülerini/imajını’ tekrardan üreterek pop ikonlarından sanat 

eserleri yaratırken, tek gerçek amacının para kazanmak olduğunu açıkça söylemişti. Ancak 

bu serigrafiler, sanat tarihinde o zamana kadar hiçbir görüntünün yapamadığını yaparak, 

medyanın görsel imgeleminde dolaşıma geçen görüntülerin altında yatan ve bilinçli olarak 

gizlenmiş anlamları deşifre etmeyi başardı. Çağdaş Sanat’ın bir zaferi olarak kutlanan bu 

serigrafiler, aslında baskı tekniklerinin bir görseli çoğaltmaya yönelik işlevsel bağlamının, 

kavramsal bir derinlik yaratacak biçimde medyadaki ikonik görüntülerin çoğaltılmasının 

taklit edilmesi ile yer değiştirilmesi sayesinde mümkün olmuştu. Basit ve önemli bir bağ-

lamsal atlama batı sanat tarihinde o zamana kadar yoğrulmuş ‘görüntü’nün kaderini son-

suza kadar değiştirdi.

Andy Warhol’un ve pop sanatçılarının baskı sanatı ile gerçekleştirdikleri yorumlar, 1980’ler-

den sonra baskı sanatının ‘çağdaş baskıya’ evrilmesinde önemli bir dönüm noktası olmuş-

tur. Bu konuya ileride başka bir makalede değinilecektir. Ancak, serigrafinin tarihçesine 

yoğunlaşılan bu makalede şunu söylemek yerinde olacaktı; baskı sanatları konusunda yeni-

likçi yorumlar ilk kez Warhol tarafından yapılmamıştır. Batı sanat tarihi teknik ve kavramsal 

içeriklerin devamlı birbirine gönderme yaptığı metinler arası bir ilişkiler yumağı olarak 

biçimlenmektedir. Bu yapı içinde sanatçılar ve filozoflar kendilerini farklı alanlarda sına-

maktan hiç çekinmemiştir. Örneğin baskı konusunda bir başka yorumu Walter Benjamin, 

‘Tekniğin Olanaklarıyla Çoğaltılabildiği Çağda Sanat Yapıtı’ isimli makalesinde yapmıştır. 

Benjamin, çoğaltma tekniklerinin kullanımının bir sonucu olarak sanat eserindeki ‘aura’ 

kaybı çerçevesinde kavramsallaştırdığı bir problem üzerinde durmuştur. Ona göre müzede 

gördüğümüz ve büyük üne kavuşmuş sanat eserlerinin görüntülerinin gazetelerde, dergi-

lerde çoğaltılması ile eserlerin tekillik iktidarı zedelenmekte ve bu da onları çok değerli 

yapan ilişkileri bulandırmaktadır (Benjamin,2004, s. 50-86).

Baskı, Türk sanat ortamında geçerlilik kazanabilmek ve değerini anlatabilmek için “özgün 

baskı” veya “baskıresim” gibi açıklayıcı bir takım isimler ile anılmıştır. Böylece resme ya da 

heykele verilen önemin baskı sanatına da verilebileceği üzerinde durulmuş, en azından 

endüstriyel baskı ile arasında bir ayrım yapılması gerektiği düşünülmüştür. Bu yazı, serig-

rafinin sanatsal bir teknik olarak önemini ispat etmek veya geçerliliğini kutsamak niyeti 

ile hazırlanmamıştır. Bunun yerine, serigrafiyi sanat eserlerinin üretildiği teknik bir olanak 

olarak ele alarak, ortaya çıkış nedenlerinin peşinden gitmeyi tercih etmektedir. Gerekçe-
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lendirilmiş ‘bilgi’, belli nedenler ile ‘soysuzlaştırılmış’ alanların içindeki devrimci fırsatları 

görünür yapabileceği unutulmamalıdır. Nitekim Çağdaş Sanat ile yıldızı yeniden parlamaya 

başlayan, Pop sanatı ile ‘görüntü’nün tarihini değiştiren, 1990’lardan sonra ‘Çağdaş Bas-

kı’ya evrilen baskı sanatı, bu konuda bizlere iyi örnekler sunmaktadır.

Bunun yanında, sanatsal tekniklerin yeni bağlamlarda yorumlanması, disiplinler ve metin-

ler arası bağlantıların kurulmasıyla ve sanat yapma biçiminin hangi tarihsel ilişkiler içinde 

yoğrulduğunu bilmekle mümkün olmaktadır. Serigrafinin günümüzde daha iyi anlaşılabil-

mesi ve gelecekte yeni anlamlar yaratacak şekilde yorumlanabilmesi için bu tarihselliği 

iyi anlamak gerekmektedir. Bu yazının amacı, ülkemiz ve dünya serigrafi tarihi konusunda 

erişilebilen çok kısıtlı, güncelliğini yitirmiş Türkçe kaynakların yanına yeni bir kaynak ek-

lemektir. 

1. Serigrafinin Tarihçesi

1.1.Başlangıçlar

Sanat tarihinde çığır açıcı pekçok teknik buluşun menşeini ararken, çeşitli görüşler oldu-

ğunu ve bunların bir kısmının birbirleri ile tutarlı olmadığını görürüz. Bunlara bir örnek 

olarak serigrafi tekniğinin tarihsel geçmişi ile ilgili spekülasyonları verebiliriz. Ancak en 

popüler ve yaygın olarak kabul edilen bilgi, serigrafinin 2. ile 3. yüzyılda ilk olarak Çin’de 

kullanılmaya başlanmış olmasıdır. Bunun kanıtı olarak neredeyse ikibin yıllık bir tarihe denk 

gelen ve şablon ile basılan Çin tekstil baskıları gösterilmektedir.

Serigrafi, şablon baskıdan evrilmiş bir tekniktir. İlk şablon örneklerini çok farklı kültürlerde 

gözlemlemek mümkündür. Fiji Adasındaki yerliler, muz yapraklarını delerek oluşturdukları 

desenleri kullanarak, sebze özleri ile yaptıkları renkli boyalar ile giysilerine dini temalı 

baskılar yapmışlardır. Uzun yıllar kumaşlar üzerine bastıkları dinsel görselleri genel olarak 

Buda öğretilerini anlatmak için kullanmışlardır (Garbutt,1968, s. 2).

Japonlar ise şablon ile baskı tekniğinde boyaya dayanıklı kâğıtlar geliştirerek ustalaşmış-

lardır. Yoshinoismi verilen bu kâğıtlar ‘cennet hurması’ veya ‘Japon hurması’ ismi ile bilinen 

meyve ile kâğıdın yüzeyinin kaplanması/yedirilmesi ile elde edilir. Sung hanedanlığı sıra-

sında kappazuri-e denen Japon şablon baskıları yapılmıştır. Bu baskılar, kasnakların üzerine 

insan saçının çok ince bir işçilik ile sabitlendikten sonra şablonların üzerine yapıştırılması 

ile hazırlanmıştır. Şablonlar son derece karmaşık biçimlerde olabilmektedir. Bu yüzden bir 

desenin şablonunu oluştururken şablondan çıkarılan parçalar daha sonra kasnakta yerine 

yapıştırılmıştır (Grabowski, 2009, s. 55). Kasnaklarda hazırlanan şablonların üzerine dökü-

len boyalar, çeşitli sıyırıcılar yardımı ile tekstilin üzerine basılmıştır.

Doğu’nun şablon yöntemi Batı’ya ticaret rotaları yardımı ile ulaşmıştır. Geç 19. yüzyılda 

ve erken 20. yüzyılda pochoir denen ve bir çeşit karışık şablon baskı yöntemi, Avrupa ve 

Amerika’da sıkça kullanılmıştır. Bu sıralar şablonla baskı yöntemine özellikle kitap illüstras-

yonları ve ticari amaçlar için başvurulmuştur. Şunu unutmamak gerekir ki şablon ile baskı 
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yöntemi, modernizmin parladığı ve Doğu ile ticaretin arttığı zamanlardan önce de bilinen 

bir teknikti. İlk kâğıdın Batı’da 14. yüzyılda İtalyan Fabriano’sunda üretilmeye başlamasın-

dan sonra çeşitli oyun kartları, kitap illüstrasyonları gibi görseller şablon baskı yöntemiyle 

renklendirilmişti (Orsenna, 2013, s. 44-49). Ancak serigrafinin önünü açan ve bu konuya 

ilginin artmasını sağlayan şey, batının, yoshino kâğıtları gibi boyaya dayanıklı kâğıtlar ile 

neler yapılabileceğinin anlamasıyla gerçekleşmiştir. Bu kağıtlar ile yapılan katagami 2 şab-

lonlarının Avrupa ve Amerika’ya 19. yüzyıl sonunda gelmesi ile birlikte serigrafi tekniğine 

olan ilginin arttığı ve şablon baskıdan serigrafi baskıya doğru teknik birtakım yeniliklerin 

ortaya çıkmasına neden olduğu düşünülmektedir.

1.2.Serigrafinin yükselişi

Şubat 1888 yılında John Brodric‘ şablon için hazırlanmış yaprak’ olarak nitelediği bir çeşit 

kâğıdın patentini alır (Patent no: US.377706). Temelde yoshino kâğıdının bir versiyonudur.

Kâğıdın dayanıklılığını arttırmak için hurma gibi doğal malzemeler yerine endüstriyel cila-

lar kullanır. İngiltere’de David Gestetner’in ‘Cyclostyle’ ismini verdiği baskı tekniğinde ve 

ABD’de A. B. Dick’in ‘Mimeograph’ ismi ile kullandığı -patenti Thomas Edison’a aittir- bir 

çeşit şablon oluşturma yöntemi geliştirilmesinde bu kâğıt kullanılır (Ward, 2008, s. 584). 

Batı’nın ilk modern serigrafi denemeleri olarak nitelendirilebilecek bu yöntem, yazmak 

yerine kağıtta delikler açarak düzgün şablonlar meydana getiren bir çeşit daktilo geliştiril-

mesi ile mümkün olmuştur. Ortaya çıkan kalıbın üzerine boya dökülür ve bir rakle yardımı 

ile boya sıyırılarak şablonun alttaki kâğıda aktarılması sağlanır. Özellikle çeşitli ofis belge-

lerinin ucuz ve pratik bir şekilde çoğaltılması için tasarlanmıştır. 

Serigrafi tekniğinin modern formuna kavuşup yaygın olarak kullanılmaya başlanması 

1850’lerin Fransa ve İngiltere’sindeki tekstil baskı endüstrisi sayesinde gerçekleşir. Modern 

ipek baskı yöntemi ile ilgili bilinen ilk patent 11 Temmuz 1907’de Manchester’li Samuel 

Simon (Patent no: UK.756) tarafından alınmıştır (Ward, 2008, s. 584). ABD’de ise John Pil-

sworth öncülüğündeki bir grup öngörülü girişimci Simon’un fikirlerini uyarlayıp, yön tabe-

laları ve reklam işaretleri basımındaki kaliteyi yükseltecek bir yöntem arayışının sonunda, 

çok renkli baskıların aynı kasnak ile yapılabileceği kendi ipek baskı yöntemini geliştirirler. 

Bu tekniğin patentini 1918 yılında alırlar ve ismini, İngilizce ‘select-a-sign’ kelimelerinin 

birleşimi olan, selectasine olarak belirlerler. Şirketlerine bu tekniğin ismini koyarlar. Kullan-

dıkları yöntem hem ucuz hem de güvenilirdir. Kısa sürede Selectasine Şirketi’nin çığır açıcı 

tekniği büyük bir hızla yaygınlaşır. Selectasine tekniğini kullanan firmalar İngiltere ve ABD 

başta olmak üzere Avrupa’nın değişik yerlerinde ortaya çıkar. Günümüzde bu teknik için 

kullanılan ‘serigrafi-serigraph’ veya ‘ipek baskı-silkscreen’ terimlerinin literatüre geçmesi 

daha ileri bir tarihte gerçekleşecektir.

2 Katagami’ terimi Türkçe ‘kağıt kesmek’ anlamına gelmektedir.Katagami şablonları washi kâğıtlarının 
üst üste yapıştırılması ile edilmiştir. 
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Amerika Birleşik Devletleri’nde 29 Ağustos 1935 ile 30 Haziran 1943 yılları arasında faa-

liyet gösteren ‘Works Progress Administration- Sanat Eserleri Gelişimi Yönetimi (WPA)’, Ulu-

sal Sanat Projesi kapsamında sanatçılara siparişler verir. Birincil amacı, 30’ların ekonomik 

depresyonu sırasında çalışamayan sanatçılara iş bulmak ve merkezi hükümete ait olmayan 

(federal olmayan) okullar, hastaneler, kütüphaneler gibi binalara sanat eserleri temin et-

mekolan bu örgüt (Görsel 1) sayesinde 200’den fazla sanatçı yaklaşık 1700 adet serig-

rafi baskı basar (http://en.wikipedia.org/wiki/Works_Progress_Administration). Sanatçılar 

tekniğin ismini ‘ipek boyama (screenpainting)’ olarak belirler. Bu isimden de anlaşılacağı 

gibi sanatçılar, hala, ipeğin belli yerlerini boyamak yöntemi ile bloke edip, boyanın, ipek 

üzerinde açık kalan yerlerden bir rakle yardımı ile geçirilmesi yolunu izleyerek baskılarını 

yapmaktadır. Önemli bir gelişme 1940’larda gerçekleşir ve Autotype Şirketi’nde bir kimya-

ger olan ColinSharp, bir alçak baskı tekniği olan ve fotografik görsellerin basımında kulla-

nılan, bakır fotogravür tekniği için geliştirilmiş ‘jelatin filmleri’ serigrafiye uyarlar. Böylece 

günümüzde fotografik görsellerin rahatça basılmasını sağlayan ve serigrafi için önemli bir 

buluş olan foto-şablonlar veya foto-emülsiyonlarortaya çıkar.

Bu buluş tekniğin endüstriyel ve sanatsal kullanım imkânlarını genişletmiştir. 1940’larda, 

ABD’de, Ulusal Serigrafi Derneği gibi dernekler çevresinde toplanan serigrafi sanatçıla-

rı, çok başarılı tanıtıcı amaçlı illüstrasyonlar basmalarının yanı sıra, ilk serigrafi sanatçısı 

olarak nitelenen ve serigrafi işleri ile kişisel sergiler açan GuyMccoy gibi gündelik yaşamı 

Görsel 1. WPA Ulusal Sanat Projesi. (1936). İş Verme ve Aktivite Posteri http://en.wikipedia.org/wiki/
Federal_Art_Project#mediaviewer/File:Archives_of_American_Art_-_Employment_and_Activities_pos-

ter_for_the_WPA%27s_Federal_Art_Project_-_11772.jpg
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konu alan ve genelde doğa gözlemine dayalı sanatsal illüstrasyonlar da basmışlardır. Se-

rigrafi tekniğinin geleneksel baskı yapma, çoğaltma, soyutlama bağlamlarından sıyrılarak 

sanatsal olarak farklı anlamlar üretecek bir şekilde organize edilmesini sağlayan ve sanat 

tarihini değiştiren olay Pop sanatçılarının serigrafi tekniği ile tanışmaları olmuştur. 

2. Türkiye’de Baskı Sanatı Geleneği ve Serigrafi

Türkiye’de modern anlamda baskı tekniklerinin kullanımı ve modern baskı geleneğinin 

oluşmasının ilk adımları devlet tarafından atılmıştır. Önce Osmanlı Sarayı desteği ile ordu 

için kurulan baskı atölyesi daha sonra yüksekokullar ve akademiler bünyesinde yaygınla-

şarak günümüze kadar gelmiştir. Ancak geleneksel olarak baskı yapmanın Anadolu’da eski 

bir geçmişi vardır. İlk baskı örnekleri ‘yüksek baskı’ olarak bilinen teknik ile yapılmıştır. Yük-

sek baskının bu topraklardaki kökünün kil üzerine basılan silindir ve damga mühürler oldu-

ğuna dair düşünceler ileri sürülmüştür (Akalan, 2003). Daha sonra bu baskılar kumaşlara 

yapılmaya başlanmış ve günümüzde ‘Yazmacılık’ olarak bilinen halk sanatının doğmasına 

vesile olmuştur. 

Türkiye’de baskı ilk defa 1533’de Osmanlı devletine gelen Flaman Ressam Pieter 
Coeck’un katıldığı süre boyunca yedi adet İstanbul gravürü yaptığı bilinmektedir. Sul-
tanahmet’teki Atmeydanında Sultan Süleyman’ın maiyeti başta olmak üzere bu yedi 
değişikgörünümler içeren yedi adet gravür Coeck’un ölümünden sonra 1553’te bası-
lan özel bir albümde toplanmıştır (Bacaksız, 2009, s. 13).

İlk Türk basımevi İbrahim Müteferrika tarafından 1727 yılında kurulmuş ve ahşap baskının 

birincil basım tekniği olarak kullanıldığı atölyesi 1729 yılından itibarın baskılara geçmiştir. 

Bu atölyede Türk basımcılık tarihinin ilk resimli kitabı olan Tarih-i Hindi Garbi basılmıştır 

(Toprak, 2009, s. II). 1796 yılında Alman Johann Alois Senefelder tarafından icat edilen 

litografi tekniğinin Türkiye’de kullanılması için çok zaman gerekmemiştir. Türkiye’de ilk li-

tografi atölyesi, Sadrazam Hüsrev Paşa’nın desteği ile 1830 yılında Fransız Jacgues ve Hen-

ri Caillot kardeşler tarafından malzemesi Fransa’dan getirilerek Beyoğlu’nda kurulmuştur 

(Aksoy, 1985, s. 57). Genel olarak harita ve kitap basımında kullanılmış, bunların yanında 

bazı halk resimleri de basılmıştır. İlk kullanım alanları ordunun ihtiyaçlarını gidermek amacı 

ile sınırlı kalmasına rağmen, litografiyi sanatsal bir amaç için ilk kullanan ressam, askeri 

okulda öğretmenlik yapan Hoca Ali Rıza’dır. 19. yüzyılın son yarısında kendi yapmış olduğu 

karakalem çalışmalarının benzerlerini taş baskı ile yapmıştır. Hoca Ali Rıza ve Sami Yetik’nin 

1906 yılında Mektebi Fünun-u Harbiye Matbaası’nda bastığı baskılar ve sonra Ruhi Arel, 

Nazmi Ziya gibi sanatçıların yaptığı sınırlı çalışmalar ilk lito örnekleri arasındadır (Girgin, 

1985, s. 18). (Görsel 2).

1 Ocak 1882 yılında, Osman Hamdi beyin II.Abdulhamit tarafından müdürlüğe tayin edil-

mesiyle resmen Sanai-i Nefise Mektebi kurulmuştur. Okulun kurulması esnasında progra-

mına hakkaklık (gravürcülük) eğitimi de konulmuş ve yabancı öğretmenlerin yönetiminde 

faaliyet göstermiştir (İşler, 1985, s. 12). 1928 yılında ismi İstanbul Devlet Güzel Sanat-

lar Akademisi’ne dönüştürülen Kurumun bünyesindeki gravür atölyesi, Akademi Müdürü 
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Mehmet Cemil beyin kararı ile bir ara kapalı kalmış,1936 yılında Fransız sanatçı Leopold-

Levy’nin Resim Bölümü’nün başına getirilmesi ve Sabri Berkel’in ise atölye sorumlusu ol-

ması sonucu tekrar işlevsel hale getirilmiştir. Akademi’de atılan bu tohumlar yavaş yavaş 

filizlenmiş ve ancak 20 yıl sonra meyvelerini vermeye başlamıştır.1951 yılında Aliye Ber-

ger’in İstanbul’da Fransız Konsolosluğu’nda 140 gravür eseriyle açtığı sergi Türkiye’de bas-

kıresim dalının ilk geniş boyutlu örneğini oluşturmuştur (Gönenç, 1985, s. 8).

1980 yılındaki askeri darbe sonrası 1982’de çıkan kanunla akademilerin üniversiteye dö-

nüşmesi ve o sıralar yeni kurulan YÖK’e bağlanması kararı ile Devlet Güzel Sanatlar Akade-

misi’nin adı Mimar Sinan Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. 1983 yılında serigrafinin grafik 

bölümlerine özgü bir baskı tekniği olduğu düşünülerek serigrafi atölyesi, ağaç baskı ve 

metal baskı yöntemlerini içeren özgün baskı atölyesine dönüşmüştür.

Baskı tekniklerinin emekleme çağında yapılan girişimlerden bir başkası, 1955 yılanda ku-

rulan Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu’nda kurulan baskı atölyesidir. Bu atölyede 

ilk baskı en büyük boyu 20x30 cm olan küçük bir taşbaskı presi ile Mustafa Aslıer göze-

timinde 1959 yılında gerçekleştirilmiştir (Aslıer, 1985, s. 16). Yüksekokul 1982 yılında 

Marmara Üniversitesi bünyesine katılmıştır.

1932 yılında Resim-İş Öğretmeni ihtiyacını karşılamak için kurulan Gazi Eğitim Enstitüsü’n-

de Resim-İş Bölümü açılmıştır. 1950’ye kadar ağırlıklı olarak grafik tasarım üzerine yoğun-

laşmış bir program takip edilmiş, 1952 yılından sonra Nevide Gökaydın tarafından grafik 

derslerinde linol baskı denemeleri yapılmaya başlanmıştır. 1966 yılında Veysel Erüstün’ün 

gayreti ile iki adet gravür presi alınarak baskı tekniklerinin daha fazla öğretilmesi sağlan-

Görsel 2. Rıza, H. A. (1913). Kır Kahvesi (litografi). 
http://artpointgallery.com/index.php?Page=Auction&ID=2454&auction_id=45
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mıştır. (Görsel 3-4). Yurt dışında eğitimini alarak yurda dönen Mürşide İçmeli ve Hayati 

Misman gravür baskı konusunda uzmanlaşırken, Hasan Pekmezci’nin katkılarıyla serigrafi 

atölyesinin kurulması sağlanmıştır (İçmeli, 1985, s. 14).

Görsel 3. Erüstün, V. (1969). Göreme II (Gravür Baskı). Ankara, Türkiye: Hacettepe Üniversitesi Sanat 
Koleksiyonu http://www.sanatmuzesi.hacettepe.edu.tr/16erustun.htm

Görsel 4. İnan, E. (1985). Ayak İzi (Gravür). Eskişehir, Türkiye: Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar 
Müzesi Koleksiyonu. http://csmuze.anadolu.edu.tr/eser/inan-ergin
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2.1.Türkiye’de Serigrafi

Türkiye’de ipek baskı tekniğinin kullanımına dair kesin bir başlangıç tarihinden bahsetmek 

güçtür. Ancak Osmanlı İmparatorluğu’nda pek çok hat sanatçısının kullandığı teknik ile 

olan benzerliğine dikkat çeken kaynaklar vardır (Kılınçeri, 2004). Hat sanatçıları kitap, ca-

mii ve dini levha süslemelerinde tahta levhalara oydukları motifleri bir şablon gibi kullana-

rak, ‘tampon’ denilen pamuklarla baskılar oluşturmuştur. 1930’larda, Tanzimat sonrası baş-

ta Fransa ve İtalya’dan gelerek Osmanlı İmparatorluğu’na yerleşen ve ‘Levanten’ler olarak 

bilinen göçmenlerin İtalya’dan getirmiş oldukları ‘seyrek organize bezinden’ hazırlanmış 

tekstil şablonları ile baskılar yapmışlardır (Kılınçeri, 2004).

Kullanımı Batı’da tekstil alanında başlayıp, ofis dokümanlarının çoğaltılması ile yaygınlaş-

ma evresinden geçen tekniğin ülkemizde modern anlamda kullanılması benzer bir yol iz-

lemiştir. Dünyada serigrafi tekniğinin patentinin ilk alındığı zamanlar Cumhuriyetin kuruluş 

yıllarına denk düşer. Hassas bir ekonomiyi düzeltebilmek ve sanayiyi kalkındırabilmek için 

gerekli ivmenin nasıl sağlanacağına yönelik düşünceler ışığında Avrupa ve ABD’deki teknik 

gelişmeler takip edilmiştir. Bu doğrultuda genç Cumhuriyetin Birinci Beş Yıllık Kalkınma 

Planı’nın ilk önemli eseri ve devlet eliyle kurulan ilk basma fabrikası olan Sümerbank Bas-

ma Fabrikası, 1937 yılında Nazilli’de kurulmuştur. Fabrikada genelde yerli kumaş ihtiyacı 

karşılanmış, desenlerinin makinalar yardımı ile dokunarak üretildiği basma kumaşlar üre-

tilmiştir. Yerli sanayinin serigrafi tekniği ile tanışması daha ileri bir tarihte gerçekleşmiştir;

1950’den sonra ekonomideki sistem değişikliği ile oluşan serbest piyasa anlayışı bu 
alana büyük hareketlilik kazandırmıştır. Reklam, tanıtım, grafik tasarım ve ambalaj ge-
reksinimleri için ipek baskıdan yararlanma çabaları başlamıştır. Çeşitli maddelerden 
değişik yüzeylere ve tüketim reklamları ile işaret levhalarını binlerce kez basıp yaymak 
için kullanılmıştır. Reklam ve tabela atölyelerinin ayrıcalıklı tekniği haline gelmiştir(-
Pekmezci, 2001, s. 35-36).

Türkiye’de serigrafinin başlangıç aşamalarında önemli katkı sağlayan isimlerden biri 1933-

1936 yılları arasında Berlin Tekstil ve Moda Yüksek Okulu’nda öğrenim gördükten sonra 

Güzel Sanatlar Akademisine atanarak Tekstil Desenleri Atölyesi’ni kuran Sabih Gözen’dir 

(Pekmezci, 2001, s. 35). Ülkemizde serigrafinin endüstriyel ve ticari alanlarda kullanımı 

20. yüzyılın ortalarına kadar devam etmiştir. Aysan, 1985 yılında yazdığı Sanatsal Serigrafi 

başlıklı makalesinde şöyle demektedir; “Türkiye ilk sanatsal serigrafi örneklerine 10-16 

Haziran 1948 gibi erken bir tarihte, Beyoğlu Kız Sanat Okulu’nda ‘Muasır Amerikan San’at-

karlarının Eserleri’ başlıklı serigrafi sergisinde karşılaşmıştır” (Aysan, 1985, s. 56). Bu sergi 

ile ilgili başka hiçbir kaynakta bilgiye rastlanamamıştır. Ancak şurası açıkça söylenebilir; o 

döneme kadar Türkiye’deki ressamların sanatsal serigrafi örneği verdiği görülmemektedir. 

İpek baskıyı sanatsal anlamda alanında ilk kullanan sanatçılarımızdan ikisi Bedri Rahmi 

Eyüpoğlu ve Eren Eyüpoğlu’dur (Pekmezci, 2001, s. 37). (Görsel 5-6). 1950 yılına denk 

gelen bu tarihten yirmi yıl kadar sonra ipek baskı, güzel sanatlar eğitimi veren kurumla-

ra ders olarak girmeye başlamıştır.1970’li yıllarda İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü’nde 

okutulmaya başlanan serigrafi tekniği, 1982’de Güzel Sanatlar Akademisi’nde özgün baskı 

atölyesine eklenmiştir.
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Görsel 5. Eyüboğlu, E. (1980). Köylü Kadın (Serigrafi). 
http://www.artpointgallery.com/index.php?Page=Auction&ID=3059&auction_id=&lno=&page_start=1

Görsel 6. Eyüboğlu E. (1975). Dikili Ağaç (Serigrafi). 
http://www.artpointgallery.com/index.php?Page=Auction&ID=601&auction_id=15

Aslında Güzel Sanatlar Akademileri resim bölümünde bu tekniğin ve öğretisinin yer 
almadığını, grafik bölümlerine özgü bir baskı türü olduğu gerçeği unutulmamalıdır. 
Bu bağlamda Dekoratif Sanatlar Bölümü’nde açılan Grafik öğrencilerine yönelik se-
rigrafi atölyesi giderek 1983 yılında ağaç baskı ve metal baskı yöntemlerini de içeren 
özgün baskı atölyesine dönüşmüştür (İşler, 1985, s. 12).
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Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu Grafik Bölümü’nde öğrenime başlamış Mustafa 

Aslıer’in bu okulda öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamasıyla özgün baskı resim değer 

kazanmış, bu alanda gerekli atölyeler kurulmuş, büyük bir gelişim gösterilmiştir. Güzel Sa-

natlar Akademisi’nde görev aldıktan sonra Grafik bölümünde serigrafi ve gravür atölyele-

rinin kuruluşunu sağlamıştır (http://www.turkresmi.com/klasorler/ozgunbaski/index.htm).

Türkiye’de serigrafi, tüm bu sanatsal ve endüstriyel- ticari kaygıların dışında çok farklı bir 

alanda da kendini göstermiştir. 1963-1980 yılları arasında Dev-Genç, SFK (Sosyalist Fikir 

Kulübü) gibi üniversite örgütlenmeleri içinde serigrafinin önemi oldukça fazladır. Hasan 

Barutçu, Ahmet Sönmez, Ali Artun, Ertuğrul Kürkçü, Selçuk Demirel gibi çoğu ODTÜ Mi-

marlık Bölümü’nde okuyan ve SFK üyesi olan öğrenciler tarafından keşfedilen ipek baskı 

tekniği devrimci afişlerde, pankartlarda, broşür, dergi ve kitap kapaklarında kullanılmıştır.

(Görsel 7). Serigrafiyle basılmış ilk kitap kapağı Dr. Hikmet Kıvılcımlı‘nın ‘Tarih Devrim Sos-

yalizm’ adlı kitabın kapağıdır ve İstanbul’da Orhan Müstecaplı‘nın özel atölyesinde basıl-

mıştır (Aysan, 2013).

Aynı dönemde Hasan Barutçu ve Ertuğrul Kürkçü tarafından yapılan İpek Baskı Tekniği El 

Kitabı gittikçe popülerleşen serigrafi tekniğinin öğrenilmesi açısından öncü bir hareket 

olmuştur. (Görsel 8-9).

70’de serigrafla afiş basma oldukça yoğunlaşmıştı. Biz Hasan‘la, ‘Artık Dev-Genç ör-
gütlenmesi gelişti, siyasi parti kurulsun kurulmasın tartışmaları var, taşraya durmadan 
afiş göndermek gerekiyor,’ dedik. Bunları her yere basıp göndermek çok zor oluyor, 
hem de yerel yetenekler ortaya çıksın diye bir serigrafi el kitabı yaptık (Aysan, 2013, 
s. 116).

Görsel 7. Toker, M. (1975). ODTÜ-MARX (Serigrafi), Y. Aysan, Afişe Çıkmak 1963-1980 Solun Görsel 
Serüveni (s.227). İstanbul: İletişim Yayınları. (2009)
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Görsel 8-9. Toker, M. (2008). Hasan Barutçu tarafından, akılda kaldığı kadarıyla yeniden yazılıp çizilen 
İpek Baskı Tekniği El Kitabı, Y. Aysan, Afişe Çıkmak 1963-1980 Solun Görsel Serüveni (s. 116-117). 

İstanbul: İletişim Yayınları. (2009)
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Günümüzde serigrafi, teknolojik gelişmeler ile birlikte pek çok alanda kullanılmaktadır. 

Özellikle üretilen yeni boyalar (iletken serigrafi boyaları, termokromik, fotokromik boyalar 

vb.) henüz denenmemiş birçok olasılığı sanatçılara sunmaktadır. Ancak bu olasılıkların de-

ğerlendirilmesi ve endüstri için geliştirilmiş olanakların farklı anlamlarda kullanılması hiç 

kolay değildir. Yukarıda değinilmeye çalışıldığı gibi, bir yeniliğin, farklı yorumların ortaya 

çıkabilmesi, ‘bilgi’nin ortaya çıkış bağlamlarını bilmekle ve anlamakla mümkündür. Baskı 

sanatının ülkemizde bu derece derinlikli bir biçimde anlaşıldığını söylemek zordur. 7 yüz-

yıllık Batı baskı sanatı tarihine kıyasla kısa zamanda çok yol alınmış olsa da, daha gidilecek 

uzunca bir yol önümüzde durmaktadır. 

Özellikle akademi ve yüksekokulların bünyesinde özverili sanatçıların çalışmaları ile ülke-

mizde uygulanmaya ve öğretilmeye başlanmış baskı tekniklerine olan ilgi günümüzde ya-

vaş da olsa yeniden canlanmaktadır. Anadolu’nun her birçok yerinde açılan Güzel Sanatlar 

Fakülteleri’nde kurulan baskı atölyeleri ve düzenlenen baskı çalıştayları, açılan baskı sergi-

leri bir nebze de olsa sanat ortamında görünür olmaktadır. Ancak bu çalışmalar gelenekçi 

bir baskı yapma çizgisinin ötesine henüz geçememiştir. 1980’lerde Türkiye’de ortaya çıkan 

gelenekçi sanat yapma biçimlerine olan başkaldırı ve Çağdaş Sanat’ın kutsanması duru-

mu, baskı sanatçılarında bir karşılık bulmamıştır. Oysa baskıyı geleneksel olarak edisyonlar 

üretme mantığından sıyıran sanatçılar günümüzde Çağdaş Sanat sergilerine katılmaktadır. 

Öyle görünüyor ki baskıyı ülkemizde canlandırmak ve ilgini artmasın sağlamak, tarihsel 

olarak gerekçesini anladıktan sonra, bu yenilikçi ve deneysel baskı yapma mantığının yay-

gınlaşması ile mümkün olacaktır.
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Öz: İdeoloji, modern devletlerin ortaya çıkmasından beri, eğitim alanında politikalar 

oluşturmada önemli bir rol oynamıştır. Eğitim politikalarının, eğitim politikaları ve eğiti-

min yapısı üzerinde olduğu kadar, doğrudan eğitim üzerine de önemli bir etkisinin olduğu 

yadsınamaz bir gerçektir. Tüm toplumlarda sanat dönüştürücü bir güce sahiptir. Birçok 

iktidar toplumsal ve siyasal dönüşümleri sağlamak için oluşturdukları kültür politikalarının 

uygulanmasında sanatı bu özelliğinden dolayı bir araç olarak görmüşlerdir. Sanatın bu 

işlevle kullanılmasının iki önemli sorunun oluşmasına sebep olduğu söylenebilir. Bunlardan 

birincisi, toplumsal değişimi ve dönüşümü etkileyebilecek olan belirli sanat dallarının özgül 

koşullarının ve sanatçının işlevinin değişime uğramasıdır. İkincisi ise toplum içinde sanatın 

biçimlenişinin ve çözümlenişinin değişime uğraması olmuştur.

Bu çalışmada sanatın ideolojik ve toplumsal koşullar ile ilişkisi ele alınarak Türkiye ör-

neğinde 1980 sonrası sanat, kültür, eğitim politikaları ve iktidarların konuya yaklaşımı 

irdelenmiştir. İdeolojilerin sanat eğitimi üzerindeki rolleri bağlamında yapılan mevcut uy-

gulamalar incelenmiş, mevcut durum saptamaları yapılarak Türkiye’de uygulanan sanat 

eğitimi ve ideoloji ilişkisinin sonuçları tartışılmıştır.
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Abstract: Ideology has played an important role In the field of education in creating 

policies since the emergence of the modern state. As well as on the education policies 

and structure of education that there is a significant impact on direct education that is 

an undeniablefact. Art, has a transformative power in all societies. Many power to ensure 

social and political transformations that Culture policies of implementati that they have 
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created, has seen the art as a means because of this feature. It can be said that using this 

function of art caused to the formation of two major problems. The first one, which may 

affect social change and transformation of certain branches of art free conditions and the 

artist’s function to undergo change. Secondly, the formation of the arts and analysis of arts 

to undergo change in society. 

In this study, by taking the relationship between the ideological and social conditions of 

art and arts, culture, education policy and the approach of the power to this subject is 

examined In the case of after 1980 in Turkey. Current academic studies were discussed In 

the context of thearts, culture, education and their roles on the ideologies. Current status 

determinations were analyzed and there sultstherelationship between art education and 

ideology that implemented in Turkey were discussed.

Keywords: Ideology, Art, Education, Power, Art Education.
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Sanat kavramı tek başına birçok alanı, akımı, tanımı, anlatım yollarını ve yöntemlerini içe-

rirken; müzeleri, sergi salonlarını, üreticileri ve izleyicileri kapsayan çok geniş bir boyutu 

ile de etkin bir sosyal yapı unsurudur. Sanatın ne olduğu konusu çağlara, toplumlara ve 

sanat alanına göre bazı değişiklikler göstermektedir. Günümüzde sanat kavramı, yaygın 

olarak, her ne kadar görsel sanatlar için kullanılsa da, kavram, yüzyıllar boyunca değişim 

göstererek diğer sanat dallarını da kapsayacak bir tanım niteliğini kazanmıştır. Kavram, ilk 

zamanlar, çok geniş olarak insanın tüm yaratıcı davranışlarını tanımlamak için kullanılmış-

tır. Bu perspektiften bakıldığında sanat tanımı, insanın üreme, hayatta kalma ve toplumsal 

yaşam ilişkileri gibi eylemleri yanında din, bilim, ideoloji, siyaset ve teknoloji gibi insanın 

bütün diğer uğraşlarından doğan yaratıcı gücü için de kullanılmıştır.

İdeoloji, modern devletlerin ortaya çıkmasından beri, eğitim alanında politikalar oluştur-

mada önemli bir rol oynamıştır. Eğitim politikalarının eğitim politikaları ve eğitimin yapısı 

üzerinde olduğu kadar, doğrudan eğitim üzerine de önemli bir etkisinin olduğu yadsına-

maz bir gerçektir. 1776 Amerikan Bağımsızlık Savaşı, 1789 Fransız Devrimi, 1917 Bolşe-

vik Devrimi, 1923 Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurulması ve 1948 Çin Komünist Devrimi gibi 

olayların tümünde ideolojilerin önemli bir rol üstlendiği görülmektedir. İdeoloji, temel 

yaşam biçimi ve alışkanlıkları, kamusal yapıyı ve yönetimin biçimini değiştirme öncüllerini 

getirmiştir (Gutek, 1988, s. 147).

Yüzyıllar boyunca insanlar sanatı ve sanatsal anlatımı herhangi bir nedeni olmayan, isteğe 

bağlı ve estetik bir etkinlik olarak görmemişler, çağa ait bilgileri yazı dilinden yararlanama-

yan kriterlere iletmekte kullanılan üstün bir araç olarak algılamışlardır (Jameux, 1990, s. 

6). Sanatın ideolojik ve toplumsal koşullar ile ilişkisi boyutuyla ilgilenen ilk düşünürler Marx 

ve Engels olmuştur. Daha sonraki dönemlerde Lenin, Mao, Gramsci ve Althusser yoğun bi-

çimde sanat, kültür, eğitim ve bunların ideolojideki rolleri üzerine çalışmalar yapmışlardır.

Devlet ve eğitim arasındaki ilişkileri ayrıntılı bir şekilde inceleyen Antonio Gramsci’ye göre 

devletin doğası ve siyasal görünümleri, tek bir etkenle yani ekonomi ile açıklanamaz. Aynı 

şekilde ideoloji ve ideolojiler arasındaki çatışmalar da, kendi karmaşık yapıları içinde ince-

lenmeli ve belli sınıfların ekonomik çıkarlarının çatıştığı da göz önünde bulundurulmalıdır. 

Antonio Gramsci Devlet ve Sivil Toplum başlıklı yazısında şöyle der:

Devletin bütünlüğü bir anlamda farklı güçlerin birleşiminden oluşmaktadır. Parlamen-
to sivil toplumla daha yakından bağlar taşımalıdır. Her devlet etik özelliklerini içinde 
barındırmaktadır, çünkü onun önemli işlevlerinden biri geniş kitlelerde özel bir kül-
türel ve ahlaki düzey geliştirmektir. Eğitim kurumları olumlu işlevleri bu bakımdan 
üzerlerinde taşımaktadır (Gramsci, 1971, s. 258).

Buradan da anlaşılacağı gibi Gramsci’nin çalışmalarında sosyal olguların biçimlendirilme-

sinde eğitimin tam olarak yeri açık değildir. Eğitimcilik rolü sivil topluma ve devlete yük-

lenilmektedir. Ancak Gramsci’ye göre devletin en önemli görevlerinden biri de eğitim ve 

bireyleri bir forma sokmaktır. Amaç çoğunlukla yüksek düzeyde bir medeniyet yaratmak 

ve geniş kitlelere medeniyet ve ahlaki duygular aşılamaktır. Ekonomik üretim aygıtlarının 
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sürekliliğini sağlamak ve böylece yeni bir insan tipi yaratmak gerekmektedir (Gramsci, 

1971, s. 242).

İdeoloji, Tan’ın da belirttiği gibi, halk tabanında ya da yönetici tabanda destek bulabilir 

(1981, s. 117). Bundan da anlaşılacağı gibi, her toplumsal sistemi ve dolayısıyla eğitim 

sistemini yönlendiren belli bir ideolojik yapı ve anlayış bulunmaktadır. İstenilen nitelik ve 

özelliklerde bireyler yetiştirmek için ideolojilerin önemli etkileri vardır ve bu etkiler başta 

eğitim sistemini etkilemektedirler. İdeoloji denildiğinde genellikle bir devlet yönetiminin 

ya da siyasal rejimin dayandığı ilkeler ve düşünce sistemi akla gelmektedir. İdeoloji, eğitim, 

din ve aile gibi var olan kurumların yapılarını bilinçli olarak yönlendirebilmektedir. Toplu-

mun çeşitli kesimlerinin düşünüş ve emellerinin zaman zaman değişik yollarla ideolojiye 

yansıdığı bilinmektedir.

İktidarda bulunanlar, ister bir ulus, bir sınıf ya da grup adına, isterse doğrudan kendilerini 

temsilen iktidara oturmuş olsunlar, toplumsal ve ekonomik yapıyı kendi ideolojilerine uy-

gun olarak biçimlendirmeye başlarlar. Bu, aslında son derece önemli bir süreçtir. Başka 

bir deyişle, üst yapı uzun dönemde alt yapıya boyun eğmektedir, fakat boyun eğdiği bu alt 

yapı büyük ölçüde kendisi tarafından yaratılmış ya da yönlendirilmiş bir alt yapıdır. İdeolo-

jinin etkilediği alanlardan biri olan eğitim de maddi temele dayanmaktadır. Burada eğitim 

ile toplumsal değer ve kuralların bireye aktarılması biçimindeki teknolojiye yönelik eğitim 

kastedilmektedir. Çünkü eğitim bir yandan ideoloji ile toplumun bir parçası, diğer yandan 

da ideolojinin tamamlayıcı parçasıdır (Kongar, 1985, s. 385–386). 

Sanat tarihine bakıldığında siyasi erkin hemen her dönemde sanatçılarla işbirliği içinde 

olduğu görülmektedir. Sanatın gücünün fark edilmesi bir başka kurum olan “sanatsal pat-

ronajı” ortaya çıkartmıştır. Patronaj, sosyal ve ekonomik sermayenin, belli zümrelerde ka-

yırmacılık veya adam kollamayı tesis etmesine dayalı sistem olarak tanımlanabilir. Patronaj; 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde yönetim, gözetim olarak geçmektedir. Fransızca kökenli olan 

patronaj terimi, güçlü bir koruma ya da desteği işaret etmektedir (Kettering, 1992, s. 839). 

Efland’a göre ise sanatsal patronaj, sanatçılara maddi ve manevi düzeyde bir destek ve 

işverenlik yapılmasıdır (1990, s. 2). 

Sanatın var olduğu bütün toplumlarda ve dönemlerde patron-yanaşma ilişkisinin var oldu-

ğu görülmektedir. Birçok ülkede, sanat alanında patron kişi olarak değil siyasi iktidar olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Fransız Devrimi sırasında cumhuriyetçi görüşleri yaymaya çalışan 

sanat, Napoleon zamanında mutlakıyetçi düşünceyi yüceltmiştir. Fransa’da on dokuzuncu 

yüzyılda bazı sanatçılar, sanatlarını sosyalist ve anarşist akımları desteklemek için kullan-

mışlardır (Lynton, 1991, s. 90). Patronaj daha sonra da özelikle İtalya, Almanya ve Sovyetler 

Birliği gibi totaliter rejimlerde, sanatsal üretimde çok etkin bir ilişki biçimi olarak işlev gör-

müştür. Bu olgunun daha sonra Türkiye örneğinde de ortaya çıktığı görülmektedir.

Berger sanat ve devlet ideolojisi arasında kilit öneme sahip olduğunu düşündüğü akade-

mizmin her zaman sanatçı için öldürücü olduğunu düşünmektedir. Berger’e göre, kültürel 

ve sanatsal sermayeyi oluşturma aracı olan sanat akademileri, her zaman devletin araçları 
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olarak kurulmuştur (1987, s. 8–9). Görevleri de sanata, devlet siyasetine uygun bir yön ver-

mektir. Bu yön verme eylemi keyfi bir dikta ile değil devlet görüşlerini yansıtan, geleneksel 

sanatı devam ettirecek sanat kurallarını bir sistem olarak tespit etme şeklinde gerçekleş-

tirilmektedir. Devletin ideolojisi tutucu da olabilir ilerici de; ancak her şeye karşın bütün 

sanat hareketlerini merkezileştirerek tüm ölçüleri ve yargıları düzenleme, düzenleyeme-

diklerini ise ilkel olarak tanımlama eğilimi taşımaktadır. 

Tüm toplumlarda sanat dönüştürücü bir güce sahiptir. Birçok iktidar toplumsal ve siya-

sal dönüşümleri sağlamak için oluşturdukları kültür politikalarının uygulanmasında sana-

tı bu özelliğinden dolayı bir araç olarak görmüşlerdir. Sanatın bu işlevle kullanılmasının 

iki önemli sorunun oluşmasına sebep olduğu söylenebilir. Bunlardan birincisi, toplumsal 

değişimi ve dönüşümü etkileyebilecek olan belirli sanat dallarının özgül koşullarının ve 

sanatçının işlevinin değişime uğramasıdır. İkincisi ise toplum içinde sanatın biçimlenişinin 

ve çözümlenişinin değişime uğraması olmuştur. 

Türkiye örneğinde, devletin bütün eğitim kurumlarını ekonomik, idari ve eğitimsel olarak 

bir çatı altında toplaması, Cumhuriyet’in ilanından sonra gerçekleşmiştir. Yeni oluşturu-

lan devrimin ve dolayısıyla kurumların ideolojisinin, bu öğretim kurumları yoluyla halka 

ulaştırılması amaçlanmıştır.1950’lere kadar devam eden tek parti iktidarından sonra, 70’li 

yılların siyasal bunalımları, ekonomik çöküntüsü, toplumsal bölünmeleri, şiddet olayları 12 

Eylül 1980’de askeri darbe ile sonlanmıştır. Siyasal çatışkılardan, enflasyondan, yolsuzluk 

ve yokluktan yılmış olan kitleler darbeyi olumlu karşılamışlardır (Ahmad, 1995, s. 17). 12 

Eylül 1980 tarihinde Orgeneral Kenan Evren başkanlığındaki askeri cunta, yönetimi ele 

almış ve toplumsal muhalefete savaş ilan etmiştir. Bunun üzerine bütün yurtta sıkıyönetim 

ilan edilmiştir. 12 Eylül rejimi, devlete ve sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki hiyerar-

şik egemenlik ilişkilerine sadık köle ruhlu yurttaşlardan oluşan bir toplum yaratmak üzere, 

toplumun bütününü yeniden düzenlemiştir. 12 Eylül rejiminde eğitim ve kültür alanlarına 

büyük ağırlık verilerek köklü adımlar atılmıştır (Kaplan, 2005, s. 305). Bu yüzden Türkiye 

Cumhuriyeti kapsamında eğitim ve ideoloji alanlarına ilişkin her inceleme, 12 Eylül’ün po-

litikasını ister istemez ele almak zorundadır. Oktay Özel ve Gökhan Çetinsaya, 1980’lerdeki 

durumu ve ideolojik müdahaleleri ‘Devletin Dayanılmaz Ağırlığı’ adlı yazılarında şu şekilde 

tanımlamaktadırlar: 

12 Eylül 1980’in Türkiye’nin yakın siyasi ve toplumsal tarihindeki en önemli dönüm 
noktalarından biri olduğuna şüphe yoktur. Bu tarihle birlikte sivil siyaset devre dışı kal-
mış, siyasetçiler ve geniş toplum kesimleri uzunca bir süre siyasal yaşamın belirleyici 
aktörleri olmaktan çıkmış, kurulan askeri rejim baskıcı politikalarını yeni oluşturduğu 
kurumlar vasıtasıyla bütün topluma dayatmaya başlamıştır. ‘Devletin bekası’ ve ‘milli 
birlik ve beraberlik’ söylemi her şeyin önüne geçmiş, siyasetin yanı sıra bilim, edebiyat 
ve sanat alanları da bu bağlamda sıkı bir baskı ve denetim altına alınmıştır. Atatürk-
çülük resmi ideoloji olarak dayatılmaya çalışılmış, sağ ve sol düşünce hareketleri ve 
entelektüel faaliyetler açık veya dolaylı olarak yasaklanmıştır. Atatürkçülük etrafında 
dayatılmaya çalışılan devlet merkezli söylem, oldukça pragmatik bir yol tutturarak 
bir taraftan ‘çağdaş uygarlık’ ve ‘Atatürk milliyetçiliği’ bir yandan da manevi-dinsel 
değerlere gözle görülür bir vurgu yapmıştır. Toplumun belli kesimleriyle birlikte kimi 
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bilim adamları ve entelektüel çevreler bu söyleme destek vermiş, devleti yüceleştiren, 
toplumu ve hatta kültürü otoriter bir zihniyetle tek tipleştirmeye, tekseslileştirmeye 
dönük politikaların oluşturulması sürecinde faal görev almışlardır. 1980’lerin ilk yarısı 
boyunca devam eden bu resmi ideoloji oluşturma çabalarına, söylemin doğası gereği 
bir taraftan laik-pozitivist (aydınlanmacı) diğer taraftan da muhafazakâr milliyetçi-ma-
neviyatçı bir kesim damgasını vurmaya çalışmış, ilki ‘Atatürkçülük’ ikincisi ise genel 
olarak ‘Türk-İslam Sentezi’ şeklinde tezahür etmiştir (Özel ve Çetinsaya, http://www.
bilkent.edu.tr/~oozel/osmanli.doc).

Beş kişilik Milli Güvenlik Konseyi tarafından atanan Oramiral Bülent Ulusu başkanlığındaki 

askeri hükümet programında, 12 Eylül öncesi dönemde devlet otoritesinin zedelendiği, 

devletin varlığının bile tehlikeye düştüğü, Atatürk ilkelerinin bir tarafa bırakıldığı, yeni ku-

şakların;

Atatürk milliyetçiliğinden, milli şuur ve ülkülerden habersiz kalarak, yabancı ideo-
lojilerin etkisine terk edildiği iddia edilmektedir. Milli eğitim ve öğretimde Atatürk 
Milliyetçiliğini yeniden yurdun en ücra köşelerine kadar yaygınlaştıracak tedbirlerin 
en kısa zamanda alınacağından ve yarının teminatı olan öğrencilerin, Atatürk ilkeleri 
yerine yabancı ideolojilerle yetişerek sonunda birer anarşist olmalarına izin verilme-
yeceğinden bahsedilmektedir (Dağlı ve Aktürk, 1988, s. 3–18). 

Programda birlik ve bütünlüğün temelini oluşturan milli eğitime önem verildiği ve dü-

zenlenmesinin hedeflendiği anlatılmakta, bununla beraber ulusal kültür ve sanat değer-

lerinin tanıtılması için çaba harcanacağından söz edilmektedir. Ayrıca, Milli Eğitim Temel 

Kanunu ve Üniversiteler Kanunu’nun üzerinde çalışmalar yapılarak, yeniden düzenleneceği 

açıklanmaktadır. Bu açıklamadan sonra, 4.11.1981 tarihinde 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu çıkarılır ve hayata geçirilir. Resmi Gazete’de 6 Kasım 1981 tarihinde yayımlanan, 

Yükseköğretim Kanunu’nun 4. maddesi, yükseköğretimin amacını belirlemektedir.1

Bu kanunla, Kaplan’ın da belirttiği gibi; üniversite sistemi, artık her yönden yürütmeye 

bağımlı bir duruma getirilir, bir devlet dairesine dönüştürülür (2005, s. 310-311). Devlet 

Başkanı, Bakanlar Kurulu ve Genel Kurmay Başkanlığı tarafından oluşturulan Yükseköğre-

tim Kurulu ya da kısa adıyla YÖK, aşırı hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Silahlı Kuvvetler, üniver-

sitelerin bütün faaliyetlerine yön veren kurumlar içinde temsil edilir. YÖK’ün emir-komuta 

mekanizması içerisinde her üst, astı karşısında neredeyse kadir-i mutlak bir konumdadır. 

YÖK, devletin üst yönetimine, rektör YÖK’e, dekan rektöre ve YÖK’e, öğretim elemanla-

rı dekana, rektöre ve YÖK’e tamamen bağımlıdır. Üniversite elemanlarının yöneticilerini 

seçme hakkı ellerinden alınır. Rektörler Cumhurbaşkanı tarafından, dekanlar YÖK tarafın-

dan seçilir ve atanır. Böylece, üniversite özerkliğini ve akademik özgürlüğünü yok etme 

yolunda 12 Mart’ın eksik bıraktığı tek nokta 12 Eylül tarafından tamamlanır. Üniversiteler 

ve sanat eğitimi veren yükseköğretim kurumları, ilk ve orta öğretimde uzun yıllardır uy-

gulanan otoriter-baskıcı ve devletin ideolojisine bağımlı duruma getirilmiştir. Bu yeni dü-

zenleme ile eğitim, kültür ve sanat alanlarının tek tipleştirilip bütünleştirildiği söylenebilir. 

Oysa üniversitelerin, geleneksel olarak toplumun gerektirdiği liderliği sağlaması beklenir. 

1 Bkz: “Yükseköğretim Kanunu, T.C. Resmi Gazete, no 17506, 6 Kasım 1981, s. 2-3. 
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Üniversiteler, yeni düşünce normları geliştirir ve bunları topluma aktarırlar; gerçeklerin 

arayıcısı, dogmanın karşıtı, gençliğin şekillendiricisi ve geleceğin yol göstericisidir (Kaya, 

1984, s. 237).

Ahmet İnsel, 5 Ocak 2005 tarihinde Radikal İki’deki “Yüksek Öğretimin MGK’sı” başlıklı 

makalesinde, YÖK ve devlet ideolojisi konusuyla ilintili olarak, “ YÖK, eski Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetler Birliği’nin yükseköğretim düzenine benzer bir düzeni Türkiye’de ayakta tut-

maya yarıyor. Burada söz konusu olan benzerlik, ideolojik içerik benzerliği değil, yapı ve 

konum benzerliğidir” demektedir (2005, s. 4).

Sanat Eğitimi bağlamında, bu dönemde yaşanan en önemli değişiklik, 2547 sayılı Yüksek 

Öğretim Kanunu gereğince 1982 yılına kadar MEB tarafından yürütülmüş olan öğretmen 

eğitimi programlarının, yükseköğretim kuruluna bağlanmasıdır. Öğretim süresinin dört yıla 

çıkarılmasının ve yüksek lisans çalışmalarının olumlu sonuçlarına karşın, üniversitelerin 

gerçek anlamda özerk olmamalarından kaynaklı sorunlar yaşanmıştır. Bu kanunla bera-

ber YÖK tüm fakültelerde sınırsız değişiklikler yapabilme özgürlüğüne kavuşmuştur. Bu 

dönemde, Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nün öğretim kadrosu değiştirilmiş, bö-

lüm başkanlığıyla öğretim elemanları arasında sorunlar yaşanmıştır. Özellikle unvanların 

belirlenmesi sıkıntısı yaşanmış ve bölüm prestij kaybetmiştir. Ayrıca yatılılığın kaldırılması 

ve parasız eğitimin son bulmasıyla, yeterli ödeneğin ayrılmamasından doğan sorunlar ne-

deniyle, atölyelerinde araç ve malzeme gereksinimi duyulan bölümlerde eğitimin kalitesi 

düşmüştür (Kurtuluş, 2000, s. 176).

Melishan Devrim, Neş’e Erdok ile Neşet Günal’ın 1980 yılında başladığı dekanlık görevini 

sürdürürken, 1982’de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden emekli olması üze-

rine yaptığı bir söyleşide; Neş’e Erdok, hocasının akademiye küstüğünden dolayı değil, 

YÖK Yasasının çıkmasına bağlı olarak ayrıldığını ve bu yeni yasadan duyulan rahatsızlığı 

açıkça ifade etmektedir. Neş’e Erdok, Neşet Günal’ın eğitim sistemini sorgulayan ve bunu 

öğrencileriyle birlikte tartışan bir hoca olduğunu ifade etmektedir. Erdok’a göre, hocası-

nın 1975- 1980 arasında Resim Bölümü Başkanı olduğu dönem, bölümün en demokra-

tik dönemi olmuştur. Bu dönemde Bölüm Kurullarına öğrenci temsilcileri de katılmışlar, 

raporlar vermişler ve eleştiriler yapmışlardır. Neş’e Erdok’a göre; YÖK Yasası akademide 

verilen atölye ve eğitim sisteminden çok farklıdır. Sanatçı bunu kısaca aşağıdaki sözleriyle 

özetlemektedir:

YÖK Yasasının akademi eğitimini değiştirmemesine çalıştık. Bizim atölye sistemimize 
çok karşı bir sistem aslında. Galeri senesi kalktı, ama yine birinci sınıfta desen dersi 
var. Atölye çalışmalarında vizeler ve final sınavları, çok daha mekanik hale getirdi işi. 
Vize ve final sistemi, güzel sanatlar eğitimine uygun değildir. Mesela bazı öğrenciler, 
çalışmalarında başlangıçtan sonuna kadar istikrarlı bir gelişim gösterirler, ama bazısı 
hemen bir gelişim gösteremez de sonradan birdenbire bir ilerleme görülür, biz bunu 
izleriz. Dönem başlıyor, bir buçuk iki ay sonra öğrenci daha herhangi olumlu bir iş or-
taya koymadan sınava alıyorsunuz, yani öğrencinin bizim için sınavlardaki notu değil, 
genel eğilimi ve gelişmesi önemlidir. Burada hoşgörülü davranarak, atölye sistemini 
bozmamaya çalışarak sistemin etkilerine karşı koymaya çalışıyoruz (Devrim, 2003, s. 
17).
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Yine, Adnan Turani,1995 yılında Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan bir sempozyum-

da, altının kırmızı kalemle çizilmesi gerektiğini önemle belirterek; YÖK’ün ve Türkiye’deki 

üniversiter sistemin, güzel sanatlar eğitimi içinde bulunması gereken coşkulu, yaratıcı at-

mosferi oluşturamadığını, aksine öğrencilerin elini kolunu bağladığını ifade etmiştir (1995, 

s. 111). Turani’ye göre sanatçı olmak için fakültelere gelen öğrenciler, kredi tutturmaya ve 

şuradan bir diploma alıp gitsem de kurtulsam mantığına doğru zorlanmaktadırlar. 

Bu örneklerden de anlaşılabileceği gibi, üniversite sisteminin artık her yönden yürütme-

ye bağımlı bir duruma getirildiği söylenebilir. Üniversiteler ve sanat eğitimi veren yük-

seköğretim kurumları, ilk ve orta öğretimde uzun yıllardır uygulanan otoriter-baskıcı ve 

devletin ideolojisine bağımlı duruma getirilmiştir. Bu yeni düzenleme ile eğitim, kültür ve 

sanat alanlarının tek tipleştirilip bütünleştirildiği söylenebilir. Oysa üniversitelerin, gele-

neksel olarak toplumun gerektirdiği liderliği sağlaması beklenir. Üniversiteler, yeni düşün-

ce normları geliştirir ve bunları topluma aktarırlar; gerçeklerin arayıcısı, dogmanın karşıtı, 

gençliğin şekillendiricisi ve geleceğin yol göstericisidir (Kaya, 1984, s. 237).

Nurettin Fidan’a göre, bugün öğretme yöntemleri, öğrencinin kendi kendine öğrenmesini, 

zamanını kendine göre ayarlamasını, öğrenme kaynağı ile doğrudan doğruya etkileşimde 

bulunmasını sağlayacak şekilde geliştirilmektedir (1986, s. 168). Öğrenmenin, öğrencinin 

öğrenme çevresiyle aktif bir çaba ile etkileşimi veya öğrenciye “ne sunduğu”ndan çok 

“öğrencinin ne yaptığı” ile oluştuğu görüşü, yöntemlerin kullanılış biçimini değiştirmiştir.

Sanat eğitimi doğası gereği yukarıda sözü edilen çağdaş öğretim yöntemlerinin özellikle 

uygulanmasını gerektiren bir eğitim alanıdır. Her insan farklı bedensel ve düşünsel yete-

neklere sahiptir ve doğal olarak her insan farklı gelişim göstermektedir. Sanat ürünü de 

deneme ve araştırmalarla, anlatım biçimi olarak ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı, bu iki 

gerçek gözetilerek sanat eğitimi yöntemleri çok boyutlu olmak zorundadır. Aslıer sanat 

eğitiminin çağdaş boyutlarını şu şekilde tanımlamaktadır;

1. Öğrencinin her tür yetenek ve gereksinimlerinin değerlendirilmesi: Eğitilecek olan  
  bireyde var olan yapıcı, yaratıcı, yorumlayıcı yetenekleri önce uyandırılacak, sonra 
  geliştirilecek ve daha sonra da kişinin bunları değerlendirip, kendini tanımasına yar-
  dımcı olunacak. Bireyin yeteneklerini uyarıcı ve geliştirici en etkin çalışma yöntemi 
  de, bireyin isteyerek araştırmacı ve deneyici eylemlerde bulunmasını sağlayan yön-
  temdir.
2. Sanatın kendi öğelerinin ve olanaklarının denenmesi ve yeni anlatım olanaklarının 
  araştırılması: Her sanatçı bu olanakları yeteneklerinin gücü ile yorumlar ve değer-
  lendirir. Böylece yeni yapıtlar ortaya çıktığı gibi sanat öğelerinin sınırları da geniş-
  letilir.
3. Sanatın birikmiş değerlerinin araştırılması ve yorumlanması. Bu birikmiş değerlerin 
  araştırılıp ve yorumlanması, yenilik denemelerinde birey için uyarıcı etkenler ve 
  kaynaklardır.
4. Toplumsal gelişmenin özümsenmesi: Toplumda gözlenen teknolojik ve ekonomik 
  gelişmeler yaratıcı bireyi uyardığı gibi, sanatın öğesel olanaklarını da artırmaktadır. 
  Eğitim süreci içinde bireyin, toplumla beraber yaşaması, toplumsal olguları algılaya-
  bilmesi sağlanmalıdır (1985, s. 17).



21SANAT YAZILARI 31
DOÇ. DR. SEZER CİHANER KESER

Aslıer’e göre; Çağdaş sanat eğitimi insan, toplum ve teknolojinin bir arada, uyum içinde 

bulundukları bir ortama gereksinim duymaktadır (1985, s. 18). Bu yapıya uygun düşecek 

eğitim yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir. Oysa sanat eğitimi konusunda bilimsel 

çalışmaların, araştırmaların ve eğitsel denemelerin sonuçları halen Güzel Sanatlar Fakül-

telerinde ortaya konulamamaktadır. Ayrıca YÖK yasasının yürürlüğe girmesinden bu yana 

sanat eğitiminin durumu araştırılmamış ve yeni yöntem aramaları yapılıp değerlendirilme-

miştir.

Türkiye’de sanat eğitimi kurumlarının yapılanmasında sanat, eğitim ve ideoloji ilişkisini 

açıklamaya yönelik olarak, sanat ve eğitim politikalarının oluşturulmasında temel belgeler-

den biri de bilindiği üzere Kalkınma Planlarıdır. Çünkü kalkınma planları devlet organları 

açısından bağlayıcı özel sektör açısından da yol göstericidir. Bu nedenle, iktidara gelen 

hükümetlerin programları ile kalkınma planları arasındaki tutarlılık önemlidir. Türkiye’deki 

kültür, sanat ve eğitim politikalarının tarihsel sürecine bakıldığında, 1980 yılından ön-

ceki dönem kalkınma planlarında, özetle güzel sanatlara önem verilmesi ve sanatçıların 

korunması hedefleri yer almıştır ancak, buna karşın 1950–1960 dönemindeki hükümet 

programlarında kültür ve sanat konusunda anlamlı açıklamalara yer verilmediği gözlen-

mektedir. Türkiye’de planlı döneme geçiş 1960 yılında gerçekleşmiştir.

1960 yılından günümüze kadar incelenen Hükümet Programlarında ve Kalkınma Planla-

rındaki geliştirilmeye açık ve desteklenen bir alan olarak görülen kültür, sanat ve eğitim 

politikalarına yönelik “iyi niyetli” ifadelere rağmen genelde sanata özelde plastik sanatlara 

yönelik gerek iktidardan gerekse toplumun çeşitli kesimlerinden gelen saldırıların karşısın-

da taraf olarak ya sanatçının kendisi ya da bir takım sivil toplum kuruluşları yer almak duru-

munda kaldığı bilinen bir gerçektir. Ancak sanatçıların verdiği hukuki mücadelede mevcut 

eserler birer “yapıt” olarak tanımlanırken, sivil toplum örgütlerinin gözünde bu eserler 

yapıt olmaktan çok siyasal bir nesne olarak algılanmaktan öteye gidememektedir. Sanatsal 

yapıtlara yönelik müdahalelere verilen tepkiler hep karşıt ideolojiye yönelik olmuştur.

Eğitim ve öğretimle beraber sanatın politize edilmesine en iyi örneklerde biri de hiç kuş-

kusuz ilk kez 1971 yılında çıkarılan bir yasa ile verilmeye başlanan Devlet Sanatçılığı un-

vanlarıdır. 1971 yılında tümü klasik batı müziği sanatçısı olan 11 kişi, 1981 yılında 10 kişi, 

1987 yılında 7, 1988 yılında 2 kişi bu unvana layık görülürken, 1991 yılında 36 kişi devlet 

sanatçısı olmuştur. Bunları 1998 yılında 90 kişilik bir liste takip etmiştir. Ancak 1991 ve 

1998 yıllarında verilen unvanlar bazı sanatçılarca geri çevrilmiştir (Çalışlar, 1999, s. 6). 

Adatepe’ye göre;

Devlet sanatçılığı unvanının 1971-1988 tarihleri arasındaki serüveninde göze çarpan 
en önemli özellik; askeri yönetimler ile askerlerle ilişkileri hassas dengeler üzerinde 
kurulan sivil yönetimlerin devletin temsil edilmesinde sanata ve sanatçıya verdikleri 
rolün, “çağdaş devlet” imajını oluşturma rolü olduğu görülür. Ancak köklü bir eğitim 
ile elde edilebilecek ve elit bir kesime seslenen klasik batı müziği, opera, bale kültürü 
gibi üst yapı kurumu sanatlarının etkinlikleri bu dönemde yönetim ile avam arasındaki 
konumlanmaya da işaret eder. 1991’de alt- üst olan işte bu konumlanmadır. “En-
tel”lerin etkinlik alanındaki resmin, duvar ustalığı seramiğin, taşçı ustalığı heykelin, 
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avamın şarkısının, türküsünün ama en önemlisi o güne değin bütün iktidarların “baş 
düşmanı” edebiyatın devlet sanatçılığı unvanı kapsamına alınması, üst yapı kurumla-
rındaki değişimlerin kendilerini doğrudan ifade edişini yansıtmaktadır. Bu değişim, 
iç politikada rakipleri karşısında en iyi konumu edinmek isteyen politikacının/ların, 
aslında dış politika için öngörülen devlet sanatçılığı unvanını iç politikada kullanmaya 
başlamasıdır (1999, s. 56-57).

1971- 1988 yılları arasında az sayıda verilen devlet sanatçılığı unvan ve sanatçıların seçi-

mi, askeri yönetimlerin ve o dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in konuya yaklaşımını 

çok iyi gözler önüne sermektedir. Bu dönemin en önemli özelliklerinden birisi unvanların 

hiç birisinin geri çevrilmiş olmamasıdır. Çünkü geri çevirmesi muhtemel hiçbir kimseye bu 

unvan verilmemiştir. Ancak, 10 Ekim 1991 tarihinde “Bol keseden devlet sanatçısı: seçime 

10 gün kala rekor düzeyde bir dağıtımla 36 kişiye Devlet Sanatçılığı unvanı verildi”, 1. say-

fa manşetiyle çıkan Hürriyet gazetesi dönemin gerçekliğini bu haberi ile yansıtmaktadır. 

Ancak 20 Ekim 1991 seçimlerinden 10 gün önce açıklanan 36 kişilik devlet sanatçıları 

listesi, ne dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a ne de dönemin başbakanı Mesut Yıl-

maz’a seçimlerde doğrudan bir kazanç sağlayamamış, Süleyman Demirel’in başkanlığında, 

Avrupa Birliği tam üyelik başvurusunun arifesinde sanatçılara verilen yeni unvanlardan 

yararlanılmaya çalışılmıştır (Adatepe,1999, s. 55-66). 1998 yılında verilen unvanlar ise dört 

ayrı günde açıklanarak verilmiş hepsi beraber açıklanmamıştır. Kafalarda soru işaretleri 

bırakan bu yaklaşımdan sonra, belirlenen 90 sanatçıdan 12 tanesi unvanı geri çevirmiş-

lerdir (Çalışlar,1999, s. 6). Devletin sanat politikalarını tam olarak dönüştüremediği hatta 

geliştiremediği bu unvanların veriliş aşamasında da açıkça gözlenmektedir. Devlet sanat-

çılığı unvanı ile birlikte bir sanatçının devlet hizmetinde çalışmaktan başka bir seçeneği 

kalmamaktadır. Adatepe’nin de ifade ettiği gibi; eğer devlet, toplumu oluşturan grupların 

ilişkilerinin kurumsallaşması, güç dengelerinin şekillenmesiyle ortaya çıkan toplumsal or-

ganizasyon olarak düşünülürse, yasalar ile belirlenen statüye bağlı kalmadan, toplumu 

oluşturan her bireyin, devleti oluşturan, devlete ait birey olması, sanatçıların tümünün de 

devletin sanatçısı olması gerekmektedir (1999, s. 60). Bu durumda önemli olan sanatçının 

veya sanatın devlete ait olup olmaması değil, sanatın ve sanatçının devletin neresinde yer 

aldığı olmalıdır.

Sonuç olarak, tüm toplumlarda sanat dönüştürücü bir güce sahiptir. Birçok iktidar top-

lumsal ve siyasal dönüşümleri sağlamak için oluşturdukları kültür politikalarının uygulan-

masında sanatı bu özelliğinden dolayı bir araç olarak görmüşlerdir. Türkiye’deki iktidar 

partilerinin, özellikle kültür ve sanat eğitiminde toplum adına hareket ettiğini varsayan ama 

bireyselliği ve özgürlüğü yok eden, böylece zoraki bir uzlaşı sağlamaya çalışan baskıcı bir 

tavrı olduğunu söylemek mümkündür.

Türk eğitim sistemi ve politikalardaki temel değişikliklerle ideoloji arasındaki ilişkilerin ele 

alınması, Türkiye gerçekleri arasında oldukça önemli yer almıştır. Eğitim sisteminin ku-

rumsal temelinde yıllarca çelişkiler yaşanmıştır. Bu konudaki en önemli açıklamalar bizzat 

siyasal otoriteler tarafından yapılmıştır. Tek partili dönemden çok partili yaşam sürecine 

girildikten sonra ilkelerin ve ödünsüz uygulamaların bırakıldığı, bizzat dönemin siyasetçi-
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leri tarafından ifade edilmiştir. Bu dönemle beraber eğitim sorunlarının, politik kaygılar ön 

planda tutularak çözülmesi alışkanlık haline gelmiştir. Eğitim sisteminin çeşitli kesim ve ka-

demelerinde bütünlük sağlanamamıştır. Özellikle genç nüfusta görülen patlama, çok yön-

lü çalkantılar sonucu, denetim ve disiplin mekanizmalarını zayıflatmıştır. Eğitim ve öğretim 

politize olmuştur (Sakaoğlu,1992, s. 10–12). Konunun irdelenmesine yönelik, hükümet 

programlarından hareket edildiği zaman gözle görünen bir nokta ise, farklı ideolojilerin 

temsilcisi olarak görünseler de siyasi partiler ve siyasal aktörler arasında kültür, sanat ve 

eğitim politikaları bakımından temel bir zihniyet, yaklaşım ve politika birliği olduğudur. 

Günlük ve yüzeysel politik ayrılık ve çekişmelere rağmen, birbirinin karşıtı ve alternatifi ola-

rak düşünülen hükümetlerin birleştikleri temelin Türk milli kültür, sanat ve eğitim ideolojisi 

olduğu açıkça görülmektedir. Plan ve program belgelerinde ayrıntılı cümleler ile belirtilen 

hedeflerin uygulamaya geçirilememiş olması da bir diğer sorun alanıdır.

Özellikle 1980 sonrası dönemden günümüze kadar uzanan süreçte, sanat alanındaki uy-

gulamalardan, iktidarların tavırlarının kendilerinin belirlediği düşünce ve davranış ilkeleri-

nin dışındaki tüm düşünce ve davranışları sınırlamak ve dışlamak üzerine kurulu olduğu 

gözlenmektedir. Sanatçı özgürlüğü bakımından oldukça elverişsiz olan bu süreçte, sanata 

karşı bütün bu önyargılara karşın, 1980 sonrasında Türkiye’de üniversitelere bağlı çok sa-

yıda sanatçı yetiştiren eğitim kurumu açılmıştır. Hatta 1993-2000 yılları arasında Cumhur-

başkanlığı yapan Süleyman Demirel’in Avrupa Birliğine giriş aşamasında özellikle sanat ve 

spor alanında girişimlerin yapılması gerekliliğinin önemle vurgulandığı göze çarpmaktadır. 

Her yasama yılı açılış nutkunda, söylev ve demeçlerinde, açılış konuşmalarında ve katıldığı 

televizyon programlarında “sanat ve spor akademilerinin açılmasının Avrupa Birliğine giriş 

aşamasında ne denli bir öneme sahip olduğunu ve açılan üniversitelerde bu fakültelerin 

açılması gerekliliğini” vurgulamaktadır.2 Bu açıklamalardan sonra Güzel Sanatlar Fakülte-

leri ile beraber birçok sanat eğitim kurumu sayılarının, yeterli alt yapıya, teknik donanıma 

ve öğretim elemanına sahip olunmadan hızla arttığı görülmektedir. Ancak, artan sanat 

eğitimi kurumları ve sanatçı sayısı ile doğru orantılı olarak, sansür uygulamalarında da 

artış olduğu görülmektedir. Daha önce de belirtildiği üzere, sanata müdahale anlayışını 

yapıtın estetik niteliğinden çok mevcut sistemlerin ideolojik uygulamalarıyla ilişkilendir-

mek ve tartışmak var olan sorunlara çözüm üretilmesi bağlamında daha öncelikli olmalıdır. 

İdeolojik olarak istenilmeyen veya tavsif edilmeyen şeylerin bertaraf edilmeye çalışılması 

politik bir gelenek haline gelirken, insanların özgürlük alanları da bertaraf edilmektedir. 

Devletin sanat eğitimine yeterli önem ve desteği vermemesi, mevcut iktidarların ve ilgili 

kurumlarının sanat eğitimini öncelememesi, ülkenin sosyo–kültürel yapısında sanata karşı 

yeterli ilgi ve desteğin gelişmemesine neden olmaktadır. Mevcut durumun giderek olum-

suza doğru değişmesi, Yüksek Öğretim Kurumu ve üniversite yönetimlerinin sanat eğitimini 

bilimsel boyutları ile algılamakta yetersiz kalması, kültür politikaları geliştirmede önemli 

2 Bkz: Cengiz Ergen, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Tüm Söylev ve Demeçleri, ISBN: 975-
92785-0-2, Ankara, 2001.
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rol oynayacak fikir ve projelerin politik söylemler olarak kabul edilmesi sanatsal gelişimi 

olumsuz etkilemektedir. Genel anlamı ile yetkili kurumlar tarafından sanatın eğlence, hobi 

ve sosyal etkinlikler dizini olarak algılanması, oldukça kapsamlı araştırma gerektiren sanat 

stratejilerinin belirlenmesinde ciddi bilimsel çalışmalar yapılmadan, siyasi erkin dünya gö-

rüşleri ile sınırlı program ve eğitim stratejilerinin seçilmesi, sanatsal üretimlerin, ekonomik 

geri dönüşlerinin anlamlı ve somut bir girdi olarak kabul görmemesi ve sanatsal üretimin 

öznel koşullarının dikkate alınamaması gibi sebeplerle sanat eğitimi ötelenmektedir. Bu 

yaklaşımlar insanları ve toplumu mevcut iktidarın ideolojisine göre şekillendirme çaba-

sı olarak değerlendirilebilir. Türkiye’deki iktidar partilerinin, toplum adına hareket ettiğini 

varsayan ama bireyselliği ve özgürlüğü yok eden, böylece zoraki bir uzlaşı sağlamaya ça-

lışan baskıcı bir tavrı olduğunu da söylemek mümkündür. Ancak unutulmamalıdır ki sanat 

eğitimi, sonuç değil süreç eğitimidir. Bu ne ölçüde devam ederse gelecek de o ölçüde 

biçimlendirilmektedir.
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Öz: Algı yönlendirme, elektronik ortamların kontrolü ele geçirdiği bu dönemde, sık kulla-

nılan bir teknik olarak karşımıza çıkmaktadır. Elektronik ortamlarla birlikte gelişen grafik 

üretim tekniklerinin de yardımıyla, çarpıcı görsel imgeler elde edilmekte ve reklamlarda 

kullanılmaktadır. Bilgi ve reklam bombardımanı altındaki izleyici, kendi seçimlerini yap-

tığını düşünürken; aslında, planlanmış uyarıcıların etkisiyle yorumlar yapan beyninin ona 

sunduğu seçeneklerle yol almaktadır.

Anahtar Sözcükler: Algı, Reklam, Grafik Tasarım, Yönlendirme.

Abstract: Perception orientation, in a period which the electronic media has took the 

control, appears to be a technique used often. Graphic production techniques developed 

with the help of electronic media, striking visual images are obtained and used in ads. 

Information and advertising audiences under bombardment, thinking they are doing their 

own choices; in fact, the brain makes comments on the effect of stimulating planned to 

take the road with the options offered to him.

Keywords: Perception, Advertisement, Graphic Design, Orientation.
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Giriş

Elektronik ortamlarca, kişilerin hayatının ve seçimlerinin kontrolünün ele geçirildiği bu 

dönemde, algı yönlendirme sık kullanılan bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. İzleyici, 

televizyonlarda ve sosyal ağlarda, planlı bir biçimde yönlendirilmektedir. Özellikle reklam 

sektöründe çarpıcı görsel imgeler kullanılarak, izleyicinin dikkati çekilmekte ve tüketime 

yönlendirilmektedir. Her yönden kuşatılmış bir beyinin, uyarıcıları nasıl algılayacağı ise 

birçok değişkene bağlıdır. Ancak, reklam verenler bu değişkenleri, kendi avantjlarına çevi-

rebilmekte ve izleyiciyi algı yönlendirme teknikleriyle ikna etmektedirler.

Dijital Çağda Basılı ve Hareketli Reklamlar

Elektronik ortamların sayısındaki artış, potansiyel müşteri ve reklam alanı sayısında da artış 

anlamına gelmektedir. Kablolu / kablosuz internet ve telefon operatörlerinin sağladığı 

internet hizmeti sayesinde mobil cihazlar da devreye girmiş ve reklam verenlere televiz-

yon, radyo ya da basılı alanlar dışında yeni ortamlar sunmuşlardır. Ancak bu artış, reklam 

verenler cephesinde bir problemi de birlikte getirmiştir: Sayıca çok fazlalaşan reklamların 

arasından, ‘potansiyel müşteri’nin dikkatini çekerek yakalamak giderek zorlaşmaktadır. Her 

dakika yeni bir tanıtıma maruz bırakılan ‘potansiyel müşteri’, seçimini, çoğunlukla en çok 

dikkatini çeken, en samimi bulduğu ya da en fazla vaadi veren reklamdan yana kullanmak-

tadır. Mesajların iletişiminde güvenilirlik, etkililik ve gerçek, kritik öneme sahiptir. İnsanlar 

için ne söylendiği değil, kimin, nasıl söylediği daha önemlidir (Akt. Saydam, 2012, s. 95). 

Alışılagelmiş, standartların dışına çıkmayan reklam söylemleri ve görselleri, artık hedef kit-

lenin ilgi alanına girmemektedir. Kendisine hitap edilirken; yeni bir söylem, yeni bir avantaj, 

yeni bir fikir peşindedir. Becer’e göre, iletişim organı hedef kitlesini iyi tanımak zorundadır 

(2002, s. 16). Hedef kitlenin hobileri, fiziksel ve psikolojik özellikleri, yaşam biçimi vb. araş-

tırılmak zorundadır.

Bir reklamın, tüm bu yeni şeyleri sunuyor olması da bazen ‘potansiyel müşteri’yi yakalamak 

için yetmeyebilir. Elektronik ortamların sağladığı hız olanağı, reklam verenler için avantaj 

değil, dezavantaj niteliğindedir. Çünkü kendilerine sunulan hıza alışmış olan insanlar, ulaş-

mak istedikleriyle aralarına giren herhangi bir şeyi parazit olarak nitelemektedir. Örneğin, 

en çok kullandığı sosyal ağa bağlanırken, aniden anasayfayı bir reklamın kaplaması, izleyici 

tarafından olumsuz algılanmakta; söz konusu reklam hedefiyle kendi arasına girdiği için 

reklamdaki ürüne ya da hizmete antipati duyabilmektedir. Dolayısıyla da eğer bir yönüyle 

dikkatlerini çekmediyse, izleyici bu reklamları hızlıca geçme ya da yok sayma gibi davra-

nışlar göstermektedirler.

Basılı ortamlar, elektronik ortamlara göre daha avantajlı olarak kabul edilebilir. Öncelikle, 

basılı ortamların bir enerji kaynağına ihtiyaçları yoktur. Kişi istediği ya da reddetmediği sü-

rece, yaşam alanındaki varlığını sessizce sürdürebilir. İkincil olarak, akıp giden bir görüntü 

değil, durağan bir yapı olduğundan, uzun süreli ve kolay inceleme olanağı tanımaktadır. 

Bu da reklamın içerdiği fikrin anlaşılma olasılığını yükseltmektedir. Son olarak, görsel algı-
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mızın, işitsel algımızdan daha güçlü olduğu düşünülecek olursa, görsel olarak farkettiğimiz 

herhangi bir uyaranı beynimizde anlamlandırma sürecimiz, işitsel herhangi bir uyaranı an-

lamlandırma sürecimizden daha kısa olacaktır. Her ne kadar hareketli görüntüler, durağan 

görüntülere oranla daha dikkat çekici kabul edilse de durağan görüntüler, burada saydığı-

mız olumlu yanları nedeniyle daha çok kişiye ulaşma potansiyeline sahiptir.

Basılı ortamda yayınlanan bir reklamın izleyiciyi / potansiyel müşteriyi yakalama olasılığı, 

büyük oranda içerdiği fikrin yeniliğine, ilginçliğine, söylem olarak sağlamlığına ve hedef 

kitlenin tercihlerine hitap etme gücüne bağlıdır. Bu değişkenlerin hepsinin sağlanması, ‘iyi 

fikir’ ve hedef kitlenin algısının yönlendirilmesi ile olanaklı hale gelebilir. 

Reklamda Algıyı Yönlendirme

Reklamların hedef kitleye ulaşabilmesi için kullanılan tekniklerden biri, ‘algı yönlendirme’ 

tekniğidir. Algı, ‘Duyularca fark edilen uyarıcıların, beyin tarafından yorumlanması’ olarak 

tanımlanabilir. Etrafımızda tüm duyu organlarımızca farkedilen çok fazla uyarıcı vardır. Bun-

ları algılama biçimimiz birkaç farklı değişkene bağlıdır. Aldığımız bir iletinin doğruluğunu, 

olası diğer iletilere göre daima kontrol ederiz ve neyin olası olduğu kodlar, bağlamlar ve 

ileti türleri ile ilgili deneyimlerimizce; diğer bir deyişle, uzlaşımlar ve kullanımlarımızla ilgili 

deneyimlerimizce belirlenmektedir (Fiske, 2003, s. 27). Burada, kişinin o ana kadar edindiği 

bilgiler, birikimler ve deneyimlerden oluşmuş bir alıcı sisteminden bahsedilmektedir. Kişi, 

uyaranı duyularıyla farkeder ve öğrenilmiş bilgi ve deneyimleriyle süzgeçten geçirerek 

anlamlandırır. Diğer deyişle, algılar. 

Algı sürecinin en önemli özelliklerinden biri, algılamanın seçici olmasıdır. Bu özellik
sayesinde belirli bir anda çok sayıda uyarı ile karşı karşıya kalsa da beynimiz ancak bu
uyarılardan kendisi için önemli olan uyarıcıları dikkate alır…

… Belirli bir anda duyu organlarımızı etkileyen uyarıcılar arasından hangilerini seçerek
algılayacağımızı belirleyen sürece, dikkat denir. Dikkatin hangi uyarıcılar üzerine
yoğunlaşacağını ise kısmen uyarıcıların yapısal özellikleri, kısmen de algılayan kişinin
özellikleri belirler (Teker, 2009, s. 56).

Önceki deneyimler ve bilgi birikimleri, algı için süzgeç görevi görür. Beyin, uyaranların 

hangilerini algılayıp, tepki vereceğine bu süzgece dayanarak karar verir. Ancak, uyarıcı olan 

algısal örüntünün, alışılagelmiş uyaranlardan farklı olması, dikkatimizin yönelmesini sağlar.

Bir algısal örüntü, ne denli örgütlü iseve çevresinden ne denli açıkça farklılaşıyorsa, kolay 

tanınma şansı da o denli artar (Arnheim, 2007, s. 45).

Algı, birçok farklı değişkenle şekillenebilen bir kavramdır. Ağrı, soğuk, açlık, vb. gibi fiziksel 

algılar ile sevinç, korku, heyecan, endişe, vb. gibi duygusal algılar, herhangi bir anomalisi 

olmayan bütün insanlarda neredeyse aynı iken, davranışsal algılar kültürlere, coğrafyaya ve 

hatta dönemin önemli sosyal olaylarının etkileriyle farklılık gösterebilir.

İnsan bedeni bu yoğun bilgi etkileşimi altında; bilginin alınışı, değerlendirilişi ve geri
bildirimini yapacak çok büyük bir haberleşme sistemine sahiptir. Gerçekleştirmiş ol-
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duğu iç faaliyetleri ve davranışları bu haberleşme sistemi içerisinde yer almaktadır
(Bakan ve Kefe, 2012, s. 2).

Bir reklamın alıcıya ulaşması süreci, bu bilgi akışının beyin tarafından, reklam verenin he-

deflediği biçimde yorumlanmasına bağlıdır. İşte bu noktada, tasarımcılar, kişinin doğru 

verileri algılayarak yorumlamasına neden olabilecek bir planlamayla üretim yapmalıdır. 

Kişinin algısı, sadece verilmek istenen mesajı alabileceği biçimde yönlendirilmelidir. Bu-

nun için sadece önceki öğrenmelerden değil, fiziksel ihtiyaçlara yapılabilecek vurgulardan 

da yararlanılabilir. Örneğin, açlık hissinin tetiklenmesini sağlayacak bir görsel imgeyle, bir 

yiyecek markasının reklamı yapılabilir.Burada fiziksel ihtiyaçlara dayalı algının yönlendiril-

mesi söz konusudur.

Çağrışım

Duyularla algılanan bir verinin, beyin tarafından yorumlanması, edinilmiş bilgilere ve dene-

yimlere göre sağlanmaktadır. Dolayısıyla, izleyicinin önceki öğrenmelerinden faydalanmak, 

çağrışım ilişkisi kurulabilmesi için önemlidir.

Çağrışım ilişkisinin temel dayanak noktası benzeşme ilkesidir. Örneğin; kurukafanın 
ölümü sembolize etmesinin temel nedeni öldükten sonra insan vücudunun ulaştığı 
biçimdir. Bu doğrudan ilişki, bu sembolün evrensel biçimde Kabul edilmiş olmasında 
en büyük nedendir. Bu sembolü bir ambalaj üzerinde gördüğümüzde o ürünün ölüm-
cül olabildiğini, bir dolap üzerinde elektrik sembolü ile birlikte gördüğümüzde yak-
laşmanın veya temas etmenin ölüm tehlikesi getirebileceğini, yüksek voltaj mesajını 
algılayabiliriz (Uçar, 2004, s. 63).

Hem kültürel kodlar hem de önceki öğrenmelere dayalı birikimler, algının yönlendirilmesi, 

şekillendirilmesi konusunda rol oynarlar.

Algı konusuna ilişkin teorik yaklaşımda, görsel bir algının, diğer bilgi kaynaklarına 
(görsel olmayan) ve daha önce yaşanan geçmiş deneyimlere bağlı olarak değişebildi-
ği söylenir. Şu anda duyu organlarımızla algıladıklarımız, aslında daha önce yaşadığı-
mız deneyimlerimizden elde ettiğimiz bilgileride kullanır. Final algısı olarak adlandı-
rılan bu “yapı” birbirinden farklı faktörlerin birleşiminden meydana gelmektedır (Akt.
Bakan ve Kefe, 2012, s. 4).

Reklamda benzeşme ya da çağrışım ilişkisi kurulması, geçmiş deneyimlere ve öğrenmelere 

dayalıdır. Bilinen bir markanın ismi verilmeden, sadece benzetme ya da çağrışım yöntemiy-

le, algı yönlendirilebilir. (Görsel 1).

Farklı hedef kitlelerin, farklı satın alma alışkanlıkları vardır. Bu alışkanlıklar sosyal statüye, 

gelire, eğitime, coğrafi bölgeye, kültürel eğilim ve alışkanlıklara, yaşa, cinsiyete, vb. şeyle-

re bağlı olarak değişebilir. Bütün bu potansiyel alıcı gruplarının ortak noktalarını bulmak 

neredeyse imkansız olduğundan, yaratıcılığa ve yeniye duyulan hayranlıktan faydalanmak 

daha mantıklı hale gelmiştir.
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Görsel 1. McDonalds markası için tasarlanmış billboard. Erişim: 03.10.2014 
http://buzznewsworthy.com/30-creative-ads-that-show-advertising-doesnt-have-to-be-boring/

Görsel 2. Volkswagen reklamı. Erişim: 06.08.2014 
https://plus.google.com/photos/+VolkswagenT%C3%BCrkiye/albums/5927485141408981105

Alman araba markası Volkswagen, basın ilanlarında yönlendirilmiş algıyı kullanmaktadır.

Markanın artık tanınmış olan logosuna, doğanın içinden görüntülerle gönderme yapılmış-

tır. (Görsel 2,3, 4).

Görsel 2’de ağaç dalları arasından görünen ay, dallara doğal bir ışıklı fon oluşturmuş ve 

farkedilen ‘w’ harfi ile markanın amblemine gönderme yapılarak, markanın kendisinin al-

gılanması sağlanmıştır.
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Yine Görsel 3 ve 4’te de benzer bir yöntemle ‘w’ harfinin farkedilmesi ve marka algısının 

sağlanmasına çalışılmıştır. Bir yandan markanın doğanın bir parçası olduğu vurgusu ön 

plana çıkarılırken, diğer yandan rastlantısal olduğu izlenimi verilmeye çalışılmış olan bu 

tasarımlarda, izleyicinin algısının yönlendirilerek markanın reklamı yapılmıştır.

1993 yılında, Quebec Eyaleti’nde, emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak için hazır-

lanan reklam kampanyasında, doğum ve ölüm tarihlerini çağrıştıracak biçimde yazılmış 

iki ayrı tarihten birinin, bir emniyet kemeri ile örtüldüğü görülmektedir. Ölmüş kişilerin 

fotoğraflarının altına ya da mezar taşlarına yazılacak türden bir tarih aralığı belirtilmesi, 

ölümü çağrıştırmakta; emniyet kemerinin bunu engelleyeceği fikrine vurgu yapılmaktadır.

(Görsel 5).

Görsel 3. Volkswagen reklamı. Erişim: 06.08.2014 
https://plus.google.com/photos/+VolkswagenT%C3%BCrkiye/albums/5927485141408981105

Görsel 4. Volkswagen reklamı. Erişim: 06.08.2014 
https://plus.google.com/photos/+VolkswagenT%C3%BCrkiye/albums/5927485141408981105
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Aynı konuda yapılan bir başka kampanyada ise görüntüdeki kişiye sarılan diğer kişinin kolu, 

emniyet kemeri çağrışımı yapmaktadır. Emniyet kemeri algısına vurgu yapılabilmesi için 

görüntü siyah ve beyazın karşıtlığından yararlanılarak güçlendirilmiştir.

Görsel 5. Quebec Eyaleti için yapılan, emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırma 
amaçlı kampanyadan bir afiş. Erişim: 10.10.2014 

http://cassies.ca/content/caselibrary/winners/QuebecBuckleUp.pdf

Görsel 6. Emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırma amaçlı kampanyadan bir afiş.
Erişim: 08.09.2014 http://www.grafikerler.net/odul-almis-emniyet-kemeri-afisleri-t20817.html
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Neden-Sonuç İlişkisi

Neden-sonuç ilişkisine dayalı olarak edindiğimiz birikimler de çağrışım ilişkisini 

destekleyen etkenlerdir. Edindiğimiz deneyimler, neden-sonuç ilişkisini kurmamızı 

kolaylaştırır ve hızlandırır. Örneğin ısı ya da acı kavramlarına yönelik olarak edindiğimiz 

deneyimler, bizi bu kavramlar konusunda bilinçli hareket etmeye ve algılamaya 

yönlendirir. Reklam tasarımında da bu neden-sonuç ilişkisinin yaptığı çağrışımdan 

yararlanılarak algı yönlendirilmektedir. Örneğin Tabasco sosu için yapılan reklamda, 

sosun aşırı acı olmasının, üzerine döküldüğü mısırı pişirerek patlatmasına neden 

olduğuna vurgu yapılmıştır. (Görsel7).

 

Pringles cipsleri için hazırlanan reklamda yine neden-sonuç ilişkisi kullanılmıştır. Cipsin 

içerdiği baharatın kuvvetine vurgu yapılmış, orataya çıkacak ısı ile bir sıcak hava balonunu 

Görsel 7. Tabasco sosları için tasarlanmış bir reklam. Erişim: 03.10.2014 
http://buzznewsworthy.com/30-creative-ads-that-show-advertising-doesnt-have-to-be-boring/

Görsel 8. Pringles cipsi için tasarlanmış bir reklam. Erişim: 02.10.2014 
http://buzznewsworthy.com/30-creative-ads-that-show-advertising-doesnt-have-to-be-boring/
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bile uçurabileceği iddia edilmiştir.

Eşbiçimli Uygunluk

Eşbiçimli uygunluk, imajların yapısal karakterlerinin simgeledikleri biçimlerle olan iliş-
kileri ve anlamlarının uyumluluğu ilkesidir. Bir bıçak veya testere, kesme olayını, kanlı 
bir bıçak bir cinayeti, ağzını açmış bir çıngıraklı yılan korkuyu, elinde pankart tutan 
birileri başkaldırıyı simgeler (Uçar, 2004, s. 67)

Bu ilkeden yola çıkarak, izleyicinin algısı, nesnelerin yapısal formlarının çağrıştırabileceği soyut kav-
ramlara yönlendirilebilir. Örneğin, WMF bıçakları için tasarlanan reklamda, kesme tahtasının ve havu-
cun fiziksel durumu, ürünün aşırı keskin olduğu konusunda tüketicinin algısını yönlendirmeye çalış-

maktadır. (Görsel 9).

Benzer şekilde, Mercedes Benz reklamlarında da genişlik vurgusu, büyüklükleri abartılmış 

figürlerle sağlanmıştır. Aracın çok geniş olduğu algısı yaratabilmek için izlenen bu yolla, 

Görsel 9. WMF bıçakları için tasarlanmış bir reklam. Erişim: 28.09.2014 
http://buzznewsworthy.com/30-creative-ads-that-show-advertising-doesnt-have-to-be-boring/

Görsel 10. Mercedes Benz için tasarlanmış bir reklam. Erişim: 17.09.2014 
http://webneel.com/daily/24-creative-ads-mercedes-benz
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izleyicinin algısı genişlik, ferahlık kavramlarına yönlendirilmiştir.

Sonuç

Fiziksel gerçeklik ne kadar ön planda ya da baskın olursa olsun, algı, etkili görsel imgelerle 

yönlendirilebilmektedir. İnsan beyninin, uyaranları değerlendirmek için kullandığı süzgeç, 

basit temel ilkelerden yola çıktığı için, uyaranları nasıl değerlendireceğine dair izleyiciyi 

yönlendirmek, bu imgelerle kolaylaşmaktadır. Kişiye ne zaman acıkacağı, ne zaman alışve-

riş yapacağı ya da hangi ürünü tercih etmesi gerektiği, algı yönlendirme tekniği sayesinde 

dikte edilebilmektedir. Basılı reklamlarda bu yönlendirmeyi sağlamanın, hareketli görün-

tülere görece daha kolay olmasının nedeni, durağan bir görüntüde, izleyicinin dilediği 

kadar gözlem yapabilmek için zamanının olmasıdır. Aşırı bilgi ve görüntü yağmuru altındaki 

izleyicinin dikkatini çekebilmenin, özgün, kendi içinde zeki bir esprisi olan fikirlere bağlı 

olduğu ortadadır. Elektronik ortamlardaki hız avantajının, hedefine bir an önce ulaşmak 

isteğiyle, reklam izlemeyi reddeden izleyici üzerinde algı yönlendirme ya da dikkat çekme 

hedefleri için dezavantaj olduğu göz önüne alınırsa, özgün, yaratıcı bir fikir üzerinden yol 

almanın önemi ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan, basılı reklamların sayısının, elektronik or-

tamların çoğalması nedeniyle giderek azaldığı da bir gerçektir. Gazetelerin bile bilgisayar 

ya da tablet cihazlar üzerinden okunduğu, broşürler yerine elektronik dosyaların dolaştığı, 

e-kitapların okunmaya başladığı bir ortamda, çok uzak olmayan bir gelecekte, ‘basılı rek-

lam’ yerine, ‘ durağan reklam’ gibi bir terimin kullanılması olasıdır.
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Öz: Günümüz sanatsal ifade biçimleri dinamik ve değişken bir yapı arz etmektedir. Bu 

çeşitlilik çağın getirdiği olanaklara göre biçimlenir. Bu değişken yapı içerisinde sanatçı, ta-

nıklık etmekte olduğu zamanın dil ve söylem olanaklarına uygun medyumlarla kurar yapıtı-

nı. 1960 sonrası değişen sanat algısının ortaya çıkardığı yeni ifade biçimleri, sanat, sanatçı 

ve sanat yapıtı kavramlarını tartışmalı bir mecraya sürüklemiş, özellikle yapıt meselesini 

değişken bir gerçekliğe göre, sürekli devinen bir hal içerisine hapsetmiştir. Bu bağlamda 

bugün, ‘Yeni Yapıt’ olarak tanımlanabilen eseri, Modernizmden günümüze süregelen kül-

türel dönüşüm içerisinde ve mevcut sanat ortamını yöneten f/aktörler dahilinde kavramak 

gerekmektedir. Sanat yapıtının yeniden tanımlanması sürecinde yapılması gereken tespitin 

ise eserin varlığına değil töz’üne ilişkin olduğu ortadadır.

Anahtar Sözcükler: Dil ve Söylem, Modernizm, Post-modenizm, Yeni Yapıt, 1960 Sonrası 

Sanat, Töz.

Abstract: Today’s artistic expression forms present a dynamical and changeable structure. 

This variability is shaped according to the opportunities of the period. In this changeable 

structure, the artist makes his or her work with the mediums that are suitable for the 

language and discourse opportunities of the time that he or she witnesses. New expression 

forms which were revealed by altered art perception after 1960 took the concepts of art, 

artist and artwork to a controversial ground, and caged the artwork issue, according to a 

changeable reality, in a situation that is constantly moving. In this context, today, a work 

that is defined as “New Artwork” needs to be perceived in accordance with the cultural 

transformation which has been continuing since Modernism up to now, and with the (f)

ABOUT PURSUIT OF ‘NEW ARTWORK’ FROM MODERNISM TO 
THE PRESENT

Geliş Tarihi: 13.10.2014    Kabul Tarihi: 20.11.2014

MODERNİZMDEN GÜNÜMÜZE 
‘YENİ YAPIT’ ARAYIŞLARI ÜZERİNE

YRD. DOÇ. ORÇUN ÇADIRCI

Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü
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actors conducting the art environment. Besides, it is obvious that an evaluation that is to 

be made during the re-definition process of artwork is related to the roots of work, not to 

the existence of it.

Keywords: Language and Discourse, Modernism, Postmodernism, New Artwork, Art after 

1960, Roots.
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Günümüz sanatı, çeşitlilik, yöntem, medyum vb. sorunsallar bağlamında çokça tartışılan ve 

sürekli yeni gözden geçirmelere tabi tutulan bir dinamizm arz eder. Bir tür “yeni” arayışı 

olduğu ifade edilebilecek olan bu durum, sanatsal dil ve söylem olanaklarının çoğaldığı, 

hatta birbiri içerisine sirayet ederek melezleştiği bir gerçekliği işaret eder. Güncel dil ola-

rak kabul edilen bu yapının Post-modern evrenin olanağında kurulduğu bilinen bir gerçek-

liktir. Öte yandan, dayanağının kültürel ve sanat tarihsel yakın geçmişte olduğu da aşikar 

olan bu inşanın temeli, bireyin özgürleşmesi fikrine dayanan, kökenleri 19. yy ortalarında 

Fransa’da ortaya çıktığı kabul edilen ve 1884-1914 yılları arasında hüküm sürdüğü söyle-

nebilecek olan Modernizmde yatar. Bu değişimin geleneksel sanatlar, edebiyat, toplumsal 

kuruluşlar ile günlük yaşamın artık zamanını doldurduğu, bu yüzden de bunların bir kenara 

bırakılıp yeni bir kültür icat edilmesi ihtiyacına dayandığı bilinmektedir. 

Endüstri çağına koşut olan ve onu kucaklayan bir dünya görüşü olan Modernizmin kökeni 

Fineberg’in de belirttiği gibi:

Avrupa ve Amerika’nın XVII. ve XVIII. yüzyıl düşüncesinde [...] bulunan, demokrasi, akıl 
ve hümanizmin birbirleriyle sıkı sıkıya bağlantılı gelişimi içinde biçimlene gelmiştir.
Ama Modernizmin kendisi XIX. yüzyılın Endüstriyel Devrimi ile ortaya çıkmış ve yeni 
Milenyuma yaklaşırken geniş ölçüde dönüşmüş ve tartışılmış bir kimlik kazanarak XX. 
yüzyılın son çeyreğine dek gelişimini sürdürmüştür (2014, s. 16). 

Bu süreç içerisinde çokça tartışılan Postmodernizmin Modernizmin yerini aldığını savunan 

düşünceye göre ise “herkes, 1960’ların sonundan bu yana, Modernizmin teleolojisine (ide-

ale doğru ilerleme fikri) aykırı olarak durmaksızın değişen, üst üste binen ve hatta kesişen 

pek çok gerçekliği kucaklayarak dünyayı gitgide karmaşık bir biçimde görmeye başladığı-

mız konusunda hemfikirdir” (Fineberg, 2014, s. 16).

Baudrillard’a göre ise bu durum Modernizmin yaşamsal anlamda her alanda sağladı-

ğı özgürleşmeyle devinmeye başlayan hareketliliğin kendi içerisinde evrilmesi suretiyle 

Post-modernizme dönüşmüştür (1998, s. 9). Düşünürün, egemen sistemin kurguladığı bir 

mizansenden ibaret olan haller toplamı olarak değerlendirdiği bu süreç, heterojen üretme 

kavrayışlarını türetip harekete geçirmiş ve bu sanatsal üretimlere özerk birer varlık alanı 

sağlamıştır. Öte yandan böylesi bir işleyişin sanat dünyasında ortaya çıkardığı görüntüyü 

muğlak olarak gören Kuspit, sanat yapıtını, McLuhan’dan aktarmış olduğu, “yutturulabilen 

şeyin sanat olduğu” sözleriyle tanımlamaktadır (2006, s. 79). Bu bağlamda düşünüldü-

ğünde, yüzergezer bir hal aldığı kabul edilebilecek olan ve tasarımsal bir evrene dönüşen 

günümüz kültür dünyası, sanatsal olandan eleştirele, varoluşsaldan moda olana, eserin 

altındaki imzanın ve bağlı bulunduğu sanatsal fraksiyonun referanslarının yapıtı var ede-

bildiği kişilik/kimlik piyasası olarak tanımlanabilir. Öyle ki artık bu dünyada sanatçı özgün 

yapıtlar üretmek yerine konjonktüre refleks veren üretimlerle kendini –sanatçı olarak– var 

edebileceği (kolay) varlık alanına sahip hale gelmiştir. 
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Geride kalan yüzyılın son çeyreğine şöyle bir göz atıldığında, dünya sanatının ekseninin 

sanat tarihsel referansları olan tekhne1 ve aesthetic2 in bireşiminden oluşan sanattan, 

çerçevelenip kavranması daha muğlak olan düşünsel tabanlı deneysel sanata doğru kay-

mış olduğu görülmektedir. Sanatçının yapma etme edimini özgürleştiren değişimler, bir 

yandan sanatsal yaratma yollarının çeşitlenerek zenginleşmesine olanak sağlarken öte 

yandan sanat, sanatçı ve yapıt kavramlarını yeniden tartışmaya açmıştır. Bu tartışmalar 

süregiderken hızla çoğalan sanatsal kavrayış çeşitliliği dikkat çekici bir gerçeklik olarak 

tarih sahnesindeki yerini almış; yukarıda da bahsedilen Modernizmle birlikte ortaya çıkan 

özgürleşme ise Post-modernizmin en önemli enstrümanı olarak neredeyse tüm çevre-

lerce kabul görmüş ve çeşitli tanımların esneyip birbirinin yerini alabildiği, hatta değişik 

disiplinlerin birbirinin terminolojisiyle konuşabildiği bir evreni mümkün kılmıştır. İşte bu 

evren tablosu, Marcel Duchamp’ın “Çeşme” adlı yapıtına dayanan, Dada ile güçlenen bir 

devinimin devamı niteliğinde olan ve 1960’larda meydana gelen sanatta deneysellik pat-

laması başlangıçta tüm temsil, karşı-temsil tartışmalarını hızlandırarak sanatsal mecrayı 

renklendiren ve fakat doksanlı yıllara gelindiğinde, çoklukla yaşamsal anlamda neredeyse 

tüm ‘şeylerin sonları’na dair düşüncelerin öne sürüldüğü, tartışıldığı, savunulduğu ya da ke-

hanette bulunulduğu yapı arz eder. ‘Sanatın sonu’, ‘tarihin sonu’, ‘kültürün sonu’, ‘kuramın 

sonu’ vb. gibi tartışmalar elbette gerçek bir sondan bahsetmemekle beraber, ikili karşıtlık-

ların yan yana durabildiği, doğrusal ilerlemenin ortadan kalktığı bir tür eşzamanlılığı işaret 

eder. Modernizmle ortaya çıkan kültürel değişimle hız kazanan bu süreç ‘Post-modern’, 

‘post-sanat’, ‘post-estetik’, ‘post-tarihsel’, ‘post-prodüksiyon’ vb. gibi yeni tanımlar ortaya 

çıkarmıştır. Keza, kültürü ve tarihi tanımlayan hemen her alana hakim olan bu ‘post’ (sonra) 

duruma dair tartışmalar hali hazırda devam etmektedir. Düşünürler ve toplumbilimciler 

tarafından yapılan çeşitli saptamalara göre bu durum, Modernizmin arzu edilen görkemli 

utkusuna ulaşamamış olmasına ve bunun tüm kültürel alanlarda yol açmış olduğu iddia 

edilen bir tür kırılmaya dayanır. Keza, Fredric Jameson da benzer olarak, bu konuya ilişkin 

şu saptamayı yapar:

Birkaç yıldır geleceğe yönelik felaket ya da kurtuluş kehanetlerinin yerini çeşitli 
şeylerin sonunun geldiğine dair tersyüz olmuş bir mileneryanizm göze çarpmakta 
(ideoloji, sanat ya da toplumsal sınıfın sonu; Leninizm, sosyal demokrasi veya refah 
devletinin ‘krizi’ vb. vb.): bir arada ele alındığında, belki bunların tümü, giderek daha 
sık kullanılan terimle, postmodernizmi oluşturuyor. Bu olgunun varlığına ilişkin savlar 
genel olarak 1950’lerin sonlarına ya da 1960’lı ilk yıllarda başladığı kabul edilen 
radikal bir kopma veya coupure’un gerçekleştiği hipotezine dayanıyor. Sözcüğün ken-
disinden de anlaşılacağı gibi bu kopma büyük çoğunlukla yüz yıllık modern hareketin 
söndüğü veya ortadan kalktığı (ya da ideolojik veya estetik olarak reddedildiği) görüş-
lerine bağlanmakta. Böylece, resimde soyut ekspresyonizm, felsefede varoluşçuluk, 

1 Tekhne: Bir nesnenin üretilmesi ya da belli bir amaca ulaşılması için gerekli olan ilkelerin bilgisine, 
kullanılmak durumunda olan rasyonel yönteme ilişkin kavrayış.

2 Aesthetik: (Al.) Sanat ya da güzellik alanında söz konusu olan değerleri konu alan felsefi disiplin; 
felsefenin güzeli ya da güzelliği alan, araştıran ve analiz eden dalı. 
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romanda son temsil biçimleri (…) bütün bunlar, bugün, bunları ortaya çıkararak kendi-
sini tüketmiş olan bir ileri Modernist dürtünün son olağandışı olgunluk ürünleri olarak 
görünüyor (1990, s. 59).

Modernist sanatın yan/etkilerine dayandığı ifade edilen Post-modernizmin, yukarıda anılan 

tüm post (sonrası) durumların toplamından müteşekkil olduğu ve gerçekte hedeflediği 

zafere ulaşamamış da olsa Modernizmin (özgürleştirici) olanağında gerçekleştiği anlaşıl-

maktadır. Zira, Modernist sürecin öngöremediği (özeleştiri temelli) kopmalar ve sanatçıla-

rın üretme edimlerinde ortaya çıkan çeşitlilik, günümüze değin süren durumun taşıyıcısı 

haline gelmiştir. Bu süreç, Donald Kuspit’in Greenberg’e özgü yeni (saf soyut) resmin ken-

disini önceleyen tüm sanatsal başkaldırıların yerine aktarılmış olduğunu ifade ettiği (Kuspit, 

2006, s. 104) (Görsel 1) soyut sanatla başlayıp ve Clement Greenberg’in “sanatın kendini 

toplumun istemlerinden koparması” (Fineberg, 2014, s. 149) düşüncesi ile kurgulamaya 

çalıştığı yüksek sanat fikriyle hareketlenmiş ve McEvilley’e göre 1960’larda sanat piyasası 

ve eleştiri ortamını belirleyerek 1970’lerde hareketlenen sanatsal değişimin ve karşıt ha-

reketlerin başlangıç noktası olmuştur (McEvilley, 1994, s. 125).

Modernizmin yeni bir önerme olarak yapılandırmaya çalıştığı saf sanat görüşü, yani Green-

berg’in tüm sanatların saflaşacağı (Greenberg, 1997, s. 360) öngörüsünün aksine sanatta 

ciddi bir yapı sökümün ortaya çıktığı bu dönemde, ortak eleştirel refleksle davranan ve/fa-

kat üretime dair dinamikleri başkaca kaygılar içeren, neredeyse hiçbir şeyin diğerine karşıt 

Görsel 1. Rothko, M. (1953). No 61. 115x92 cm. 
Los Angeles, ABD: Los Angeles Museum of Contemporary Art.
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gibi görünmediği, ret ve kabul ilişkilerinin aradan çekildiği bir gerçek ortaya çıkar. (Görsel 

2). Zira, her türden sanatsal üretim yöntemini içine soğuran ve hepsine eşzamanlı olarak 

var olma şansı tanıyan bir gerçeklik söz konusudur artık. Bu gerçekliğin olanaklarında hala 

bir Rönesans sanatı mümkündür; tıpkı Video Sanatının mümkün olduğu gibi... Post-modern 

olarak tanımlanan bu evren içerdiği çok katmanlılık, çok kimliklilik ve disiplinlerarası ge-

çişkenliğin ortaya çıkardığı hareketliliği, çağdaş düşünce kuramcılarından birisi olan Jean 

Baudrillard,

Post-modern, artık tanımların tükendiği bir evrenin karakteristiğidir. İşe yarayan ta-
nımlarla oynanan bir oyundur. Olanaksız bir tanımın çevresinde dönüp durur. Bu ta-
nım artık ne sanat tarihinde, ne de biçimler tarihinde bulunabilir. Çünkü olası tüm ta-
rih ve tüm tanımlar sökülmüş (deconstructed) ve tahrip edilmişlerdir. [...] Geriye kalan 
yalnızca parçacıklardır. Yapılacak tek şey bu parçacıklarla oynamaktır. İşte post-mo-
dernzim budur, 

ifadesiyle tanımlar (1990, s. 35-60). İfade edilen bu gerçeklik içinde sanatçının ve yapıtın, 

kendilerini ve çağı temsil etme durumları göz önünde bulundurulduğunda, mevcut ger-

çekliğe uygun olarak dönüşmesi kaçınılmaz görünmektedir. Amerikalı eleştirmen Lionel 

Trilling’in, yukarıdaki görüşü paralellik arz eden; “Sanatın, daha önce eşi görülmedik bi-

çimde yayıldığı, eskiden pek anlaşılmayan ya da itici bulunan sanat biçimlerinin kolaylıkla 

kabul edildiği, popüler ve ticari sanatın, eskiden üst düzey sanat adı verilen şeyle inanılmaz 

şekilde yan yana geldiği” saptaması bir takım gerçeklik dengelerinin esas anlamda değişti-

ğini gösterir (Trilling, 1972, s. 24). Çeşitli açmazları da beraberinde getiren bu durum; iyi ile 

kötü olanın birbirinden ayırt edilemez hale geldiği hibrit (melez) bir yanılsamalar silsilesini 

harekete geçirmiştir. Günümüz sanat ortamı işte bu tür yığılmanın apaçık olarak gözler 

önüne serildiği bir görünüm arz etmektedir. Zira 1960’lardan günümüze değin sürege-

len sanatta deneysellik ve özgür üretim meselelerinin çeşitli güç odaklarınca3 manipüle 

edildiği (ticari) bir gerçeklik içerisinde, yenilik arayışı ve kimlik değişkenlerinin arasında 

3 Sanatın pazarla ilişkisini sağlayan aracı kişi ve kurumlar kastedilmektedir.

Görsel 2. Pollock J. (1950). Number 1/Lavender Mist (1 numara / Lavanta Buğusu), 221x300 cm. 
Washington, ABD: National Gallery of East Building
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sıkışmış bunalımlı bir hal aldığı, her türden sanatsal üretimin ucuz yığınlara dönüştüğü 

görünen bir durumdur. 

Yukarıda anılan yığınlaşmanın sadece dil ve söylem olanaklarının zenginleştiği çağdaş (ül-

kemizdeki popüler, yaygın ve tartışmalı karşılığıyla ‘güncel’) sanat cephesinde değil, görsel 

sürekliliğin üsluptan sayıldığı plastik sanatlar cephesinde de söz konusu olduğu aşikardır. 

Zira bir tarafta küratoryal bir güdüm söz konusu iken diğer yanda geleneğin biçimlendir-

diği galerilerin belirleyiciliği de kaçınılmaz görünmektedir. Yapıtın nitel göstergelerinin 

önemsizleştiği ve sadece piyasaya verilen refleks itibariyle varlık alanının tesis edilebildiği 

bu gerçekliğin içinde, günümüz üretimlerinin nerede sanat olmaya başladığı ya da sanat 

olmaktan uzaklaştığının tespiti iyice muğlak görünmektedir. Apaçık bir sonuçla karşılaşıla-

mayan böylesi bir sürecin gözden geçirilmesi halinde ‘yeni yapıt’ın üretim sürecinde, hangi 

yaratım edimleri referans alınırsa alınsın ortaya çıkan sonucun kurmaca bir benzeşim veya 

sanat olması risk dahilindedir. Çünkü sistem uyarınca simüle edilmiş, yani yeniden kurgu-

lanmış bir evren içerisine dahil olan her şey (sanat yapıtından bireye, bireyden topluma de-

ğin) sistemin türettiği (amaçlı) öğelerdir. Günümüzde sanat üretimleri anlatılagelen süreç 

içerisinde değerlendirildiğinde; çağın gereksindiği dil ve söylem olanaklarından hareketle, 

dönemini taşıyan eserlerin ortaya konması yerine, üretme edimleriyle belirlenen cepheler 

oluşturulması suretiyle güç odakları teşkil etmenin ve birbirini reddetme noktasından ha-

reketle, birbirinin kötü benzerleri olan sanat yapıtları üretme çılgınlığının alıp başını gittiği 

söylenebilir. Zira gerçek sanat yapıtının benzeşlerinden ayırt edilmesinin güçlüğü durumu 

iyiden iyiye zorlaştırmaktadır.

Bu bağlamda günümüz sanatsal üretimleri ‘yeni yapıt’ başlığı altında kavranacak olursa; bu 

ifade çağına göre öncü olma anlamından ziyade 1960’lar itibariyle eski sanatsal formların, 

bir tür eklektizmle güncellenerek kullanıma sunulan, zamansal olarak birbirini takip eden 

birden fazla dizinin bir aradalığıyla meydana gelen melez kurgudur. Ya da Ecovari anlayışla 

çözümlenecek olursa, bir seçme ekseni ile bir birleşme ekseninin birbirine eklemlenmesi 

suretiyle ortaya çıkan, yapı-dizi ilişkisi olanağında kurulan, yani farklı bir bağlamdan (yapı) 

alınmış bir dizi ile yeni bir ekleme birimi olarak sentaktik birimin, birincil anlamdan değil de 

birleşmeden kaynaklanan yeni anlamdan ortaya çıkan bir ifadesel birimidir. Bu birim De-

neysel Sanattan tüm “Yeni” (Neo) hareketlere [Yeni-Dada, Yeni-Figürasyon Yeni-Geometri 

vb.] değin kurulan bütün post üretimleri tanımlar. (Görsel 3). 

Eco’ya göre bu tür üretimlerin asıl amacı; mevcut normlara, yani ilk üretici düzgüye (yapıya) 

geri dönme olanağını vermekten çok, tarihsel bir biçimde evrimleşme ve yenilerini bulgu-

lama olanağı sağlamaktır. Başka bir deyişle, yapısal düşüncenin amacı bulgulamak iken, 

amacı üretmek olan dizisel düşünce üzerine eklemlendiği normu güncelleyerek yeni bir 

sentaksa dönüştürür (Eco, 1992, s. 280-300). Ortaya çıkan bu birim ise avangart olmamak-

la beraber çağını temsil eden seçme ile birleşme eksenlerinin bireşimidir.
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Sonuç olarak genel bir çerçeve çizilecek olursa; sanatsal mecrada karşılaşılan tartışmalı 

tabloda görüleceği üzere, üretime dair çeşitlilik, sanat yapıtında ortaya çıkan kimlik sorun-

salının yanı sıra gerçeklik ekseninin yitirilmesi olasılığını da ortaya çıkarmaktadır. Yukarıda 

anılan sorunsallar belki de pek farkında olun/a/mayan bir ayrıntıdır. Çünkü sanat üretimi 

tüm bu sorgulamalardan muaf biçimde hızla devam etmektedir. Bir resmin resim olma 

değerlerinin böylesi bir gerçeklik içerisinde yerini kurgusal olana terk edebileceği; asıl 

(orijinal) olanın ise bir süre sonra salt uçucu bir yanılsama haline gelerek yitebileceği 

riski ortadır. Buradan çıkarsanabileceği üzere, çeşitli üretimsel anlayışların ortaklığında 

teşekkül eden ‘yeni yapıt’ ve melezleşen sanatsal yaratma edimi, içerdiği aşırı formülasyon 

dolayısıyla bir tür var olma sorunsalı ile karşı karşıyadır. Ortaya atılan bu tespit ise yapıtın 

mevcudiyetine değil töz’üne ilişkindir. Öte yandan yukarıda ifade edilmeye çalışılan sanat-

sal yaratma süreçlerinin ortaya çıkış ve sonuç değişkenleri, dönemsel karakteristiğin göz 

önünde tutulduğu bir düzleme çekilerek tartışılması gereken günümüzde, sanat yapım 

ve yapıt meseleleri yeni tanım ve açılımlara şiddetle ihtiyaç duymaktadır. Zira son dönem 

sanatı sibernetik devrimin enstrümanları aracılığıyla kültür/sanat tarihsel normların hızlı 

bir tüketimine dönüşmektedir. Öyle ki günümüz sanatı yüzünü, çağcıl olanı bulgulamaktan 

ziyade egemen kültür politikaları doğrultusunda salt yeniden –tüketilebilir– üretime dön-

müş görünmektedir.

Görsel 3. Fischl E. (1979). Uyurgezer/Sleepwalker. 182x274cm. Museo Global Meksika.
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Öz: Bu makale ‘imge’ kavramının plastik sanatlar açısından ne olduğu, biçimi ve anlamı 

ne şekilde değiştirip dönüştürdüğü üzerinedir. Görsel imgeler, alıcısıyla iletişime geçtiği 

anda yarattığı çağrışımlarla dönüşmekte, anlamla kurduğu ilişki bozulmaktadır. Örneğin 

‘ölüm’ kavramı, sanatçının kavrama yaklaşımı ve dönemin özelliklerine göre farklı imgesel 

çıkarımlara yol açmaktadır. 

Söyleniş olarak da benzeşen imge-simge kavramları sıkça birbirlerinin yerine kullanılabilen 

benzer kavramlardır. Simgenin genele, imgenin ise özele gönderme yapması, simgenin 

anlamın son hali, imgenin ise dönüşüme açık oluşu bu iki kavram arasındaki farkı oluştur-

maktadır. Alegori ise imge ve simgeyi içinde barındıran daha temel bir kavramdır ve bir 

şeyi başka bir şeyin ‘yerine’ kullanma anlamına gelmektedir. 

Anahtar Sözcükler: İmge, Simge, Alegori, Çağrışım, Anlam, Abject.

Abstract: This article explores the definition of ‘image’ in the plastic arts and the ways in 

which it makes change form and meaning. The moment the visual images get transmitted 

to the lookers, with the connotations they evoke, images undergo a radical change. The 

relation between image and meaning collapses. For instance, the images that the concept 

‘death’ evokes vary according to the artist’s perception of the image and the characteristics 

of the era.

Image and symbol are similar concepts which can be used interchangeably. Yet, the 

difference between them is that symbol refers to the general, image to the singular; and 

that symbol is the final form of meaning but image entails a possibility of change. Allegory 
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is a fundamental concept which includes both image and symbol, and it means to use 

something ‘in the place of’ another thing. 

Keywords: Image, Symbol, Allegory,Connotation, Meaning, Abject.
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İmge

İmge, imlediği şey ile o şeyin ‘anlamının’ ötesinde bir ‘öte anlam’ yaratma aracıdır. Görüntü 

olarak imge, iletişime girdiği anda yarattığı çağrışımlarla dönüşür, anlamla kurduğu ilişki 

bozulur, onu içinde barındırırken aynı anda varlığına da son verir.

‘Anlam bozma’ ve onu ‘yeniden inşa etme’ süreçlerinde imgeler,ön bilgi, çağrışım ve değiş-

kenlerleilişkiye girer ve ortaya çıkan ‘melez anlam’ı inşa ederler. 

Türk Dil Kurumu Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü’nde, imgenin bir çok farklı tanımı verilse 

de kavramın bu yazıda ele alınış şekline uygun olan iki tanım yapılmaktadır.

Bir nesneyi doğrudan doğruya yeniden tanıtmaya yarayacak bir biçimde göz önüne 
seren şey, duyu organları ile algılanmış olan bir şeyin somut ya da düşüncel kopyası.

Bir şeyi daha canlı ve daha duygulu bir halde anlatmak için onu başka şeylerin çizgi-
leri ve şekilleri içinde tasarlayış
(http://tdk.gov.tr).

İmge üzerine yapılan tanımlamalardaki çeşitlilik, kavrama hangi alanın perspektifinden ba-

kıldığına göre değişiklik göstermektedir. Örneğin imge, felsefenin de konularından olmuş 

ve birçok felsefeci imge üzerine düşünmüştür.

Genel olarak klasik filozoflar imgeyi, sanat felsefesinden ziyade epistemoloji (bilgi felsefe-

si) alanı içinde değerlendirmiş, insan zihninin melekelerinden biri olan imagination (imge 

oluşturma ya da kurma yetisi – hayalgücü) başlığı altında çok çeşitli imgeleme faaliyetleri-

ni incelemişlerdir. İmge ile ilgili felsefe araştırması yapıldığında doğrudan ‘imge şudur’ ya 

da ‘şunlar imgenin özellikleridir’ gibi tanımlamalar bulmak zor olabilmektedir. Hatta bazen 

‘temsil’ kavramının‘imge’ yerine kullanıldığına da rastlanılmaktadır. 

İmgeler bağlamsal kurgulardan öte, durmadan çağrışım üreten, gerçeği kuran-bozan-de-

ğiştiren görüntülere evrilirler. İnsanın ‘tuhaf’ doğasının anlam yüklerken oluşturduğu kar-

maşık ilişki, imgeleri hissederken de devreye girer. Onlara daha önce yüklenen anlamların 

yanı sıra tamamıyla kişisel yeni çağrışımlardan, yan anlamlardan ortaya imgesel bir dizilim 

çıkararak yeni anlamı da inşa eder.

İmge, uygulama biçimi ve oluşturduğu anlam ile kişiden kişiye değişebildiği kadar, kül-

türden kültüre, yaşanan döneme ve dönemin felsefesine kadar değişiklik gösterebilir. He-

gel’indeğişiyle “İmgeler, çoğunlukla uzam ve zaman tarafından birbirine eklenirler ya da 

sıralanırlar. Böylece öznel bellekte veya kolektif bellekte kalıcılaşırlar” (Kula, 2011, s. 26).

Nancy J. Chodorow, “Duyguların Gücü” adlı kitabının Kişisel ve Kültürel Bir İnşa Olarak 

Cinsiyet başlıklı bölümünde şunları söyler: 

Psikanalizin kanıtladığı gibi, insanlar kültürel anlamlardan ve imgelerden yararlanırlar, 
ama onları duygusal olarak ve fantezi aracılığıyla, aynı zamanda da belli kişilerarası 
bağlamlarda deneyimlerler. İçeriden doğan ve dilsel olarak deneyimlenmeyen duy-
gusal anlam, duygulanım tonu ve bilinç dışı fanteziler kültürel kategorilerle, öykülerle 
ve dille etkileşir, onlara bireysel bir farklılık ve canlılık katarlar (yani onları öznel olarak 
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anlamlı kılarlar). Böylece bireyler kendi benzersiz yaşam öykülerini, ruh içi strateji ve 
pratiklerine ilişkin öykülerine göre yeni anlamlar yaratırlar (Chodorow, 2007, s. 83).

Chodorow’un bu tespitinde vurgulanması gereken nokta insanın imgeden yararlanması, 

sosyal ve kültürel varlık olarak kişilerarası bağlamda deneyimlemesi ancak sonra bireysel 

farklılık ve canlılık katarak kendi öznel bakış açısını ortaya koymasıdır.  

Bu noktada Langer şöyle der;

Pek çok kimse üstelercesine sanatın somut, biliminse soyut olduğunu söylüyor. As-
lında söylemeleri gereken ve belki de gerçekten demek istedikleri şey, bilimin genel, 
sanatınsa özel olduğudur. Çünkü bilim genel anlamdan kesin soyutlamaya, sanat ise 
genelliğin katkısı olmaksızın kesin soyutlamadan, yaşamsal ve çağrışımsal anlatıma 
yönelir (Langer’dan akt. Yılmaz, 2009, s. 243). 

İmgenin Çağrışımları ve Dönüşümü

İmgeler gerçeğin yerini tutan basit görüntüler değildir. Öyle olsalardı resimsel imgelerden 

bahsederken biçimsel bir eleştirinin dışına çıkılamazdı. İmgeler çağrışımlarla yüklü ve bu 

yönleriyle dönüşüme açıktırlar.

Bıçak fallik bir sembol olabilir, ama hiçbir şey bir bıçak gördüğümde aklıma ekmek 
keserken düşündüğüm şeyin gelmesini engelleyemez, tıpkı Baillet’ye göre, ona bir 
çocukluk arkadaşını hatırlattığı için şaşılara eğilimi olan Descartes’ın durumunda ol-
duğu gibi (Ferraris, 2008, s. 19). 

Bir jest ya da bir mimik imgesel çağrışım yapabilir. Görsel1’de 1938 Kharkov doğumlu 

Ukraynalı sanatçı Boris Mikhailov’un, Sovyetler Birliği’nin çöküşü ve Rusya’nın yeni eko-

nomik rejiminin evsiz bıraktığı insanları gösteren 400 fotoğraflık “Olayların Tarihi” başlıklı 

serisinden bir fotoğraf görülüyor. Görüntüde, yarı çıplak genç bir adamın üç kişi tarafından 

yerden kaldırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Genç adam kendini akışa bırakmış doğrudan 

fotoğrafı çeken sanatçıya bakıyor. Dolayısıyla bize baktığı yanılsaması oluşuyor. Fotoğrafın 

bize verdiği bu ilk anlamlar, imgenin izleyiciyle iletişime girmesiyle ön bilgilerimizle, kültü-

rel ve dinsel referanslarımızla dönüşüm geçiriyor.

Fotoğraftaki gencin vücut dili, kollarını iki yana açmış bitkin hali, çevresinde onun için ça-

balayan insanlar, tipik bir ‘İsa’nın çarmıhtan indiriliş’ sahnesine gönderme yapabilir. (Görsel 

2). Burada görüntünün benzerliğinin yanısıra anlamsal benzerlik de genç erkek imgesi-

ni İsa peygambere yaklaştırıyor: İnsanların günahlarının bedelini ‘bedenleriyle’ ödeyen iki 

insan. Bu iki imgenin benzeşmesi ve eskinin imgesel çağrışımlarının yeniye ‘yeni anlam’ 

yüklemesi durumu kişisel ve kolektif belleğe yeni bir anlam eklemesi yaratıyor.

Yine başka bir tarihsel referans, Caravaggio’nun “Aziz Thomas’ın Kuşkusu” resmi (Görsel3) 

bağlamında verilebilir. Caravaggio, ‘kuşku’ kavramını yaranın içine girmiş bir parmak imge-

siyle öylesine etkili bir şekilde anlatıyor ki artık merakla ya da kuşkuyla yaraya uzanan bir 

parmak kendi imgesel dönüşümünü yaratıyor. Merakla yaraya -ya da bir yere- uzanan her 

parmak görüntüsü,bu resmin imgesel referanslarından etkilenmek durumunda kalacaktır. 
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Tıpkı Jean-Leon Gerome’un, 1857 tarihli “Maskeli Balo Sonrası Düello” (Görsel4, 5) adlı 

resminde olduğu gibi.

 
Görsel 2. Van Dyck, A.1634. İsa’ya Ağıt/Lamentation of Christ. Münih, Almanya: AltePinakothek.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anthonis_van_Dyck_003.jpg

Görsel 1. Mikhailov, B. 1997–98. İsimsiz/Untitled.Londra, İngiltere: CourtesySprovieri.
http://www.flashartonline.com/interno.php?pagina=articolo_det&id_art=885&det=ok&title=BORIS-MIK-

HAILOV
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Deleuze, “Bir imge saymaca1 bir gerçeği temsil etmez, bütün gerçekliği kendi içinde ba-

rındırır”(Sauvagnargues, 2010, s. 30) diyerek, imgenin temsil ettiği nesnenin dışında bam-

başka bir yeni gerçek yarattığına vurgu yapmaktadır.

Deleuze’un bu sözünde bahsettiği “imgenin yeni bir gerçek oluşturması” durumu, Edward 

Hopper’ın“Boş Odadaki Güneş (ışığı)”, adlı resminde görülebilir. (Görsel 6). Resmin adı, 

verilen biçimlerin birebir karşılığı olsa da resimdeki imgeler çok daha derin bir varoluşa 

gönderme yapıyorlar. “1967’de 84 yaşında ölümünden dört yıl önce yaptığı bu resim bü-

yük olasılıkla Hopper’ın son resmi” (Troyen, 2007, s. 26). Resmin temel imgesi gün ışığı ve 

Görsel 3. Caravaggio, M.1601. Aziz Thomas’ın Kuşkusu/TheIncredulity of Saint Thomas. Almanya: 
StiftungSchlösserundGarten, Sanssouci, Postdam. http://en.wikipedia.org/wiki/The_Incredulity_of_Sa-

int_Thomas_Caravaggio

Görsel 4-5. Gerome, J.L.1857. Maskeli Balo Sonrası Düello/DuelAfter A MaskedBall. St. Petersburg, 
Rusya:Hermitage Müzesi. http://www.wga.hu/html_m/g/gerome/duel.html

1 Anlamı doğal bir ilişkiden kaynaklanmayan.
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dolayısıyla yarattığı gölgedir. Boş bir odanın penceresinden içeri giren, geometrik yapıların 

üzerinde gezinirken temel geometrik formlara dönüşen ışık ve yarattığı gölge, neredeyse 

soyut bir düzenlemeye ve mistik bir sürrealizme yaklaşmış. Gün ışığı imgesindeki vurgu 

olumluyken, odanın boşluğu ve gölgelerin keskinliği ile oluşan zıtlık, bu olumlu gönder-

meyi bozmaktadır. Bu resimdeki gün ışığı imgesi, Starobinski’nin“Öğlen saati demonun ve 

Görsel 6. Hopper, E. 1963. Boş Odadaki Güneş Işığı/Sun in an EmptyRoom. Özel Koleksiyon.
http://www.wikiart.org/en/edward-hopper/sun-in-an-empty-room

azmış acedia’nın saatidir. Apaçık bir zafer kazanmış ışığın düşmanına meydan okuduğu 

saattir” cümlesindeki gün ışığı imgesiyle de benzerlik göstermektedir(Starobinski, 2007, 

s. 27).

Genel olarak resimlerinde, iç mekânda bir ya da birkaç figür kullanarak varoluşsal bir 

yalnızlık ve melankoli duygusu oluşturan Hopper’ın, diğer resimlerinden farklı bir noktada 

duran bu boş odası, figür kullanılmasa da son derece melankolik bir duygu verir. Resim 

basit bir imgenin kullanılış biçiminin, anlamı inşa edişine örnek oluşturuyor gibidir.

Yine bu bağlamda Cindy Sherman’ın 2011 Venedik Bienali’nde sergilenen fotoğraf düzen-

lemeleri de ilginç bir imgesel dizilim taşıyor. Fotoğrafta 18.yy.’ın pastoral baskılarını andı-

ran siyah beyaz arka planların önünde sanatçının renkli kılıklara büründüğünü görüyoruz. 

Sherman’ın her zamanki tarzıyla farklı rollere bürünmek için peruk ve kostümler kullandığı 

bu fotoğraflarda, öncekilerde olduğu gibi kolayca çözümlenebilen kimlikler yok. (Görsel 

7). Sağda duran figür, çıplak olarak ‘kurgulanmış’ bir kadın. Bir çocuğun yapabileceği na-

iflikte, kıyafet ve saçlar kabaca ‘inşa edilmiş’, kadın cinselliğine yapılan gönderme, elinde 

yukarı doğru kaldırılmış durumda tuttuğu kışkırtıcı kılıç ile karşıtlık yaratıyor. Elinde kılıç 

tutan çıplak bir kadın imgesi, elinde kılıç tutan çıplak olarak kurgulanmış kadın imgesinden 

farklıdır. Çünkü bu noktada devreye bir bağlamsal değişiklik giriyor. Sherman’ın giydiği ve 
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çıplağa gönderme yapan kıyafet oksimoron2 bir anlam yaratarak çıplak ile ilgili bu güne 

kadar biriktirdiğimiz imge dünyasından ‘rol çalmaya’ başlıyor.  

Fotoğrafın arka planında ‘vulva’yı andıran, müdahale edilmiş siyah-beyaz peyzaj görüntüsü 

de bu cinsiyet vurgusunu güçlendirmek için seçilmiş izlenimi uyandırıyor. 

Anlamı yeniden yaratan ve yeniden bozan, çok katmanlı imgelerin bir arada yer alması 

çalışmanın okunmasını zorlaştırarak imgeleri bildiğimiz ve tanıdığımız alanlara çekmeyi 

reddediyor. Kısaca imgeler ısrarla simgeleşmiyorlar. 

Simge ve Alegori

Söyleniş olarak da benzeşen imge-simge kavramları sıkça birbirlerinin yerine kullanılabilen 

benzer kavramlardır. Bu iki kavram arasında kullanılışları itibariyle ortaya çıkan farklılık; 

simgenin içinde her zaman imge bulunmasına karşın imgenin içinde her zaman simgenin 

bulunmayışıdır denebilir. Yani, kelime haliyle ‘imge’yi içine alan ‘simge’, kavramsal olarak 

da onu içinde barındırıyor. 

Simge, toplumsal bilinçaltını beslerken, imge kişisel düzeyde bireyin bilinçaltına kazınıyor. 

Tıpkı orak ve çekiç imgeleriyle oluşturulmuş kızıl bayrak gibi. Orak ve çekiç ideolojik te-

melleri temsiliyetteki başarıları ile komünizmin genel simgesi haline gelmiştir. Orak ve çe-

kiç birer imge olsalar da netleşmiş ve yerini bulmuş anlamlarıyla simgeye dönüşmüşlerdir. 

Görsel 7. Sherman, C.2010. İsimsiz/Untitled. Venedik, İtalya: Venedik Bienali. 
http://contessanally.blogspot.com.tr/2011/07/venice-biennale-illuminations.html

2 İki zıt anlamlı kelimenin bir arada kullanılması
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Hasan Bülent Kahraman’ın“Sanatsal Gerçeklikler, Olgular ve Öteleri” adlı kitabında, imge-

leri postmodernizm’in, simgeleri ise modernizm’in göstergeleri olarak tanımlaması, simge-

nin genele imgenin ise özele gönderme yapmasıyla ilişkilidir. Kahraman, imgeyi insancıl ve 

özne-merkezli olarak tanımlarken, simgeyi nesne merkezli ve kategorileşmeye kayan bir 

olgu, bu yönüyle de moderniteye yakın olarak tanımlıyor.

Berlin doğumlu yazar, sanat ve film kuramcısı Rudolf Arnheim’ın imge ve simge kavramla-

rına yaklaşımı, kavramların betimledikleri şeye göre değişiyor.

Bir imge, simgenin kendisinden daha yüksek bir soyluluk düzeyindeki şeyleri betimli-
yorsa bir simge olarak davranır. Bir simge, şey tiplerine ya da kuvvet gruplarına belli 
bir şekil verir. Elbette ki bir imge tikel bir şeydir ve örneğin bir imge, gösterirse bir 
şeyin yerine geçerek bir imge olur (Arnheim, 2004, s. 160).

Arnheim’ın bu tespiti, Kahraman’ın tanımını yaptığı farklılığı başka bir yönden vurguluyor.

Birbirlerine fazlaca benzeyen bu iki kavramı birbirinden ayıran anahtar kelime ‘yargı’dır 

diyebiliriz. Bir kez sopa yemiş bir köpek sopayı görünce kaçar. Burada devreye giren şey 

yargıdır. Köpek sopayla ilgili bir yargıya varmıştır ve artık bu yargı dönüşüme kapanmış ve 

son halini almıştır. Sopa bir simgedir. Ya da Ferraris’in değişiyle “Astronomi bilimi yüzünden 

değil de hep öyle olmuş olduğu için yarın güneşin doğmasını beklerim” (Ferraris, 2008, 

s. 21).

Yani geçmiş dolayısıyla geleceği öngörüyor, geçmiş bilgi ve birikimler nedeniyle bir şeye 

imge ya da simge olarak yaklaşıyoruz.

Alegori ise imge ve simgeyi içine alan daha genel bir kavramdır. Bir kavramı, duyguyu ya 

da olayı, imgesel bütünlük içerisinde, genellikle figüratif sembollerle anlatmak amacıyla 

kullanılır. Burada anahtar kelime ‘yerine’dir. Yani alegorik resim bir imgeyi kullanırken bir 

başka kavramı görselleştirmek için o kavramın ‘yerine’ kullanır.

Bir eserin alegorik olması için içinde yer alan tüm elemanların imgesel bütünlüğe sahip 

olmaları önemlidir. Alegorik resimler, tanımlamayı kolaylaştırmak için Peter Paul Rubens’in 

”Savaş ve Barış Alegorisi” resminde de olduğu gibi resim adlarını kullanırlar. (Görsel 8). 

Resimdeki imgeleri, resmin adıyla birlikte anlamlandırıyor, tüm bu imgesel elemanların 

alegorik yapıya hizmet etmek için bir araya getirildiklerini görüyoruz. 
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Ölü Beden İmgesi

1300’lü yıllarda yapılmış olan Giotto’nun“Pieta”sında, ölüm kavramı, kutsalın ölümü ve ya-

rattığı yas ile birlikte resmedilmiş. (Görsel 9). Burada ölüm kavramı İsa’nın bedeninde imge-

leşmiş. Ancak resmin ve bedenin düşündürdükleri kavramın kendisiyle çok da örtüşmüyor.

Resim ve heykel sanatının yüzyıllarca Hristiyan öğretisine hizmet ettiği Orta Çağ boyunca, 

ölüm teması karşımıza ‘kutsal’ın ölümü olarak çıkıyor. Dönemi gereği idealleştirilmiş bu 

ölüm görüntüleri, ölüm gerçeğine belli bir açıdan dokunmuş ancak, bir kimlik çerçevesin-

den tasvir edildikleri için kimliğin kutsiyeti ölüm kavramını da değiştirmiştir. Alıcısını eğit-

mek ve dini öğretiyi yaymakta kullanılan ikonaların imgeyi bu şekilde sunması tamamen 

anlaşılabilir bir durumdur.

Giotto’nun resmi ile arasında iki yüz yıl bulunan ve Genç HansHolbein’in, 46 yıllık yaşa-

Görsel 8. Rubens, P.P.1629-1630. Savaş ve Barış Alegorisi/Allegory Of PeaceAndWar. Londra, İngil-
tere: TheNational Gallery. http://www.allartclassic.com/pictures_zoom.php?p_number=117&number=-

RUP015

Görsel 9. Bondone, G. 1365. Pieta.Floransa, İtalya: Uffizi Galerisi http://de.wikipedia.org/wiki/Male-
rei_der_Renaissance#mediaviewer/File:Giotto_di_Bondone_089.jpg
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Görsel 10. Holbein, H.1521. Mezarındaki Ölü İsa’nın Bedeni/The Body of theDeadChrist in theTomb.
Basel, İsviçre: Kunst Museum. http://en.wikipedia.org/wiki/The_Body_of_the_Dead_Christ_in_the_

Tomb

mının 24. yılında yaptığı “Mezarındaki Ölü İsa” adlı çalışması, ölüm gerçeğinin idealleşti-

rildiği eserlerden farklı bir noktada durur. (Görsel 10). Holbein, dini figüre yüklenen tüm 

anıştırmaların dışında, İsa’yı herhangi bir ceset gibi ele almıştır. Bu tablo için Ren Neh-

ri’nden çıkartılmış ölü beden üzerinde çalıştığı bilinmektedir. Reform sonrasının sanatçı-

lar için bunalımlı döneminde varlık göstermeye çalışan Holbein, Protestanların Katolikleri 

putperestlikle suçladıkları ve sunak resmi geleneğinin bırakılması düşüncelerinin olduğu 

bir dönemde böyle bir İsa imgesi yaratır. Sanatçının yarattığı ölü İsa peygamber imgesi, 

bedenindeki çürümeler nedeniyle yedi gün sonra dirilemeyecek herhangi bir ceset gibi 

durmaktadır. Bu resim, ‘imgenin biçimi inşa edişi’ durumuna iyi bir örnek oluşturmaktadır. 

Dönemin ve sanatçının İsa peygambere bakış açısı resmin biçim dilini etkilemiş ve değişen 

biçim dili kendi anlamlarını oluşturmuştur.

Mark Richard Barna, Dostoyevski ve Kutsal Rusya başlıklı makalesinde; 1867 yılında İsviç-

re’nin Basel kentindeki Kunstmuseum’da karısı Anna ile birlikte bu tabloyu ziyaret eden 

Dostoyevski’nin çok etkilendiğini anlatır. Yazının devamında, ünlü yazarın yanından ayrılıp 

on beş dakika sonra dönen karısının onu resmin başında yüzü solmuş bir şekilde buldu-

ğunu, nazikçe koluna girip onu resmin başından uzaklaştırdığını ve Dostoyevski’nin tekrar 

geleceğini söyleyerek müzeden ayrıldığını öğreniyoruz. Dostoyevski’yi bu denli etkileyen 

şeyin, tablonun tekniğinin gerçekçiliğinden çok, kavramsal gerçekçiliği olduğunu düşüne-

biliriz. (http://www.questia.com/library/1G1-21156202/dostoyevsky-and-holy-russia)

Bu resme bakarak, sanatçının dünya görüşünün resimde seçilen imgeye, atmosferden (me-

kandan) kullandığı renklere ve biçime, resimdeki figürlerin vücut deviniminden mimikleri-

ne kadar her şeye nüfuz ettiği, imgeye yüklenen anlamları değiştirip hatta dönüştürdüğü 

söylenebilir.

Post-yapısalcı teorinin gelişmesinde kuramsal olarak belirleyici rol oynayan, feminizm, gös-

tergebilim, dilbilim ve psikanaliz üzerine yazılar yazan Julia Kristeva bu tablo ile ilgili olarak 

şunları ifade eder:

Holbein, ölüme özne olan kişi için başka bir görüş öneriyor; kişinin ölümü kucaklama-
sını, onu kendi varlığında özümlemesini, onunla bir şeref gibi ya da günahkar doğa-
sının bir sonucu olarak değil de yeni bir asaletin temsili olan, din ötesi gerçekliğinin 
mutlak özü olarak bütünleşmesi gerektiğini anlatıyor. (http://lefttraces.blogspot.com).
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Kristeva bu yolla, Holbein’in ölüm kavramına ve dolayısıyla kavramı görselleştirirken inşa 

ettiği imgenin farklılığına da vurgu yapmaktadır.
 

Zeynep Sayın “İmgenin Pornografisi” adlı kitabında Roma’da ve Orta Çağ’da kralların, İsa’ya 

özgü bir çifte doğaya sahip görüldüklerini ve çifte bir bedenle tasvir edildiklerini, hatta kral 

için çifte cenaze törenleri düzenlenerek önce kralın kendisinin sonra da imgesinin defne-

dildiğini anlatır (2003, s. 286). Bu bilgiye dayanarak Holbein’in bu eserinde, İsa’nın tanrısal 

bedenini değil, beşeri bedeninin ölümünü göstermiştirde diyebiliriz. 

Sonuç olarak, iki resmin kavramı ve figürü aynı olsa da sanatçıların aralarındaki dönemsel 

ve düşünsel farklılıklar ortaya bambaşka iki resim ve ona hizmet eden farklı imgeler çıka-

rıyor.

Ölüm imgesine ilişkin güncel bir örnek de Marlene Dumas’dan verilebilir. 2000’li yıllar-

la birlikte ölü bedenleri çalışmalarında sıkça kullanmaya başlayan Güney Afrikalı sanatçı 

Dumas’nın ‘ölü beden’ kavramına bakış açısı Holbein bakış açısıyla benzerlikler taşımak-

tadır. “Ölü Kız” (Görsel 11) adlı resimde ölüm hali, kız çocuğu olmanın akla getirdiği tüm 

anıştırmaları yok edip, ölümün her şeyi sıfırlayıcı ve yok edici haline gönderme yapıyor. 

Holbein’in resminde olduğu gibi bu resimde de ölmüş olan kişinin ağzı açık. “Açık ağız, 

fiziksel olarak kendine hakim olamamanın, ölümle birlikte eylemliliğin sona erişinin görsel 

tanığıdır.” (Leppert, 2009, s. 165). Dumas’nın tasvir ettiği bu görüntüde -ki buna kendi ölü 

görüntüsü de dahil (Görsel 12) bedene herhangi bir kutsiyet yüklemeden, tüm donukluğu 

ve korkunçluğuyla ele aldığı ve onu bir nevi ‘abjecte’ dönüştürdüğü söylenebilir.

Julia Kristeva, “Korkunun Güçleri: İğrençlik Üzerine Deneme” adlı kitabında ölü bedeni 

Görsel 11. Dumas, M. 2002. Ölü Kız/Dead Girl. http://vi.sualize.us/marlene_dead_girl_marlene_du-
mas_figurative_dead_art_picture_8puL.html

Görsel 12. Dumas, M. 2008 “Ölü Marilyn/Dead Marilyn. New York, United States: Özel Koleksiyon 
http://www.marlenedumas.nl/dead-marilyn-2008/
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‘abject’ yani ‘iğrenç’in en üst simgesi olarak tanımlarken (ölü beden artık dışarıya atan 

değil, dışarıya atılandır), abject olanın sembolik düzenin dışında kaldığı için onunla karşı-

laşmaya zorlanmanın travmatik bir tecrübe olacağını söylüyor. Kristeva, ölü bedeni, kendi 

ölümlülüğümüz ve kokuşmuşluğumuzla yüzleşmemizi, kaçmaya çalıştığımız ‘abject’inzaten 

vücudumuzda, içimizde olduğunu bilinç dışına çıkarması nedeniyle tümüyle travmatikve 

iğrenç olarak tanımlıyor.

Sonuç

Bu yazıda gerek güncel gerek sanat tarihine mal olmuş eser örnekleri, imgenin gerçeği ne 

şekilde dönüştürdüğü hatta bazen ‘manipüle ettiği’ (Holbein’in mezarında çürürken göster-

diği İsa Peygamber imgesinde olduğu gibi) üzerinden incelenmiştir.

Yıllarca bilinçaltımıza işlenenler, duyduklarımız, gördüklerimiz, tattıklarımız, yaşadıklarımız, 

şeylere yüklenen anlamları bozup değiştirmektedir. Bu durum, bir esere yaklaştığımızda 

onunla aramızdaki ilişkiyi ‘sezgisel’ yönden etkilemektedir. Yani kültürel ya da öznel kodlar 

esere bakış açımızı farklı kılmaktadır.

İmge, sınırları ve anlamları yok edip sürekli dönüşerek varlığını sürdürmektedir. Tam da bu 

noktada, o halde imge,bir şeye benzetilen; benzetildiği şeyin yerini tutan ama tam da bu 

benzetme amacıyla birlikte, artık o olmayan; görünen gerçekle bağlar koparıldığında or-

taya çıkan yeni bir gerçekliktir. İmge; bakanın yaşantısıyla şekillenmiş ve sürekli dönüşüm 

halinde oluşuyla da şekillenmeye devam eden görüntü ya da ötesidir.
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Öz: 1950’li ve 1960’lı yıllarda film jeneriklerinde yer alan tipografik düzenlemeler, oldukça 

yenilikçi kabul edilmiştir. 1990’lardan itibaren ise; bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ile 

jenerik tasarımında disiplinler arası yaklaşım gözlenmiştir. “Jenerik Tipografisi”nin ise salt 

bir bilgilendirmeden ziyade filmin içeriğine uygun bir şekilde grafiksel, illüstratif, tipografik 

biçimlerle tasarlanması, seyirciyi filme daha iyi hazırlamaktadır.

Makalede, film jenerik tipografilerinin başarılı örneklerde nasıl kurgulandığı ve bu başarılı 

örneklerin hangi ortak özelliklere sahip olduğunun tespiti yapılmıştır. Ayrıca başarısız ve 

eksik olarak kabul edilen örneklerde nelerin eksik olduğu tespit edilmiş ve başarılı örnek-

lerle karşılaştırma yapılmıştır.Makalenin sonuç kısmında, tespit edilen tasarım unsurlarına 

yer verilmiş olup, alana katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Jenerik Tipografisi, Kavramsal Tipografi, Grafik Tasarım, Animasyon, 

Sinema.

Abstract: Typographic arrangements in the title sequences during the 1950 and 1960, has 

been accepted as a highly innovative. From the 1990’s, It was observed interdisciplinary 

approach with the improvement of the computer technology in title sequence design. “Title 

Sequence” is designed with graphical, illustrative and typographical form in accordance to 

content and it is better preparing the audience for film.

In this article, how title sequences was editing in successful examples and it was determined, 

which are the common characteristic things in these successful examples. Furter, what is 

missing in the examples considered as unsuccessful and incomplete was identified and 
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comparison was made with successful examples. In the conclusion, it is explained that was 

determined the elements of design. Moreover, it has been expected to improve this area.

Keywords: Title Sequences Typography, Conceptual Typography, Graphic Design, 

Animation, Cinema.
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Giriş

Teknolojik gelişmelerin sürekli devinim içerisinde olması, hayatın her alanına nüfuz etme-

sini sağladığı gibi, sinemanın da teknik açıdan gelişmesini etkileyerek ona katkıda bulun-

muştur. Özellikle 19. Yüzyılda başlayıp, 20. Yüzyılda gelişime devam eden disiplinlerarası 

yaklaşım; kendi bünyesinde, teknolojik yapılanmaları iç içe geçiren, onları birleştiren yeni 

bir grafik ve tipografi dili yaratmıştır (Las-Cassas, 2007, s. 12). Bu tipografik yaklaşım film 

jeneriklerinde baskın bir biçimde gözlemlenmeye başlamıştır.

. . . jenerik tasarımı; ses, tipografi ve imajın bileşimiyle filmin ana temasını izleyiciye 
hissettiren özet sunumlardır. Grafik tasarımsal öğelerin, [tipografi, fotoğraf, görüntü 
vs.] dijital ortamın getirdiği farklı uygulama imkânlarıyla, filmin konusu, türü ve akışına 
yön verebilmektedir (Sarıkahya, 2013, s. 119). 

Oyuncu kadrosunun ve yapım ekibinin künyesinin, tipografik kurgu içerisinde düzenlen-

mesi ve bu düzene uygun bir biçimde gerek illüstratif, gerekse hareketli resimli anlatım 

kullanılan temalarla izleyicilere sunumu, jenerik tipografilerinin ve bu makalenin genel 

hatlarını belirlemektedir. Genel çerçeve dahilinde, başarılı olarak nitelendirilen jenerik ti-

pografisi tasarımlarının ortak dilinin oluşturulma meselesi ele alınmış olup, sonuç kısmında 

bu unsurlara yer verilmiştir.

Jenerik tipografilerinin hareketli bir biçimde sunumu yalnızca sinema filmleriyle sınırlı ol-

madığı gibi, televizyon reklamları, müzik videoları gibi pek çok alanda farklı örnekleri de 

görülebilmektedir (Boyarski, 2001, s. 19). 

Jeneriklerin sinemadaki varlık alanının filmin girişinde veya filmin bitişinde konumlandığı 

bilinmektedir. Fakat erken dönem sinema örneklerinde -özellikle sessiz filmlerde- hikâye-

sel anlatımı desteklemek için jenerikler, siyah plakalar üzerine yazılmaktaydı (Cho, 1999, s. 

23). “Önceki yıllarda, film jenerikleri bir resmin veya uygun arka planın üzerine yerleştirilen 

cama boyanmış başlıklardan ibaretti” (Twemlow, 2008, s. 90). Sonraki dönemlerde ise; 

özellikle ses ve renk unsurunun dahil olması ile birlikte jenerik tipografisi düzenlemeleri 

başlı başına bir alan haline gelmiştir. Jenerikteki tipografik düzenlemelerin yeni bir uz-

manlık alanı haline gelmesi ve özellikle disiplinlerarası yaklaşımları desteklemesi, içinde 

bulunduğumuz çağın son elli yıllık diliminde hız kazanmıştır. Bu alanın yeni bir sanat for-

mu olarak seyirciye sunumu da yine aynı dönemi kapsamaktadır (Cho, 1999, s. 24). Sanat 

formuna bürünen film jeneriği tasarımı, bu alana olan ilginin oldukça artmasına ve yeni 

nesil bir grafik iletişim sahasının doğmasına neden olmuştur (Hillner, 2009, s. 101). Kreatif 

tasarımların rahatça sergilenebileceği jenerik tipografisi düzenlemeleri (Las-Cassas, 2007, 

s. 12), etkileşimli tipografik tasarımları, hareketli resimli anlatımlarla ve tematik kurgularla, 

usta isimlertarafından tasarlanmıştır. Saul Bass gibi önemli isimlerin tasarladığı jenerikler, 

özgün örnekler olarak seyirciye sunulmaya devam etmektedir (Cho, 1999, s. 24).

Bass, filmin en belirgin metaforunu belirleyip, jeneriğin temeline bu metaforun sem-
bolik bir yorumunu yerleştiriyordu. 1950’lerin ortalarından 1960’ların ortalarına dek, 
Bass peş peşe grafik açıdan yenilikçi jenerikler tasarladı. The Man withthe Golden 
Arm(1955) için, filmin eroin bağımlılığıyla ilgili içeriğini ima eden savrulmuş bir kolun 
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soyutlamasını, BonjourTristess(1958) için tek bir göz damlası ve Anatomy of a Mur-
der(1959) için kâğıttan kesilerek yapılmış bir ceset kullandı (Twemlow, 2008, s. 90).

Film jeneriği konusu ise Las-Casas için bir nevi bilginintipografik biçimde düzenlenme-

si işidir. Ancak bu düzenleme düz bir gruplamaya tabii tutulamaz. Ana jenerik, başlan-

gıç veya açılış jeneriği ve film sonu kapanış jeneriği şeklinde üç başlık altında kategorize 

edilebilmektedir (2007, s. 15). Jeneriğin kullanıldığı zaman dilimine ve jeneriğin kendi 

devinimseltipografik öğelerinin yapısına uygun olarak, dinamik bir yapı ile kelimenin anla-

mına, müziğin ve ritmin yapısına göre biçim ve renk değiştirerek, filmi daha ilginç bir hale 

getirmektedir (Turgut, 2012, s. 583). Yani jenerik yalnızca bilgi vermenin ötesinde, filmin 

ana duygusuna uygun görsel materyallerin tasarlanmasıyla, seyircide merak duygusunu 

harekete geçiren, seyirciyi filme hazırlayarak önemli bir rol üstlenmektedir.

Jenerik tipografilerinin kurgulanması sırasında kimi araştırmacılara göre belirli kurallar di-

zisi yer almaktadır. Örneğin, Las-Casas, yapmış olduğu değerlendirmede şöyle bahseder; 

jenerik tipografisi, filmin bütün prodüksiyonuyla pragmatik ve tematik anlamda bağlantı 

kurabilir ve tipografinin görsel sunumu, uygun renk ve stil, müziksel ritim, iletilmek iste-

nen mesajı doğru bir kanalla yansıtabilir (Bass’dan aktaran Las-Casas, 2007, s. 15). Jene-

rik tipografilerinin hem biçim hem de amaç doğrultusunda hazırlanması konusunda bazı 

özelliklerine değinen Turgut (2012), ise Deborah Allison’ın jenerik incelemesi yaparken 

jeneriğin biçimsel özelliklerini üç farklı kategoriye ayırdığını aktarmaktadır. Bunlar;

       1. Film jenerik tipografisi, fontun büyüklüğü, hareketi ve ekranda ne kadar süre kaldığı,

      2. Film jenerik tipografisinin zemin görüntüsü; basit zeminler, durağan zeminler, kitap 

          formatlı ya da animasyon biçimli zeminler,

      3. Film müzikleri (Deborah’tan aktaran Turgut, 2012, s. 584) olarak ifade edilmiştir.

Bu üç kurgunun jenerik içerisinde doğru ve etkili bir biçimde konumlandırılması mese-

lesinde grafik tasarım doğrudan söz sahibidir. Bir takım tasarım elemanları jenerik tipog-

rafisinin yaratımı aşamasında etkendir. Renk, kompozisyon, tipografi biçemleri, animasyon 

kurgusu, ses ana odak noktalardır. Tasarım unsurları aynı zamanda jenerik tipografisinin 

hangi yaşa, hedef kitleye, cinsiyete, filmin içeriğine ilişkin ipuçları veren gösterge dizgele-

ridir (Öz, 2006, s. V).

Grafik tasarım ürününün başarısı, mesajını hedef kitlesine iletebilmesine bağlıdır. Me-
sajın başarıyla iletilebilmesi için tasarımda görsel bütünlük oluşturmak gerekmekte-
dir. Grafik tasarımda görsel bütünlük, tüm tasarım elemanlarının birbiriyle ilişki içinde 
düzenlenerek tamamlanmışlık hissi yaratılmasıyla sağlanır. İzleyici bir mesajda daima 
bütünlük arar; aksi halde tasarıma olan ilgisini kaybeder (Sarıkahya, 2013, s. 118).

Yani film jenerikleri ve jenerik tipografileri rastgele oluşturulmamakta, tam aksine belirli 

amaç etrafında kümelenmektedir. Bununla bağlantılı olarak, jenerik tipografisi okumala-

rının salt yüzeysel biçemde olması, makalenin amacını karşılamamaktadır. Bundan dolayı 

bir alt başlık altında değinilecek olan başarılı jenerik tipografisi örneklerinin ortak tasarım 

biçimlerine ait değerler incelenecektir. 
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Jenerik Tipografisi Çözümlemesi

Jenerik tipografisi incelemelerinde, temel grafik tasarım, öğe ve unsurları uygulanarak 

ve estetik normlar dâhilinde, belli başlı kıstaslar tespit edilebilir. Film jeneriklerinde yer 

alan tipografiler, animasyon eksenli kurgular olsun olmasın; uzay, biçim ve zaman ekseni 

etrafında hareket eder. Bu üç unsur arasında olduğu varsayılan ilişkiler dâhilinde alt metin 

okumalarının yapılabileceği kavramsal değerler konumlanmıştır (Öz, 2006, s. 116).

Jenerik tipografilerinin çözümlenme aşamalarını ilk başta hangi ölçütlere göre olacağı 

konusunun belirlenmesi oldukça önemlidir. Makalenin girişinde biçimsel özelliklerin kısa-

ca neler olduğuna değinilmiştir. Şu noktada ise; çözümleme kıstaslarının tespiti ve hangi 

filmlerin jeneriklerinin inceleneceği konusu ele alınacaktır. Noyan’ın kendi araştırmasında 

da söz ettiği ana başlıklar, jeneriklerin incelenme sırasında izlenilecek rotayı aşağı yukarı 

belirler niteliktedir. Bunlar;

• Ön-ikonografik tanım bilgisi, tasarımın bütününde yer alan tüm öğelerin, nesne-

lerin tanımlanması,

• Biçimsel özellikler, renkler – dokular - biçimler, yapılar.

• Tipografik unsurların biçimsel özellikleri,

• Grafik öğelerin kompozisyon içerisinde konumlanışı,

• Hareketli grafikler olgusudâhilinde hareketin incelenmesi,

• Teknik bilgisi, yapılacak çözümlemenin ana ölçütlerini oluşturmaktadır (Noyan, 

2008, s. 19).

“Monster Inc.” (Sevimli Canavarlar), 2001, 92’

Künye Bilgisi: Sevimli Canavarlar, 2001 yapımı 92 dakikalık bir animasyon filmdir. (Görsel 

1). Pixar’ın yapımcılığını üstlendiği filmin jenerik tasarımcısı, Susan Bradley’dir. Giriş jeneri-

ği yaklaşık olarak 01.32 dakikalık bir süreye sahiptir.Ratatouille, Yukarı Bak (Up), Oyuncak 

Hikâyesi (Toy Story), Wall-e gibi animasyon yapımlarının jeneriklerinin tasarlanmasında Su-

san Bradley’in yer aldığı görülmektedir (IMDb, 2014).

Ön-İkonografik Tanım: Jeneriğin ana kurgusu kapı imgeleri üzerinedir. Animasyonun ko-

nusu; fabrikada işçi olarak çalışan canavarların çocukların odalarının kapılarından gizlice 

geçerek onları korkutup, elde edecekleri enerji ile tüm şehrin gerekli olan enerjisini sağ-

lamalarıdır. 

Filmde üç boyutlu animasyon olarak kullanılan kapılar, jenerikte; soyut vektör illüstrasyon-

lar olarak oluşturulmuştur. Jenerikte kapılarla oluşturulan kurgu, izleyiciye film hakkında 

ipuçları vermektedir.

Jenerik Tipografisi: Giriş jeneriği ilk olarak, Walt Disney’in logosuyla ve Pixar’ıntırnaklı 

logotype ile başlar.Asimetrik çizilmiş rengârenk kapılar içerisine“Walt Disney Pictures” ya-

zısı yerleştirilmiştir. Tipografi “elle biçimlendirilmiş” bir tarzda oluşturulmuş ve yazı, kom-

pozisyonda yer alan diğer öğelerce hareket ettirilmiştir. Renk olarak pastel renkler tercih 
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edilmiş ve yazı tebeşir bir kalemle yazılmıştır.Yan taraftaki kapıdan çıkan illüstratif el, biçim-

leniş açısından Esnek Kalem (SnellRoundhand font) (Sarıkavak, 2009), şeklinde bir fontla 

“Presents” yazısını yazar. Tebeşirle siyah fon üzerine yazılan tipografik düzenlemeler, kara 

tahta imgesini kuvvetlendirmektedir.

Kullanılan fontların boyutları değişmekte ve bir sonraki hareket sahnede yer alıncaya dek 

ortalama 10 saniye kadar ekranda kalmaktadır. Zemin durağandır ve dinamik bir yapı içe-

risinde hareket eden jenerik tipografisi jazz müziğinin ritimleriyle uyumludur. Müziğin ritmi 

ile tipografilerin hareketleri doğru orantılıdır. Jeneriğin sonlarında ise film için tasarlanmış 

“Monster AG”fontu ile “Monster Inc”yazar. (Görsel 2). Tasarımda üç farklı font biçimi kulla-

nılmıştır. Tırnaklı font ve tırnaksız font kullanımı bir arada görülebilmektedir. Filmin türüne 

göre font karakterlerinin bakışımlı bir kullanımı söz konusu olmamıştır.

Kompozisyon Öğelerinin Konumlanışı: Bakışımsız bir dengeye oturtulan düzenleme, 

jeneriğin ilerleyen dakikalarında merkezileşmiştir. Sonrasında ise dikkat unsuru yalnızca 

merkezde değil, tasarım alanının her noktasına yayılmıştır. Seyircinin tek bir noktaya sabit 

bir biçimde odaklanmasını önlemek ve merak unsurunu harekete geçirmek için koyu ze-

min üzerine pastel ve ışıklı renklerin kullanımı gerçekleştirilmiştir. Bu yumuşak ve hareketli 

geçişleri sağlayan yalnızca kompozisyon değil, aynı zamanda müziğin uyumudur.

Görsel 1. Docter, P. (Yönetmen). (2001). Monster Inc. [Animasyon film]. USA: Walt Disney.
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“Rome” (Roma-Tv Dizisi), 2005-2007

Künye Bilgisi: Roma 2005-2007 yılları arasında yayınlanmış televizyon dizisidir. (Görsel 

3). Açılış jeneriğinin tasarımcıları olarak; Eguene Yelchin, Kirk Balden, Andrew Hall, Angus 

Wall ve Brad Waskewich’in yer aldığı görülmektedir (IMDb, 2014). 

Görsel 2. Ziehn J. R. (2001).  Monster AG http://www.fontineed.com/fon/monsters_inc_

Görsel 3. Apted, M. ve Coulter, A. (Yöntmen). (2005-2007). Rome [Dizi]. UK ve USA: BBC ve HBO.
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Ön-İkonografik Tanım: Totem olarak tasarlanmış bir duvar mozaiği ile başlayan açılış 

jeneriğinde, Roma döneminin gündelik hayatına ait görüntülerle harmanlanmış olup, Pom-

pei’de bulunan duvar grafitilerinden esinlenerek oluşturulan karikatürler, hareketli ani-

masyona dönüştürülmüştür. Kamera açıları zaman zaman hızlı olduğu gibi bazı yerlerde 

de yavaş çekimde ele alınmıştır. Duvarlardaki görseller ve çizimler duvar dokusunu sarıp 

sarmalayacak bir biçimde içe içe geçmiştir. Duvar açılarına göre biçimler yön değiştirip, 

perspektife uygun olarak düzenlenmiştir. 

Dizinin jenerik yapısı katı geçişlerle değil, gündelik yaşama ait görüntülere primitif duvar 

resim ve karikatürlerinin eklenmesiyle hareketli bir yapıya kavuşturulmuştur. Görüntüler 

dizinin nasıl olacağına ilişkin ipuçlarını fazlasıyla vermektedir. 

Jenerik Tipografisi: Duvar grafitilerine odaklanan kamera açısı, koyu fon üzerine tipog-

rafileri açık bir renk kullanılarak, tırnaksız bir fontla yazılmıştır. Ayrıca font “Narrow” bir 

yapıdadır. Bu yapıda kurgulanan tipografik düzenleme oyuncu ekibine ait bilgilere aittir. 

Arka planda yer alan duvarlarda ise erken dönem baskılarının görsel etkisini içeren “Roma 

Kapital yazı” ile büyük şekilde yazılmış, düzensiz karalamalar yer almaktadır. 

Yalın olarak görülen hareketli resimli anlatımın olduğu kurgularda ise; askerlere, savaş-

lara ve otorite figürlerine ait karikatürlerin olduğu görülmektedir. Bu animasyonlar yer 

yer duvar yazılarının üzerine çıkarak yarı-okunaklı bir durum yaratmıştır. Özellikle rastgele 

yazılmış yazıların ve görsellerin duvardaki durumu oldukça hareketli ve yüzeyin şekillerini 

kavrar konumdadır. Film ekibinin isimlerinin yer aldığı tipografiler, sabit bir zeminde ko-

numlanmazlar veaçık- koyu dengesi gözetilerek tipografiler kompozisyona yerleştirilmiştir. 

Jeneriğin sonunda yavaş yavaş beliren “ROME” yazısı ise; tırnaklı “Roma Kapital” ile bold 

olarak yazılmıştır.

Kompozisyon Öğelerinin Konumlanışı: Hareketli zemin üzerine yerleştirilen yazıların 

puntoları değişiklik göstermemiştir. Zeminde yer alan görüntüler sık sık farklı zeminlerin 

üst üste bindirilmesi ile sürekli bir hareketlilik durumu oluşturulmuştur. Zemin ve görselle-

rinilişkisi bakışımlı bir kompozisyonda değil,bakışımsız bir yapıda oluşturulmuştur. Renkler 

genel hatlarıyla toprak renklerini ve pastel renkleri bünyesinde barındırmaktadır. Jenerik 

müziği ise; antik çağlarda kullanılan enstrumanlarla yapılmıştır. Jenerik ve müzik birbiri ile 

uyum içerisinde olduğu gözlemlenmektedir.

“Spider-man” (Örümcek Adam), 2002-121’

Künye Bilgisi: 2002 yılına ait yapımlardan biri olan Spider-Man’in(Görsel 4), jenerik tasa-

rımcıları; Asa Hammond, Ahmet Ahmet ve Kyle Cooper’dır (IMDb, 2014). Jenerik süresi ise; 

02.28 saniyedir.

Ön-İkonografik Tanım: Mavi ve kasvetli bir zemin üzerine yapım şirketi olan Columbia 

Pictures yazısı ile sahne başlamaktadır. Örümcek ağlarının yakın çekim görüntüsü ve ka-

mera açılarının ağların içlerinden geçerek yakınlaştırması göze çarpan unsurlardır. Kom-
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pozisyonda ağırlıklı olarak, mavi ve tonları yer aldığı gibi, kırmızı ve tonları da kimi yerlerde 

dikkat çekmektedir. 01.19 dakikasında sahnede mavi ve kırmızı renklerin, örümcek adamın 

kostümünün görüntüsü olduğu görülmektedir. İlerleyen dakikalarda görüntülerin yalnızca 

örümcek adama ait olmadığı, filmin diğer kilit karakterlerinin de jenerikte yer aldığı göz-

lemlenebilmektedir.

Jenerik Tipografisi: Jeneriğin başlangıcında tırnaklı bir yazı karakteri ile “Columbia Pi-

ctures Presents” yazısı merkezi olarak kompozisyona yerleştirilmiştir. Harflerin arasında 

neredeyse yarım harf genişliğinde boşluklar yer almış ve eğik biçim olarak kullanılmıştır. 

Tipografiler üç boyutlu ve metalik olarak tasarlanmıştır.

Filmin jenerik tasarımında tipografiler kinetik bir yapı sergileyerek durağanlığı kırarlar. 

“SPIDER-MAN” adının, “Homoarakhn” isimli bir font ile yazılması uygun görülmüştür. Bu 

fontun ilk göze çarpan özellikleri arasında; kaba tırnaklı, bold, geniş ve üç boyutlu olması-

dır. Ekranda birkaç saniyelik bir bekleme süresinden sonra fondaki müziğin etkisi ile dağılıp 

başka bir sözcük oluşturmak için tekrar birleşen bir animatik kurgu göze çarpmaktadır. 

Özellikle tipografiler, yalnızca bir yüzey üzerinden değil; enin, boyun ve yüksekliğin üç 

boyutlu etkiyi, seyirciye kavratacak biçimde farklı kamera açıları kullanılarak tasarlanmıştır. 

Film ekibinin isimleri düz bir dizim içerisinde yer almamakla beraber, asimetrik ve rastgele 

düzenlenmiş gibidir. Yazı karakterlerinin fondaki örümcek ağlarına yapışmış hissi verecek 

şekilde düzenlenmesi, filmin içeriği ile oldukça uyumluluk göstermektedir.

Kompozisyon Öğelerinin Konumlanışı: Hareketli zemin üzerine hareketli tipografilerin 

yerleştirilmiş olması kompozisyonu oldukça dinamik kılmıştır.Üç boyutlu mekân ve tipog-

Görsel 4. Raimi, S. (Yönetmen). (2002). Spider-Man [Film].USA: Columbia Pictures.
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rafiler ön-arka derinliğini başarılı bir şekilde vermektedir. Kompozisyon genel hatları itiba-

riyle merkezidir ancak filmin konusu ve türünden dolayı konumlanan renkler kırmızı, mavi, 

yeşil ve gri tonlardır. Seçilen renklerle oluşturulan üç boyutlu kompozisyon, film içeriğine 

uygun olması bakımından heyecan öğelerini destekleyen bir müzikle birleştirilmişlerdir. 

Genel hatları itibariyle jenerik, seyirciyi filme iyi ve etkili bir şekilde hazırlayabilmektedir.

“Rubicon” (Tv Dizisi), 2010 

Künye Bilgisi: 2010 yapımı politik gerilim dizisidir. (Görsel 5). Jenerik tasarımının yapım-

cısı olarak Imaginary Forces şirketi görev alırken, jeneriğin tasarımını ise; Jeremy Cox, 

Theodore Daley ve Karin Fong üstlenmiştir (IMDb, 2014). Jenerik süresi 0.42 saniye ile 

sınırlandırılmış olup, ayrıca 2011 yılı Emmy ödüllerinde, “Outstanding Title Design Emmy” 

dalında aday gösterilmiştir (Vimeo, 2014).

Ön-İkonografik Tanım: Jeneriğin girişinden itibaren birbiri ile bağlantılı pek çok hareketli 

öğenin olduğu görülebilmektedir. Yakın plandan görünen bir para ayrıntısı, bilgisayarların 

0 ve 1 den oluşan kodları, “QR” kare kodlar, elektronik devre şemalarını andıran düzenle-

meler, kuşbakışı çekilmiş fotoğraflar, gazete küpürleri ve kare bulmacadan bir görüntü yer 

almaktadır. Jenerik süresince yansıtılmak istenen, komplo ve komplolara giden ipuçlarının 

saptanması mizansenidir.

Jenerik Tipografisi: Kinetik tipografilerle oluşturulmuş bir kurguya sahiptir. Jeneriğin fon 

kısmında, farklı ve karmaşık olarak kabul edilebilen font yapıları gözlemlenmektedir. Ti-

pografik düzenlemelerde yer alan fontlar, dâhil oldukları kompozisyona uygun bir biçimde 

yerleştirilmişlerdir. En belirgin örneklerden birisi, gazete küpüründe yer alan fontun “Times 

New Roman”, dijital bir görüntüde kurgulanan fontun ise “OCR-B” fontu olmasıdır. Bulma-

ca görüntüsünde yer alan “Handwrite” yazı türleri de komposizyonda yer almaktadır. Fon-

feed adresinden aktarılanlar da bu iddiayı kanıtlamaktadır; “Basic Commercial/Standart”, 

“FF OCR-F”’den adapte edilmiş “OCR-B” fontu, el yazısı karakteri olan, “FF Justlefthand” ve 

“Lucida (Serif)” fontları kullanılmıştır (fontfeed, 2014).

Arkaplanın grafiksel açıdan anlatımının desteklenmesi adına tipografiler tasarım elemanı 

olarak kullanıldığı gibi aynı zamanda dinamik bir sunum gerçekleştirmiştir. Sağa-sola-yu-

karı ve aşağı kayan kamera açıları farklı font dizilimlerine de dikkat çeker. Fontların geneli 

tırnaksızdır. Ancak role capture’a ait tipografi ise daha ön planda olmakla birlikte beyaz 

renkle yazılmıştır. Yazıların arka plandan ayrılmasını sağlayacak şekilde koyu zemin üzerine 

siyah şeritler, açık zemin üzerine ise siyah renkle yazılmış olduğu görülmektedir. Tipografi-

ler sabit değil, dinamik bir yapıda kurgulanmıştır. Anlık titreşimlerle dinamizm pekiştirilmiş-

tir. Fontların büyüklükleri çeşitlilik göstermektedir. Her bir yazının ekranda kalma süresi ise 

2 saniye ile sınırlıdır. Tipografinin bu denli hızlı, hareket halinde olması ve kamera açıları 

ile seyircileri polisiye- gerilim dizisine hazırlar vaziyettedir.
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Kompozisyon Öğelerinin Konumlanışı: Kompozisyon öğelerinin dizimi bakımından ol-

dukça değişken bir merkez seçilmiştir. Seyircinin jenerikte odaklandığı nokta, kompozis-

yonun her köşesidir. Sabit bir arka plan kullanılmamıştır. Gerek sesle gerekse kullanılan 

öğelerle tasarım yüzeyi hareketli bir yapıya kavuşmuştur. 

Genelde sepya tonlar tercih edilmiş, kompozisyonun tüm yüzeyini saran bir ışıklılık hali kul-

lanmak yerine, tek bir noktanın aydınlatılması şeklinde bir kurgu oluşturulmuştur. Kullanı-

lan renk tonları birbiri içerisinde uyum halindedir. Kamera açıları gereği yumuşak geçişler 

yerine keskin anlık geçişler kullanılmıştır. Bu da hem mekanik bir yapı oluşturulmasına izin 

vermiş, hem de dizinin genel karakterine uyum sağlanmasını mümkün kılmıştır. İpuçları 

olarak algılanabilecek tasarım öğeleri üzerine tebeşir ya da kalemle çizilmiş organik çizgi-

ler anlatımı kuvvetlendirmiştir. Dizinin müzikleri ve sık sık kullanılan mekanik efektler an-

latımı güçlendirmiştir. Bu durum seyirciyi, dizinin yapısına hazır bir duruma getirebilmiştir.

“Fight Club” (Dövüş Klübü), 1999, 139’ 

Künye Bilgisi: 1999 yapımı, Chuck Palahniuk’un romanından uyarlama sinema filmidir. 

(Görsel 6). Jenerik süresi 01.47 dakikadır (IMDb, 2014). Filmin jenerik tipografisini P. Scott 

Makela tasarlarken, tipografinin görsel efekt ve dijital animasyon yapımını; Kevin Tod Haug, 

David W. Prescott, Judith Crow üstlenmiştir (artofthetitle, 2014).

Ön-İkonografik Tanım: Jeneriğin başlangıcı ile birlikte hareketli arka planın olduğu göze 

çarpmaktadır. Jenerikte, kamera açısının insan beyninin ve vücudun hücrelerinin içerisinde 

yaptığı yolculuk sonrasında kameranın ana karakterin cilt gözeneklerinden ve ağzından 

Görsel 5. Podeswa, J. ve Anderson, B. (Yönetmen). (2010). Rubicon [Dizi].
USA: Warner HorizonTelevision.
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çıkarak sahneyi tamamlaması yer almaktadır. Kamera, organik yapılar arasında hareket 

eder ve jeneriğin sonunda ise, organik yapının bir insan vücuduna ait olduğu seyirciye 

gösterilmektedir. 

Jenerik Tipografisi: Jenerikte kullanılan fontun adı “Fight This”dir. Font; tırnaksız, italik ve 

bold olarak tasarlanmıştır. Fontun bazı yerlerinde çentikler şeklinde bir yapı gözlemlen-

mektedir. Ayrıca fontun tüm bu özelliklerinin yanı sıra; metalik bir doku ve üçboyutluluk 

etkisi yaratacak bir yüzey yapısı kullanılmıştır. 

Künye akışı gerçekleşirken önce isim sonra da soyadı birbirlerinin üzerine gelecek şekilde 

hareketlenip, bir bulut içerisinde kaybolurlar. Fon hareketli bir yapı sergilerken, fontlar 

kompozisyonun merkezinde bulunurlar. Yazıların rengi açık mavi ve etrafı ışıklıdır. İsimler 

hiyerarşik açıdan daha büyük olarak yazılırken, detaylara ilişkin bilgiler daha küçük olarak 

konumlanmıştır. Fontun arka plan ve biçim olarak ilişkisi ise filmin konusu ile zamanla 

özdeşleşmesine neden olmuştur.

Kompozisyon Öğelerinin Konumlanışı: Kompozisyonda gri, mavi ve lacivert tonlar kul-

lanıldığı gibi fontun etrafında ışıklı bir renk kullanımı uygulanmıştır. Yazılar ekranda yal-

nızca 2 ya da 3 saniye kadar kalmaktadır. Merkezi bir kompozisyon yapısı uygulanmıştır. 

Zemin görüntüsü olarak yer alan hareketli yapının üzerine, animatik kurgu içerisinde fon 

ile uyumlu bir şekilde oluşturulmuş bir jenerik tipografisi tasarımı görülmektedir. Jenerik 

akarken seyircide merak duygusu uyandırılmaya çalışılmıştır. 

Görsel 6. Fincher, D. (Yönetmen). (1999). Fight Club [Film].USA: Fox 2000 Pictures.
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Eksik ve Başarısız Jenerik Tipografisi Örnekleri

“Yes Man” (Bay Evet), 2008, 104’ 

Künye Bilgisi: 2008 yapımı bir komedi filmdir. (Görsel 7). Jenerik süresi 01.27 dakikadır 

(IMDb, 2014). Filmin jenerik tipografisini Imaginary Forces şirketi tarafından tasarlanmıştır 

(Criticalcommons, 2014).

Ön-İkonografik Tanım: Jenerik, kinetik tipografilerin oluşturduğu kompozisyon ile ekrana 

gelir. Kapanış jeneriği olarak konumlanır ve tüm film ekibinin künye bilgilerine yer verilir. 

Siyah, yeşil ve mavi tonlarına ait fonlar üzerinde canlı renkler tercih edilerek, sprey ile 

yazılmış gibi bir tipografik düzenleme yapılmıştır. Jenerik izlendiği andan itibaren kompo-

zisyonun farklı yön ve fon üzerinde devam ettiği görülmüştür. 

Kompozisyon Öğelerinin Konumlanışı: Kompozisyonda siyah, mor, mavi, yeşil, turkuaz, 

pembe ve tonları yer almıştır. Bold ve tırnaksız olarak kullanılan tipografi, fon rengine göre 

yer yer koyu veya daha aydınlık olarak kullanılmıştır. Burada negatif ve pozitif renk ilişkisi 

gözlemlenebilmektedir. Jenerik müziğinin ise filme ve jeneriğin kendi hareketli yapısına 

uygun olarak tasarlandığı görülmektedir. Ayrıca kullanılan dinamik çizgiler ve karalamalar, 

kompozisyonu hareketlendirmiştir. Bu hareketli yapıda ise; kullanılan jenerik tipografisi 

düzenleme olarak yeterince etkili olamamış ve filmin konusu hakkında hiç bir ipucu sağla-

mamıştır. Bundan dolayı başarısız değil, ancak jenerik tipografisi tasarımı adına yetersiz bir 

örnek olarak kabul edilebilir.

Görsel 7. Reed, P. (Yönetmen). (2008). Yes Man [Film]. USA: Warner Bros.
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“Oz” (Tv Dizisi), 1997-2003

Künye Bilgisi: 1997-2003 yılları arasında yayınlanan bir hapishane dizisidir. (Görsel 8). 

Jenerik süresi ise 01.25 dakikadır. Filmin jenerik tasarımını; Cindy Mollo, Deborah Moran, 

Julia Drumheller ve John A. Bines üstlenmiştir (IMDb, 2014).

Ön-İkonografik Tanım: Jenerik, hapishane ve mahkûmlardan oluşan görüntülerle oluş-

turulmuştur. Müziğin ritmi dâhilinde kısa kısa geçişler kullanılmış ve bu geçişlerde şiddet, 

din ve mekân görüntüleri yer almıştır. Ekranın üst ve alt kısmında bulunan beyaz şeritler 

üzerine film ekibinin isimleri siyah renkle yazılarak yerleştirilmiştir.

Kompozisyon Öğelerinin Konumlanışı: Kompozisyon öğeleri olarak; hapishane ve 

mahkûmlara ait görüntüler ve ekranın alt ve üst kısmına yerleştirilen şeritler üzerine ya-

zılmış tipografiler görülür. Kullanılan tipografi tırnaksız ve regular olarak konumlanmıştır. 

Tipografilerde hareketli resimli anlatım öğesi gözlenmez. Ayrıca dizinin ve diziye konu 

olan hapishanenin ismi olan “Oz” kelimesinin dövme olarak yazıldığı gözlenir. Buradaki 

tipografi ise tırnaklı olarak tercih edilmiştir. Jenerik dizinin konusuna gönderme yapan an-

cak, jenerik tipografisi açısından oldukça zayıftır. Ekran üzerine yerleştirilen beyaz şeritler 

ekranı ve görüntü akışını daralttığı gibi, kompozisyon açısından izleyicide estetik bir haz 

sağlamamaktadır.

Görsel 8. Bernstein, A.,Zakrzewski, A. ve Gomez, N. (Yönetmen). (1997-2003). 
Oz [Dizi]. USA: Home Box Office (HBO).
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“Charmed” (Tv Dizisi), 1998-2006

Künye Bilgisi: 1998-2006 yıllarında yayınlanan televizyon dizisidir. (Görsel 9). Jenerik sü-

resi 00.54 saniyedir ve jeneriğin editörlüğünü Fred Fouquet yapmıştır (IMDb, 2014).

Ön-İkonografik Tanım: Üç cadının konu edinildiği dizinin jeneriğinde yine cadılara, mistik 

mekân ve öğelere yer verilmiştir. Dizinin adı sepya tonlarında hazırlanmış fon üzerine beyaz 

tercih edilerek, tırnaklı bold karakterlerle yazılmıştır. Jenerik süresince sepya tonlarda ve 

eskitilmiş görsel düzenlemelerle oluşturulmuş bir tasarım tercih edilmiştir. Görüntülerde 

filmin karakterleri yer aldığı gibi, gotik ve oryantal desenler de kullanılmıştır. Kimi yerlerde 

görülen kitap görüntülerinde tırnaklı tipografilerle oluşturulmuş yazılar gözlemlenmiştir. 

Jenerik tipografileri ise ekranın alt kısmında yer alır. 

Kompozisyon Öğelerinin Konumlanışı: Dizinin jenerik tipografileri; sepya tonlarında 

hazırlanmış görüntülerin olduğu bir fon üzerine düzenlenmiştir. Dizinin adı herhangi bir 

hareketli resimli anlatım olmaksızın logo üzerine yerleştirilmiştir. Ancak tipografi düzen-

lemesinin net olarak okunmadığı gözlemlenir. Hızlı geçişlerin yer aldığı görüntülerdeki 

tipografik unsurlar gotik öğelere gönderme yapar. Dizi ekibinin isimlerinin yer aldığı künye 

ise ekrana kısa hareketli bir animasyon eşliğinde gelir, ancak tasarlanan bu animasyonun 

tam olarak ne olduğu anlaşılmaz. Tasarlanan karakterler uyumludur, fakatjenerik tipografisi 

tasarım bakımından estetik bir yapıda değildir. Ekranda akan görüntüler üzerine neredeyse 

sabit bir düzenleme olarak konumlandırılmıştır.

Görsel 8. Kretchmer, J. T.,Conway, J. L. ve Feigenbaum, J. J. (Yönetmen). (1998-2006).
Charmed [Dizi]. USA: WB Television Network.
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Sonuç

Seçilen jenerik tipografisi örnekleri, biçim ve teknik açısından başarılı olduğu düşünülen 

örneklerden ve başarısız ve eksik olarak görülen örneklerden oluşmaktadır. Özellikle “ne-

den başarılılar?” ve “neden eksik?” veya “neden başarısızlar?” sorusuna cevap aranmış ve 

ortak özellikler tespit edilmeye çalışılmıştır. Öncelikle;

Jenerik tipografisi tasarım sürecinin başarılı kabul edilmesi için, tasarlanan font biçeminin; 

filmin, dizinin ya da televizyon programının içeriğine uygun olması gerekmektedir. Kul-

lanılan font yapıları, hedef kitlenin yaşına uygun şekilde oluşturulmuş ve bir animasyon 

filminde yer alan jenerik tipografisi kurgusu ile bilim-kurgu türünde bir filmle değişkenlik 

göstermiştir. Jenerik süresince seyircinin izlediği tipografik tasarımların, yapımın türüne ve 

jeneriğin akış hızına bağlı olarak oluşturulması oldukça önemlidir.

Araştırmada incelenen tüm başarılı örneklerde görülen ortak unsur; içerik ile font biçe-

minin örtüştüğü yönündedir. Çünkü kurgulanan yapıya uygun şekilde tasarlanan jenerik 

tipografisi, seyirciyi filme daha iyi hazırlama yönünde önemli bir aşamadır. Bu noktada 

jenerik tipografileri kinetik bir yapı sergileyebildiği gibi, iki veya üç boyutlu olarak da kul-

lanılmaktadır. Jeneriklerin ekranda kaldığı süre boyunca, kullanılan fontların insan zihninin 

yazılanları kolaylıkla algılayabileceği ve okuyabileceği boyutlarda olduğu dikkat çekmek-

tedir. Tipografik düzenlemeler, ekranın belirli bir alanında sabit konumda kullanıldığı gibi, 

tasarım alanının her noktasında hareketli bir biçimde de konumlandırılmıştır. Tasarlanan 

tipografik yapılar ise, aynı jenerik içerisinde farklılık gösterebilmiştir. Bunu en iyi Rubicon-

dizi jeneriğinde görmekteyiz.

Tipografiler, algılanabilirlikleri kaybolmadan hareketli resimli anlatımlarla dinamik bir ya-

pıya konumlanmışlardır. Dinamik yapı içerisinde kendini algılatan jenerik tipografisi, yine 

kendisi gibi hareketli bir zemin üzerinde kullanıldığı gibi, tipografinin yapısı ve biçemi bakı-

mından sabit zemin dokularınında kullanıldığı görülmüştür. Fight Club filminin jeneriğinde 

kullanılan hareketli zemin yapısının ve Monster Inc.’de kullanılan sabit zemin dokusunun, 

bu ifadenin çıkış noktasını oluşturduğunu söyleyebiliriz.

Jeneriğin tasarımında kullanılan renk dengesinin ve açık-koyu ilişkisinin, tasarımın algıla-

nırlığını ve okunaklığını artırması bakımından oldukça önemli bir rol oynadığını görmek-

teyiz. Özellikle incelenen örnekler,renk dengesi ve açık-koyu zıtlığı gözetilerek oluştu-

rulmuşve açık- koyu dengesi bir vurgu unsuru olarak kullanılmıştır. Seyircinin dikkatini 

çekmek ve o alana vurgu yapmak için, Rubicon dizisinde olduğu gibi, tasarım yüzeyinin 

belirli kısımları daha aydınlık olarak oluşturulmuştur. Ayrıca bu şekilde düzenlenen jenerik 

tipografilerine ait hareketli veya sabit zemin uygulamalarının kamera açıları ile dinamik bir 

yapı sergilemesi sağlanmıştır.

Seyircinin dikkatinin ve algısının canlı tutmak adına yapılacak bir diğer düzenleme ise jene-
riklerin süresi ile ilgili olduğu görülmüştür. İncelenen örneklerde de jenerik sürelerinin çok 
uzun olmadığı dikkat çekmiş ve yaklaşık olarak jenerik sürelerinin 01.00 ile 01.45 dakika 

arasında değiştiği görülmüştür.
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Yukarıda bahsedilen tüm ortak unsurlar, başarılı bir jenerik tipografisi oluşturma adına 

oldukça önemli ipuçları vermektedir. Ayrıca incelenen eksik ve başarısız sayılabilecek ör-

neklerde bazı noktalar tespit edilmiştir. Bunların başarılı örneklerle karşılaştırılması farkın 

anlaşılması bakımından oldukça önemlidir.

Jeneriğin, filmin konusu ile örtüşmesi jenerik tasarımının başarılı sayılmasını sağlayan nok-

talardan biridir. Önceki örneklerde görüldüğü üzere tüm jenerikler hem tipografik düzen-

lemeleri olsun hem de jeneriğin kendi tasarım bütünü olsun oldukça uyumludur. Yes Man 

(Bay Evet) filmi bu konuda çok başarılı değildir. Tipografi düzenlemesi kinetik yapıdadır, 

fonda açık-koyu renk dengesi gözetilerek hazırlanmıştır ancak bu hareketlilik filmin konu-

su hakkında izleyiciye hiç bir ipucu sağlamamaktadır. Bütün olarak jenerik başarısız değil 

ancak eksik olarak kabul edilebilir.

Bir diğer televizyon dizisi olan Oz’un jenerik düzenlemesi dizi hakkında ipuçları sağlamak-

tadır. Fakat ne müziği ne de görsel açıdan yapılan düzenlemesi etkilidir. Tipografiler yalnız-

ca ekranın alt ve üst kısmına yerleştirilen beyaz şeritler üzerine yazılmıştır. Bu düzenleme-

de görülebilecek tek hareket, tipografilerin ekranın altına mı, yoksa sağ veya solda mı yer 

alacağıdır. Jenerik, bir bütün olarak diziyi daha etkili ve net bir biçimde niteleyecek kinetik 

bir düzenleme içinde yer alabilir, ekran ve görüntü daraltılmadan kompozisyon içerisine 

yerleştirilebilirdi. Yazı karakterlerinin Narrow oluşu da vurguyu zayıf kılmış ve görsel açıdan 

izleyicide tatmin duygusu sağlamamıştır. Rubicon ve Roma dizilerinde olduğu gibi, tasarım 

yüzeyinin her alanını dolaşan ve hem gerçek görüntüyü hem de hareketli resimli anlatımı 

iç içe geçirecek düzenlemeleri içeren bir kompozisyon uygulanabilirdi. Genel hatları ile 

değerlendirilirse Oz jeneriği, gerek tipografisiyle gerekse tasarımıyla başarısız bir örnektir.

Son örnek olan Charmed dizisinin görüntüleri diziye uygun olmasına rağmen kullanılan 

tipografik karakterler jenerik içerisinde oldukça zayıf kalmıştır. Görüntüler, müzik ve tasa-

rımı açısından çok fazla uyum sağlamamaktadır. Tipografi okunabilecek boyutta olmasına 

rağmen hareketli resimli bir kurgu içerisinde konumlanmamış ve ne olduğu tam olarak 

anlaşılmayacak hareketli bir düzenleme kullanılmıştır. Başarılı örneklerden biri olan Mons-

ter Inc.’in jenerik tipografisinin hareketli düzenlemesi ise belli bir ritm ve uyum içerisinde 

oluşturulmuştur. Burada böyle bir ritm ve uyum görülmemektedir. Jenerik tipografisi tasa-

rımı açısından başarılı bir örnek değildir.

Başarılı ve eksik-başarısız örneklerin karşılaştırılması ve elde edilen sonuçların bu alanda 

çalışacak tasarımcılara kaynaklık etmesi bakımından faydalı olacağı düşünülmektedir.
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Öz: Ülkemizde çocuklar erken yaşlarda televizyon izleme alışkanlıkları kazanmakta ve bu 

alışkanlığın büyük bir kısmını da çocuk televizyon kanallarını izlemek oluşturmaktadır. Ço-

cuklar, yoğun tanıtım spotları vasıtasıyla da kanalların web sitelerine yönlendirilmekte, 

zamanlarının bir kısmını da bu sitelerde geçirmektedirler. Çocukların dikkatini çekmek adı-

na tasarlandığı düşünülen bu web siteleri tasarımında tipografik hatalar barındırmakta, 

çocuklar küçük yaşlardan itibaren yanlış bir tipografik arayüzle karşı karşıya kalmaktadır. 

Bu makalede ülkemizde yayın yapan ve reytingi yüksek çocuk televizyon kanallarının web 

siteleri, doğru ve hatalı tipografi uygulamaları örnekler çerçevesinde irdelenecektir. Ma-

kalenin sonuç kısmında ise hatalı tipografi uygulamalara karşı üretilen çözüm önerilerine 

yer verilecektir.

Anahtar Sözcükler: Tipografik Hata, Web Sitesi Tipografisi, Çocuk TV Kanalı, Çocuk Web 

Sitesi Tasarımı, Çocuk TV Kanalı Web Sitesi Tasarımı.

Abstract: In ourcountry, children gain the habit of watching television in early ages and 

watching the television channels which are for children constitutes a big part of this habit. 

Children are directed to the website of these channels via intensive promotion spots and 

they spend another part of their time in these websites. These websites which are thought 

to be designed attracting children contain some typographic mistakes in their design, and 

children face with a wrong typographic interface beginning from their early ages. In this 

article, the websites of broadcaster children television channels which have high ratings in 

our country, their right and wrong typographic applications will be examined via examples. 
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In conclusion part of the article, solution suggestions which are produced for erroneous 

typographic applications will be included.

Keywords: Typographic Mistake, Typography of Website, Children TV Channel, Design of 

Children Website, Design of Website of Children TV Channel.
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Ülkemizdeki Çocuk Televizyon Kanalları Ve İnternet İlişkileri

Toplumların geleceği olan çocuklar, günümüzün en yaygın ve etkin kitle iletişim aracı olan 

televizyondan etkilenmektedir. Televizyondan etkilenme düzeyleri çocukların yaşlarına, 

gelişimlerine, ailesel ve çevresel faktörlere ve izledikleri programların içeriklerine bağlı 

olarak farklılıklar göstermektedir. Televizyonun çocuklar üzerindeki etkileri, olumlu olduğu 

kadar olumsuz da olabilmektedir (Büyükbaykal, 2007, s. 32).

Tematik çocuk kanalları yayın hayatına başlamadan önce; ulusal kanallarda sabah ve öğ-

leden sonra özellikle öğrencilerin okul öncesi ve sonrasındaki zaman dilimlerinde yayın 

akışlarında kendilerine ancak yer bulabilen çizgi filmler artık tematik çocuk kanalları sa-

yesinde günün her saatinde çocuklar tarafından izlenebilmektedir. Bu özelliği sayesinde 

çocukların daha fazla ekrana bağlanmasının önünü açan tematik çocuk kanalları gündelik 

pratiklerini belirleyen ve gündelik hayat içinde kendine önemli bir zaman dilimi ayrılan bir 

etkinlik halini almaktadır (İlhan ve Çetinkaya, 2013, s. 318-319).

2007 yılında ilk şifresiz yayın yapan çocuk kanalı Yumurcak Tv’nin kurulmasıyla birlikte 

ülkemizdeki çocuk televizyonlarının sayısı artmıştır. Takip eden yıllarda TRT Çocuk, Planet 

Çocuk v.b. birçok çocuk televizyon kanalı yayın hayatına başlamıştır. Değişik platformlarda 

yayın yapan çocuk kanalları şu şekilde sıralanabilir: Animez TV, Baby First, Baby TV, Cartoon 

Network, Disney Channel, Disney Junior, Disney XD, Duck TV, JOJO, KidsCo, Kidz TV, Luli, 

Minika ÇOCUK, Minika GO, Nickelodeon, Nickelodeon HD, NickJr., Planet Çocuk, Smart 

Çocuk, TRT Çocuk, Yumurcak TV.

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) 2013 yılında yapmış olduğu Türkiye’de Çocukların 

Medya Kullanma Alışkanlıkları Araştırması’na göre; öğrencilerin en çok izledikleri çocuk 

kanallarının başında yüzde 39.5 oranı ile TRT Çocuk gelirken, TRT Çocuk kanalını, yüzde 

36.6 oranla Yumurcak TV, yüzde 28.5 ile Cartoon Network, yüzde 25.3’le Disney Channel, 

yüzde 10 ile Planet Çocuk, yüzde 9.7 ile MinikaGo takip etmektedir. Öğrencilerin % 81.3’ü 

televizyonu ailesiyle izlerken, yüzde 16.5’i tek başına, yüzde 1.6’sı ise arkadaşlarıyla birlikte 

izlediğini ifade etmiştir. Gelir düzeyi yükseldikçe “aile ile birlikte” televizyon izleme oranı 

düşerken “tek başına” televizyon izleme oranı artmaktadır (RTÜK, 2013, s. 32).

Dönemsel farklılıklar gösterse de ülkemizde çocuk kanallarının izlenme oranlarında TRT 

Çocuk, Yumurcak TV ve Planet Çocuk ilk sıralarda yer almaktadır. (Görsel 1). Bu kanallarda 

yayınlanan bazı yapımlar izlenme sıralamasındaki ilk 100 programa girebilmekte, dev büt-

çeli rakiplerini geçebilmektedir. Örneğin 28.12.2013 tarihli toplam izlenme reyting oran-

larında TRT Çocuk listenin ilk 30 sırasına, dört adet programıyla girebilmiştir. (Görsel 2).

Bu rekabet farklı mecralarda da kendini göstermekte, yarışmalar ve çeşitli etkinlik duyuru-

larıyla, çocuklar kanalların web sitelerine yönlendirilmektedirler. Böylelikle çocukların bu 

TV kanallarının web sitelerinde de zaman geçirmeleri hedeflenmektedir.
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RTÜK’ün araştırmasına katılan öğrencilerin “İnternet” kullanım oranı % 76.2’dir. Araştırma-

ya katılan öğrencilerin hangi amaçla İnternet kullandıkları, öncelik sıralamasına göre belir-

lenmiştir. Buna göre, 1. öncelikte “ödev ve öğrenme” amaçlı İnternet kullananlar % 60, 2. 

öncelik sırasında “oyun oynama” amaçlı İnternet kullananlar ise % 32.7 ile en yüksek oranı 

oluşturmaktadır. 3 ve 4. öncelik tercihinde sırasıyla % 22.9 ve % 24.3 oranları ile “film, 

video, TV izleme, müzik dinleme” seçeneği ön plana çıkarken 5. öncelik sıralamasında % 

18.2 ile “dosya indirme” seçeneği en yüksek orana sahip olmaktadır (RTÜK, 2013, s. 39).

Alexa isimli küresel web bilgi şirketinin verilerine bakıldığında ülkemizdeki çocuk TV ka-

nallarının en çok ziyaret edilen web siteleri sıralamasında ilk beş binin içinde oldukları 

görülmektedir. Örneğin disneyturkiye.com.tr 1.882. sırada, cartoonnetwork.com.tr 4.867. 

sırada, www.trt.net.tr/trtcocuk/ ise trt.net.tr ile birlikte hesaplandığı için 382. sıradadır 

(Alexa, 2013).

Verilerden de anlaşıldığı üzere çocuklar zamanlarının belli bir kısmını İnternet üzerinde 

geçirmekte, oyun oynamak ve bilgi almak için çocuk TV kanallarının web sitelerini ziyaret 

etmektedirler.

Görsel 1. Aralık 2013 Çocuk kanallarının izlenme sıralaması http://www.canlitv.com/rating/index.
php?tur=tv&tarih=2013-12&ftur=%C3%87ocuk&fulke=&fdil=&gonder=Filitrele

Görsel 2. 28.12.2013 tarihli televizyon kanallarının toplam izlenme oranları                           
http://www.medyatava.com/rating/all
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Ülkemizdeki Çocuk Televizyon Kanallarının Web Sitelerinin Tipografik 

Yönden İncelenmesi

Web tipografisi çağdaş tipografinin son yıllardaki en büyük sorunsalını ve ilgi alanını oluş-

turmaktadır. Çocuklara yönelik bir tasarım yapılırken uygulanacak web tipografisi de bu 

sorunsalın bir ayağını oluşturmaktadır. Genel hedef kitlesini çocukların oluşturduğu web 

sitelerinde onlara uygun bir tipografi anlayışının belirlenmesi gerekmektedir. Çünkü ço-

cukların beğenileri algıları yetişkinlerden çok daha farklıdır. 

Harf dizgisi ölçüsü seçiminde öncelikle izleyici ya da okuru bilmek yardımcı olur. 
Örneğin, eğer okur çok genç (çocuk vs.) ya da çok yaşlı ise, orta yaşta olan okurların 
keskin algılama ve bellekte daha kolay ayırt etme gücüne karşın, genellikle daha bü-
yük harf dizgisi ölçüsü gereksinilmelidir. Bu noktada, yapılacak çalışmanın ne amaçla 
kullanılacağı, onun nasıl iş göreceği, işlevinin ne olacağı ve nasıl bir ürüne dönüşece-
ği de göz önünde bulundurulmalıdır (Sarıkavak, 2009, s. 100).

Yazı karakteri boyutunu çocuklara yönelik web sitelerinde 13-14 pikselden başlatmak ço-

cuk izleyicilerin web ortamlarında kolay okumalarına yardımcı olabilir. Ama sadece uygun 

büyüklükte yazı karakteri kullanmak çocukların rahat okuma yapmaları için yeterli değildir. 

Okunurluk ve okuturluk ilkeleri çerçevesinde de tasarım yapılmalıdır.

Okunabilir bir yazı, tipografinin merkezidir. Çünkü zayıf ve harf formundan uzak bir yazı 

karakteri yazıların önemini anlamamamıza neden olur ve sadece bunlara konsantre olma-

mıza yol açar (İstek, 2004, s.115). 

Örneğin, web’de tasarımcılar için elde bulunan font çeşidi teknik açıdan azdır ve bu 
nedenle bir sayfada gereğinden fazla çeşidi kullanılmamalıdır. Genel bir kural olarak 
iki font ailesini aşmamalıdır, ama aynı font ailesinden olmak bunun dışındadır. Özel-
likle ‘içindekiler’ dizgisinde kalın biçem kullanılabilir ama italik biçem –kırık ekran 
görüntüsü nedeniyle- mümkün olduğunca kullanılmamalıdır (Sarıkavak, 2009, s. 192).

TRT Çocuk kanalının web sitesinin tasarımına bakıldığında birden fazla fontun kullanıldığı 

görülmektedir. Mönülerde 22 piksel JockeyOne yazı karakteri (1), Kullanıcı adı benzeri 

bölümlerde 12 piksel Righteous yazı karakteri (2) kullanılmıştır. Sitenin içerisindeki haber 

metinlerinde ise 12 piksel Tahoma yazı karakteri (3) kullanılmıştır. Bildiri alanındaki yazı 

karakterleri de (4) hesaba katıldığında üçün üzerinde farklı font kullanılmıştır. (Görsel 3).

Güncel kısmındaki başlıklarda 15 piksel Righteous yazı karakteri kullanılırken, haberin de-

tayına gidildiğinde başlıklar 22 piksel JockeyOne yazı karakteriyle yer değiştirmektedir. 

Buna benzer seçimler sitedeki tasarım tutarlılığını zayıflatmaktadır. Kanalın web sitesindeki 

tipografi sorunları detay sayfalarında da devam etmektedir. İletişim sayfasında tam blok 

uygulanarak kullanılan yazı alanı suyollarına (1) neden olmaktadır. Üstelik okunurluğu dü-

şük olan Righteous yazı karakterinin (2) bu alanda kullanılması çocuk izleyiciyi gerçekten 

zorlayabilecek bir ortam oluşturmuştur. (Görsel 4).
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Detay sayfalarında da yazıların bloklanmasına özen gösterilmemiştir. Aslında web tipografi-

sinde doğru bir yaklaşım tarzı olan soldan bloklama kullanılmış fakat yazıların yerleştirilme-

sinde küçük düzenlemeler yapılmamıştır. Bu nedenle de kötü bir bloklama görüntüsüne (1) 

ve bir sözcüğün satırın sonunda kalması (2) yani yetim (orphan) olarak adlandırılan tipografi 

sorununa neden olunmuştur. Satır arası boşluk düzeni ve baştan başa boşluklama harfler 

arası yeterli değildir. Bu durumlar okumayı zorlaştırmaktadır. (Görsel 5).

Türkiye’nin en çok izlenen çocuk televizyon kanallarından birisi de Yumurcak TV kanalıdır. 

Kanal ayrıca Türkiye’nin ilk şifresiz çocuk televizyon kanalı olma özelliğini taşımaktadır. 

2007 yılında Samanyolu Grubu bünyesinde kurulmuştur. Bu özelliğine karşın kanalın web 

sitesinde ciddi tipografik sorunlar gözlenmektedir. Sitenin tasarımında çok fazla yazı karak-

teri (1) kullanılmıştır. Menülerde kullanılan arka zeminler okuturluğu azaltan etmenlerden 

Görsel 3. TRT Çocuk televizyon kanalının web sitesinin ana sayfası                                                     
http://www.trt.net.tr/trtcocuk/

Görsel 4. TRT Çocuk televizyon kanalının web sitesinin iletişim sayfası 
http://www.trt.net.tr/trtcocuk/iletisim.aspx
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(2) birini oluşturmaktadır. Programlara ulaşmamızı sağlayan program mönüsünün Türkçe 

karakterlerinde sorunlar gözlemlenmektedir. Ş, İ gibi Türkçe karakterlerde bozulmalar (3) 

göze çarpmaktadır.Ana sayfanın alt bölümlerinde kullanılan başlıkların sündürülmesi de 

kötü bir görüntü (4) oluşturmuştur. Tüm bu hatalar sitenin yanlış bir tipografiye sahip ol-

masına neden olmaktadır. (Görsel 6).

Ambrose ve Harris’e göre, tipografi ele alınırken en önemli konulardan biri, muhteme-

len tasarıma hiyerarşi duygusunun katılmasıdır. Hiyerarşi, düzenlemelere görsel bir kılavuz 

sağlayarak, farklı metin parçalarının birbirine göre önem derecesini belirtmek için kulla-

nılan mantıklı ve görsel bir yöntemdir. Çünkü metin hiyerarşisi bir sayfa düzeninin açık, 

anlaşılır ve kolay kavranır olmasına yardımcı olur (2012, s. 128).

Sitenin üye ol - yumurcak tv’ye çık! sayfalarında temel tasarım ilkelerinden olan yalınlık, hi-

zalama, hiyerarşi gibi ilkeler göz ardı edilmiştir. Üye ol sayfasında yer alan üye olmak istiyo-

Görsel 5. TRT Çocuk televizyon kanalının web sitesinin detay sayfası 
http://www.trt.net.tr/trtcocuk/guncel.aspx?id=21

Görsel 6. Yumurcak TV televizyon kanalının web sitesinin ana sayfası 
http://www.yumurcak.tv
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rum şifremi unuttum yazı bloğu(1) tam bir anlam karmaşasına neden olmaktadır. Yumurcak 

TV’ye çık sayfasındaki özensiz hizalamalar ve yazı düzenlemeleri yetişkin kullanıcıları bile 

zorlayacak şekilde yanlış (2) yerleştirilmiştir. (Görsel7).

İzlenme ortalaması yüksek bir diğer çocuk televizyon kanalı da PlanetÇocuk’tur. Kanalın 

web sitesine oldukça sade bir tasarım anlayışı hakimdir. Sitede çocuklara yönelik çok fazla 

içerik bulunmamaktadır. Günlük yayın akışı ve video bölümü dışındaki diğer butonlar (İle-

tişim, Canlı yayın gibi) Planet Yayın Grubu’nun diğer sayfalarına yönlendirme yapmaktadır. 

Bu nedenle en temel tipografik sorun olarak mönü butonlarının kontrastlık oluşturmayan 

karmaşık arka planlar üzerine yerleştirilmesi (1)söylenebilir. (Görsel 8). 

Bir diğer sorun da program detay sayfalarındaki açıklama yazılarının arasındaki boşluktur. 

Süre ve açıklama yazıları birbirinden çok uzak konumda(2) yerleştirilmiştir. (Görsel 9).

Görsel 7. Yumurcak TV televizyon kanalının üyelik ve yumurcak tv’ye çık! sayfaları 
http://www.yumurcak.tv

Görsel 8. Planet Çocuk televizyon kanalının ana sayfası
http://www.planetler.com/child.aspx
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Temel tasarım ilkelerinden biri olan yalınlık ilkesi detay sayfalarında iyi şekilde uygulana-

mamıştır.

Türkiye’nin ilk özel çocuk çizgi film kanalı olan Maxi Tv’nin web sayfası ise hem teknik 

hem de tipografik sorunları barındırmaktadır. Site tamamen Flash olarak hazırlanmış fakat 

menülerde kullanılan Baveuse yazı karakteri düzgün şekilde swf dosyasının içine gömüle-

mediği için yazılar tamamıyla kırık kırık (1) gözükmektedir. Zaten okunurluğu düşük olan 

bu yazı karakterinin kötü şekilde sunulması okuturluğu da olumsuz etkilemiştir. (Görsel 10).

Bir diğer problem de detay sayfalarında çocuk izleyiciler için küçük sayılabilecek boyutta 

yazı ölçüsünün (2) ve uzun yazı boyutunun (3) kullanılmasıdır. Hedef kitle düşünüldüğünde 

bu tasarım uygun bir tipografi anlayışı sağlamamaktadır. (Görsel 10).

Web kullanıcılarının çoğunluğu web sitelerini 800pixel genişlik ve daha yükseklikteki 
bir ekranın gösterim çözünürlüğüyle ziyaret etmektedir. Bu durum tek sütunluk bir 
metin için alanın son derece verimsiz kullanımı demektir. Web alanını iki ya da üç yazı 
alanına bölerek daha kısa, okuması kolay ve işlevsel metin düzenlemeleri yapılabilir. 
(Sarıkavak, 2009, s. 193)

Görsel 9. Planet Çocuk televizyon kanalının program detay sayfası 
http://www.planetler.com/child.aspx

Görsel 10. Maxi TV Çocuk televizyon kanalının Flash Ana sayfası 
http://www.maxitv.com.tr/
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Son olarak CartoonNetwork’ün web sitesi incelendiğinde, tipografik açıdan genel olarak 

aynı yazı karakterinin kullanımına özen gösterildiği gözlenmektedir. Sitenin tasarımında 

bölümlere ayırma, hizalama, yakınlık, hiyerarşi gibi temel tasarım ilkeleri olasılıklar ölçü-

sünde doğru kullanılmıştır. Tasarımın genelinde okuturluğu düşürücü öğelerden kaçınıla-

rak, doğru bir tipografi anlayışı sergilenmeye çalışılmıştır. Sitenin program detay sayfala-

rında da aynı özen gözlenmektedir. Menülerde kullanılan yazı karakteri başlıklarda da (1) 

kullanılmıştır. Programların bilgi bölümlerindeki yazı alanı ise ne fazla uzun ne de fazla 

kısa tutulmuştur. Program detaylarında 12 piksel Arial yazı karakteri (2) kullanılmıştır. Düz 

zeminler üzerine yerleştirilen yazı alanları çocuk kullanıcıların okumalarını kolaylaştıracak 

bir yapıdadır. (Görsel 11).

Sonuç

Özetle Türkiye’de çocuk televizyon kanallarının web siteleri incelendiğinde, tipografik yön-

den yanlış uygulamaların olduğu görülmektedir. Bazı kanalların web siteleri hem tasarım 

hem de tipografik açıdan hatalar barındırmaktadır. Ayrıca bazı web siteleri içerik yönünden 

de oldukça zayıftır ve sadece bir web sitesi var denmek için yapılmış gibidir. Tipografi açı-

sından bakılacak olursa; genel olarak çok fazla font kullanımı, okuturluğu düşürücü arka 

planlar, çocukların göz takibi için uzun sayılabilecek yazı alanları, eğlenceli bir tasarıma 

uygun yazı karakterleri kullanayım derken okunurluğu düşük yazı karakterlerinin kullanımı 

gibi problemler gözlemlenmektedir. 

Bu problemlerde sitelerin tasarım bütünlüğünü ciddi bir şekilde etkilemektedir. Aslında 

birkaç temel tasarım ve tipografi ilkesi göz önüne alınarak bu siteler düzgün şekilde yapı-

landırabilecekken yanlışlar üzerine inşa edilmişlerdir.

Örneğin, Disney Channel’ın İngiltere’de yayın yapan web sayfası iyi bir tasarım anlayışı 

sergilemektedir. Sayfa üç bölüme ayrılmış, başlıklarda ve yazı alanlarında hep aynı yazı 

karakteri kullanılmıştır. Sadece iki font kullanılarak da şık bir tasarım yapılabileceği gözler 

önüne serilmiştir. Okuturluğu düşürecek arka plan zeminlerinden kaçınılmış, uygulanan 

Görsel 11. Cartoon Network Çocuk televizyon kanalının Programlar sayfası 
http://www.cartoonnetwork.com.tr/shows
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tasarım ögeleri düzgün hizalama ve tekrar prensipleriyle tüm sayfalara yerleştirilmiştir. 

Tüm bu düzenlemeler ve doğru tipografi kullanımıyla tasarımı ilgi çekici kılarak başarılı 

hale getirmiştir. (Görsel 12).

“Teknolojik ortama göre uygulamalar ve etkiler değişse de doğru tipografi doğru tipografi-

dir, değişmez. Bu nedenle bilgili ve bilinçli olunmalıdır.” (Sarıkavak, 2009, s. 193).

Sonuç olarak çocuklara yönelik web sitelerinin tasarımında da diğer tasarım ortamlarında 

uygulanan tipografik doğrular uygulanmalıdır. Bu doğrular maddeler halinde sıralanacak 

olursa:

          • Sitenin tasarımında çok fazla yazı karakteri kullanımından kaçınmak önemlidir.İki 

             yazı karakteri ailesi kullanılarak da başarılı tasarımlar gerçekleştirilebilir.

          • Başlıklarda ve mönülerde çocukların ilgisini çekebilecek bir yazı karakteri kulla-

             nılabilir.

          • Eğlenceli bir tasarım yapayım derken, okunurluğu düşük yazı karakterlerinin kul-

             lanımından kaçınılmalıdır. 

          • Özellikle başlık harici metinlerde, uygun büyüklükte ve çocukların okumalarını 

 kolaylaştıracak bir yazı karakterinin seçilmesi gerekmektedir. 

          • Küçük kullanıcıların göz takibi düşünülerek uzun yazı alanları tercih edilmemeli-

             dir.

          • Yazıların yer alacağı bölümlerin arka planlarına özen gösterilmeli, okuturluğu dü-

             şürecek arka plan ve renk seçimlerinden kaçınılmalıdır. 

          • Çocukların ilgisini çekecek canlı renkler kullanılırken, yazı alanlarının parlak renk-

             ler içerisinde kaybolmamasına dikkat edilmelidir.

“İyi tipografinin görünmez olduğu, kötü tipografinin her yerde olduğu” sözünden yola çıka-

rak doğru tasarım ve tipografinin çocuk kullanıcılar içinde önemli olduğu unutulmamalıdır.

Görsel 12. Disney Channel İngiltere Çocuk televizyon kanalının Ana sayfası 
http://www.disney.co.uk/disney-channel/
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Gereksiz süslemelerden, çocuklarda aşırı bilişsel yüklemeye neden olabilecek ögelerden 

uzak durmak gerekmektedir.

“Tipografi hiçbir zaman bir kozmetik malzemesi gibi kullanılmamalıdır. İyi tipografi, bilginin 

en doğru, en açık ve en mantıklı sunucusudur. Güzellik ve estetik tipografinin hammaddesi 

değil, yan ürünüdür. Ana ürün, anlaşılır bir iletişimdir.” (Becer, 2013, s. 176).

Tasarım ve tipografide tabi ki tek doğru yoktur, fakat temel ilkeler hem web hem basılı hem 

de mobil cihaz uygulamaları için değişmemektedir. Web’in ilk yıllarındaki 4-5 olağan font 

ailesi bugün yerini birçok web fontuna bırakmıştır. Tasarımcılar artık birkaç font içerisinde 

seçim yapmak zorunda değildir. Web fontlarının sitenin içine gömülmesi, sIFR ve Cufon 

gibi fontları web’e uyarlayan java uygulamaları sayesinde artık istenilen bir font kolaylıkla 

web sitelerinde kullanılabilmektedir. Tüm bu gelişmeler göz önüne alındığında web orta-

mındaki tipografik sınırlılıkların her geçen gün ortadan kalktığı; tasarımcılara yeni özgür-

lükler sağladığı söylenebilir. Bu değişim ve gelişim temel tasarım ve tipografi doğrularının 

birlikte kullanımıyla anlamlı bir hal alabilecektir. Bu nedenle çocuklara yönelik web tasa-

rım yapılırken de temel tasarım ilkeleri çerçevesinde hareket edilmeli, onların algıları, be-

ğenileri ve motor becerileri de göz önüne alınarak tipografik yaklaşımlar sergilenmelidir.
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Öz: Bu çalışma, Ludwig van Beethoven’ın “Piyano ve Keman için 10 Sonat”ına ilişkin ola-

rak, eskiz aşamasından ilk basıma dek uzanan ve besteciye özgülüğünü hissettiren yaratım 

sürecini yansıtmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu “Beethovenian” süreçte eserin, nota üze-

rindeki varlığını hangi yollardan geçerek bulduğuna; sürecin-daha sonraki edisyonlara da 

temel teşkil edecek olan- ilk edisyonların için önemli kıldığına ve nihayet; Beethoven’ın, 

eserleri üzerindeki çalışma tarzına ilişkin verilmiş ipuçlarına,tarihsel bir perspektiften şahit-

lik edilmesi hedeflenmiştir. Bununla birlikte, çalışma, eserin el yazmaları ve edisyonlarına 

ilişkin güncellenmiş bilgileri de içermektedir. Bir yorumcu, akademisyen ve/veya öğren-

cinin, sunulan bilgilerden yola çıkarak kuracağı empatiyle, eseri daha iyi özümseyeceği 

kuşkusuzdur.

Anahtar Sözcükler: Beethoven, Piyano, Keman, Sonat, Eskiz, Edisyon.

Abstract: By tracing the compositional process of Beethoven’s“Ten Sonatas for Piano 

and Violin” from the sketchbooks to the first editions, this study tries to show how the final 

text came to be; why the first editions, which provide the foundation for the later editions, 

are significant; and finally give insight into the composer’s methods of working from a 

historical perpective. Furthermore, the study presents the most up-to-date information on 

the original manuscripts and the editions of the work. The information provided in this 

article aims to allow for a beter understanding of the work for performers, academics and/

or students.   

Keywords: Beethoven, Piano, Violin, Sonatas, Sketches, Editions.
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Giriş

Bir müziğin notasyonu tamamlanıp ilk basıma gidişi ve bunun sonrasında tekrar eden çe-

şitli edisyonlarıyla1 yorumculuk tarihinde kendine özgü bir yer edinerek varlığını devam et-

tirmesi, sonsuzluğa uzanan bir yolculuktur. Söz konusu müzik Beethoven’a ait olduğunda; 

notanın bu yolculukla ilgili olarak, yorumcunun ve araştırmacının ilgisini kuşkusuz çekecek 

kendine özgü bir hikâyesi olduğu söylenebilir. Çünkü bir Beethoven eseri için, onun notaya 

dökülüşünü, ilk basımını ve hatta basım sonrası düzeltmelerini kapsayan ve Beethoven’a 

özgülüğü açıkça hissedilen sıra dışı bir yaratım sürecinden bahsetmek mümkündür. Bu 

sürecin-eserine göre değişebilen2 - aşamaları, genel olarak aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

     1. Bestecinin, müzikal fikirlerini geliştirmek ve/veya özleştirmek amaçlı olarak, çeşitli 

         eskiz defterleri kullanması3

     2. Fikrin, besteci tarafından eskiz defterlerinden notaya dökülmesi

      3. Bestecinin, el yazmasını-eğer doğrudan baskıya ya da bir performans için yorumcuya 

         göndermiyorsa- temize çekilmek üzere kopist(ler)e göndermesi

     4. Kopist(ler) tarafından üretilmiş kopya üzerinde, besteci tarafından ya da bestecinin 

         kontrolü dâhilinde çalışma/düzeltme yapılması

     5. Kopyanın basımevine gönderilmesi ve basım

     6. Basım sonrası, gerek varsa -besteci veya kopist(ler) tarafından- tekrar düzeltme ger-

         çekleştirilmesive doğal olarak tekrar basım

Bu çalışma, Beethoven’ın Piyano ve Keman için 10 Sonat’ı4  için yukarıdaki sürecin ne şe-

kilde işlediğini ve eserin orijinal (ilk) edisyonlarının önemini, sonatlarda karşılaşılan durum 

örnekleriyle ortaya koymaktadır. İlk edisyonlara ilişkin bir künye-tablonun sunumunun yanı 

sıra, 19. yüzyıla ilişkin erken edisyonlar hakkında bilgi verilmiş ve eserin el yazmalarının 

1 Metinde, özgün esere ilişkin basımda, içeriğe katkıda veya müdahalede bulunulması durumunu en uy-
gun ifade eden terim olup “basım” sözcüğünden ayrılması nedeniyle, edisyon kelimesi tercih edilmiştir.

2 Bu ibare, sürecin her esere ilişkin olarak aynı aynı aşamaları takip etmediği noktasından hareketle 
kullanılmış; dolayısıyla sürecin geneli ifade edilmiştir. Bir örnek olarak, Beethoven’ın, kendi yaşam sü-
resi içerisinde basılmasını düşünmediği için opus numarası vermediği eserlerinin bulunması, bunların 
basım aşamasının yukarıdaki sürecin dışında kalması anlamını doğurmaktadır.

3 Beethoven’ın müzikal fikirlerindeki gelişmelerin, çoğunlukla en erken aşamasından en geç aşaması-
na kadar takip edilebildiği görsel kayıtlar olarak nitelendirilen eskizler, bestecinin besteleme sürecinin 
ayrılmaz bir parçası ve karakteristiğidir.

4 Beethoven’ın, ilk 8 sonat için “Keman Eşlikli Piyano Sonatları” ibaresini kullandığı, ilk kez Op. 47 
numaralı sonatla, kemanı eşlik enstrümanı anlayışından çıkardığı dikkat çekmektedir. Bununla birlikte, 
eserin adı yaygın kullanımından dolayı artık Piyano ve Keman için 10 Sonat olmuştur. Metin içeri-
sinde, zaman zaman Piyano-Keman Sonatları ve/veya Piyano ve Keman Sonatları olarak kısa adıyla 
anılacaktır.
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5 Beethoven’ın el yazısının zor okunduğu ve dağınık çalıştığı, çeşitli kaynaklarda ifade edilmektedir. 
Buna verilen örnekler arasında bestecinin Keman Konçertosu’na ilişkin yaptığı düzeltmeler örnek 
olarak gösterilebilir. Buna göre, eserin basımcısı, belli bir ölçünün üzerine yama olarak yapıştırıldığını 
fark ettiği kağıdın altında ne olduğunu merak edip kaldırdığında, bunun altından ölçünün bir başka 
versiyonuna ilişkin farklı bir yamanın çıktığını; onu da kaldırdığında yine farklı bir fikri içeren bir başka 
yamanın daha çıktığını ve bu durumun defalarca tekrar ettiğini; nihayet son yamayı çıkardığında beli-
ren orijinal ölçünün, çıkarılan ilk yama-kağıtta yazanla aynı olduğunu farketmiştir (British Library, t.y.).

6 Alan Tyson, Beethoven’ın kopistleri hakkındaki kesin kaynaklara dayanarak yazım karakteristiklerini 
detaylıca incelediği beş kişiye odaklanan bir çalışması sonucunda, onları A, B, C, D ve E kodlarını ve-
rerek sınıflandırmıştır. Söz konusu sınıflandırmaya göre, WenzelSchlemmer A koduyla (Tyson, 1970, s. 
440) tanımlanmaktadır.

7 Müzikolog SuhnneAhn’a göre, sadece La Majör tonundaki ilk akor, Schlemmer’in değil, - Beetho-
ven’ın dikte ettirdiği düşünülerek- Ferdinand Ries’in elinden çıkmadır (Ahn, 2004, s. 67). Bu noktada, 
yazmalara yönelik olarak dikkat çekilmesi gereken başka bir unsur da, Beethoven’ın Schlemmer’le 
üzerinde çalıştığı eserlerin bizzat Schlemmer’in elinden çıkmamış; fakat onun kontrolörlüğü altında ve 
olasılıkla onun yazım tekniğini taklit ederek çalışan farklı asistanlarınca temize çekilmiş olması duru-
mudur (Tyson, 1970, s. 442).

günümüzdeki varlığına ilişkin bilgiler, güncellenerek sunulmuştur. Son olarak, sonatlara 

editörlük ettikleri saptanan yorumcu/pedagoglara ait olmak üzere tüm 10’lu set edisyonları 

akademisyen, yorumcu ve/veya öğrencinin kullanımına sunulmuştur.

Orijinal El Yazmaları, Kopistler ve Basım Süreci

Beethoven’ın, hayatının değişik dönemlerinde, eserlerine ait el yazısının temize çekilmesi 

amacıyla çeşitli kopistlerle çalıştığı bilinmektedir. Bestecinin el yazmalarının, okunaklılık 

anlamında kimi güçlükler içerdiği ve hayli karmaşık düzeltmelerle dolu olabildiği5 ifade 

edilmektedir. Yine, Beethoven’a dair mektuplaşmalar, biyografik çalışmalar, kopistlerden 

kalan yazılı kaynaklar ya da bunların tümüne ilişkin gerçekleştirilmiş daha geç çalışmalar-

dan oluşan çeşitli kaynaklarda, bestecinin zaman zaman aynı eser üzerinde farklı kopistler-

le çalışmak durumunda kaldığı da ifade edilmektedir.

Kopistlere ilişkin bilgilerin izi sürüldüğünde, bu kişilerin bestecinin asistanları/öğrencileri, 

profesyonel anlamda çalıştığı kişiler ve/veya çalışılan kopistin kendi asistanları olabildiği 

görülmektedir. Hangi kopist(ler)in ne zaman/hangi eser üzerinde çalışmış olduğuya da 

kopyalama işlemi bittikten sonra o eser üzerinde yine kim(ler) tarafından düzeltme yapıl-

dığına ilişkin bilgilere, -Beethoven’ın el yazmaları üzerinde yapılan kağıt, mürekkep ya da 

yazım stili karşılaştırması gibi analizler sonucunda- zaman zaman ulaşıldığı ve yine pek çok 

eserin, basım aşamasına dek -bestecinin eli dâhil veya hariç-çoğunlukla birden fazla kişiye 

ait düzeltmeleri içerdiği ifade edilmektedir. 

Kopyalama/düzeltme sürecine ilişkin olarak Piyano-Keman Sonatları’na bakıldığında, Op. 

47, “Kreutzer” başlığı taşıyan 9 numaralı sonatın, bu sürece ilişkinen fazla bilgiye sahip 

olunan örnek olduğu söylenebilir. Beethoven’ın profesyonel anlamda birinci tercihi olarak 

tanımlanan kopist Wenzel Schlemmer’in6, 1803’te bestelenip 1805’te basılmış olan bu 

sonatın son bölümünün piyano partisini kopya ettiği bilinmektedir7. 
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Yine bir başka kopistin,8 aynı sonatın birinci bölümünün piyano partisi ile üçüncü bölümü-

nün keman partisini kopyaladığı bilinmektedir. Sonat için devreye giren üçüncü bir isim 

Ferdinand Ries’tir. Beethoven’ın en çok çalıştığı; öğrencisi, kâtibi ve arkadaşı olan Ries, so-

natı dikkatle gözden geçirerek düzeltmiştir. Çeşitli mektuplaşmalarından anlaşıldığı kada-

rıyla, Ries’in, bu kopyalama işlemini daha önceki tarihlerde gerçekleştirmiş olması ihtimali 

de uzak değildir.9 Sonatın kopyalanmasında, yine ismi belirsiz bir başka kopistin, -belki de 

ilk seslendirilişe yetiştirilme telaşesinde10 -diğerleriyle aynı sıralarda sonat üzerinde çalış-

tığı düşünülmektedir. Son olarak, Kreutzer Sonatı’nın son bölümü, bestecinin kendi elinden 

düzeltmeleri içermektedir. 

Beethoven’ın, müzikal fikirlerini geliştirmek ve/veya arındırmak amaçlı olarak, çeşitli eskiz 

defterleri kullandığı ve bu fikrin notaya, eskiz defterinden geçirildiği daha önce belirtil-

mişti. Bestecinin, eskizleri de içeren ve sayısı birkaç bin’i bulan el yazmasından günümüze 

ulaşmayı başarmış olanlar azımsanacak sayıda değildir. Beethoven’ın bunları elinden çıkar-

ma konusundaki gönülsüzlüğü,11 bu bolluğun sebeplerinden biri olarak gösterilmektedir. 

Bununla birlikte, günümüze ulaşamayanlar da bir o kadar fazladır. Bu kayıpların sebebine 

bakıldığında, Beethoven’ın el yazmalarının ve diğer pek çok eşyasının, çeşitli müzayedeler-

de satışa çıkarıldığı görülmektedir. Bununla birlikte, günümüze ulaşamayanlar da bir o ka-

dar fazladır. Bu kayıpların sebebine bakıldığında, Beethoven’ın el yazmalarının ve diğer pek 

çok eşyasının, çeşitli müzayedelerde satışa çıkarıldığı görülmektedir. İlki 5 Kasım 1827’de, 

bestecininölümünün üzerinden henüz birkaç ay geçmişken gerçekleştirilen birmüzaye-

dede, satışa çıkarılan nota ve eskizler adeta kapışılmış; bunların pek çoğu-basımevlerince 

satın alınarak koruma altına alınanlar dışında12 -Viyana’lı sanatseverler, hatıra avcıları ya da 

sanat simsarlarının eline düşmüştür. Eskiz defterleri de bu anlamda büyük zarar görmüş; 

özellikle belli bir defter içerisinden hatıra niyetiyle koparılmış sayfaların13 doğru düzgün 

8 Tyson’ın sınıflandırmasına göre (bkz. dipnot 6) bu kişi, kopist C’dir.

9 Burada Beethoven’ın, müzikal bir fikrini orijinalde düşündüğünden farklı bir eser için kullanmış olma-
sına örnek teşkil eden bir durum söz konusudur. Op. 30 numarası altındaki 3 sonatın besteleniş tarihi 
1802; Op. 47 numaralı sonatın besteleniş tarihi ise 1802-1803’tür. Beethoven’ın eskiz defterlerinden, 
orijinalde Op. 30, Nr. 1 başlıklı 6 numaralı sonatın finali için tasarlanmış olan müzikal bir fikrin, Op. 
30 sonatlar henüz tamamlanmadan rafa kaldırılıp 1 yıl sonra KreutzerSonatı’nın üçüncü bölümü için 
devreye sokulduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda Ries’in böyle bir kopyalama işlemini daha önceden 
gerçekleştirmiş olması da olasıdır. Yine müzikologAhn, bu fikir değişiminin sebebi olarak, Beethoven’ın 
orijinalde Op. 30 Nr. 1 için tasarladığı final bölümünü adı geçen sonat için parlak bulmuş olmasını 
(Ahn, 2004, s. 62) göstermektedir.

10 Beethoven, sonatı George Bridgetower ile gerçekleştireceği 24 Mayıs 1803 tarihli ilk performansa 
yetiştirmek üzere acele etse de sonat ne vaktinde tamamlanmış, ne de kopyalanmış olduğundan, 
Bridgetower sonatın ikinci bölümünü günümüzde kayıp olan orijinal el yazmasından okumak zorunda 
kalmıştır (Stroh, 2007, s.y).

11 (Musical Library Association, 2007, s.y).

12 Artaria, Diabelli, Haslinger Basımevleri, bunlara örnektir. 

13 Yanı sıra, sayfaların Beethoven’ın kendisince koparılmış olması ihtimali, araştırmacıları meşgul eden 
bir başka husustur.
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14 Bestecinin bu boyuttaki eskiz defterlerini açık havada beste yapmak amaçlı olarak kullandığı ifade 
edilir.

15 Örneğin Op. 29 sayılı kentet, bestecinin Kont Fries’e ithaf ettiği ve ilk baskısı için Breitkopf&Hartel-
Basımevi’yle anlaşmış olduğu bir eseridir. Artaria firması, -Beethoven’a bilgi vermeksizin ve onayını al-
maksızın- Kont’tan bu eserin kopyasını istemiştir. Hazırlanmakta olan korsan edisyon, Breitkopf&Hartel 
Basımevi’nin yasal edisyonuyla aynı sıralarda piyasaya sürülmek üzereyken, Beethoven’ın durumdan 
haberdar olup Artaria Basımevi ile anlaşması üzerine söz konusu baskı 2 hafta sonraya ertelenebilmiş-
tir. Konuyla ilgili mektuplaşmaların dijital örnekleri, Beethoven Haus arşivinde yer almaktadır. 

olarak bir araya getirilmesi çabası bile, sonraki yüzyıllara yayılan ciddi bir araştırma ve iş 

yükünü doğurmuştur. Bonn Beethoven Haus kuruluşunun sunduğu kayıtlara göre, Beetho-

ven’ın, sadece 1798-1826 yılları arasında kullandığı 30 adet büyük eskiz defterinden ba-

zıları kayıpken, bazıları sadece parçalar halinde günümüze ulaşmış; pek azı Beethoven’ın-

bıraktığı zamanki haliyle korunmuş; yine bestecinin 1811-1826 yılları arasında kullandığı 

cep boyutlu defterlerden14 37 tanesi günümüze ulaşmıştır. Toplamda, günümüze ulaşan 

eskiz defteri sayısı 70’tir.

Her ne kadar Beethoven, eskizlerini hayatı boyunca korumuş olsa da, temize çekilmiş eser-

lerine ilişkin olarak aynı özeni göstermediği düşünülebilir. Zira bestecinin, bazen kendi 

elinden çıkan bir el yazmasını herhangi bir kopiste göndermeden; salt bir baskı kopyası 

(stichvorlage) olarak kullanılmak üzere doğrudan doğruya basımcısına göndermesi (Lo-

ckwood, 1970, s. 35); ya da Kreutzer Sonatı örneğinde olduğu üzere, orijinal el yazmasını 

bir performansta kullanılmak üzere henüz basılmadan yorumcuya göndermesi (bkz. dipnot 

10) gibi durumlar, diğer kaybolma sebepleri arasında gösterilebilir (Çalışmanın ilerleyen 

kısmında varlığını sürdürmüş/kaybolmuş el yazmalarının dökümü verilmektedir).

Beethoven’ın dönemindeki müzik yayımcılığının oldukça zahmetli bir süreç olması, edis-

yonları etkileyen bir başka süreçtir. Bu dönemde notaların sıklıkla litografi veya gravür 

tekniğiyle basılması ve bir gravür ustasının, besteci veya kopiste ait notasyonu çözmek 

veya yorumlamak zorunda kalması, doğal olarak hata dolu edisyonların önünü açmıştır. 

Beethoven’ın müziğini notaya dökerkenki sakarlıklarıyla notanın basımına kendiliğinden 

yaptığı olumsuz katkı ve basım sonrası gerçekleştirdiği düzeltmelerinin her zaman kusursuz 

olmaması (Chase, 2013, s.26) da, sorunun bir başka boyutu olmuştur. Bunların yanı sıra, 

döneme ilişkin olarak çeşitli korsan baskı öyküleri de dikkat çekmektedir. Beethoven’ın 

pekçok eserinin korsan basımının gerçekleştirildiği ve bestecinin yaşamı boyunca bunlarla 

mücadele ettiği görülmektedir.15

Basım sürecine sonatlar genelinde bakıldığında, Op. 24 sayılı sonatın ilk basımının Op. 23 

sayılı sonatla, ancak opus numarası verilmeksizin gerçekleştirilmiş olduğu görülmektedir. 

Bu sonat, ilk edisyondan birkaç ay sonra gerçekleştirilen tekrar baskısında “Op. 24” sayısını 

almıştır (Beethoven-Haus, t.y.).
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Orijinal El Yazmalarının Günümüzdeki Varlığı

1797-1798 tarihli Op. 12 sayılı üç sonatlık setin orijinal el yazmaları kayıptır; ancak 2 ve 3 

numaralı sonatlara ilişkin olarak farklı defterlerde yer alan bazı eskizler günümüze ulaşma-

yı başarabilmiştir. 2 numaralı sonata ilişkin eskizler, sonatın birinci bölümünün başlangıç 

kısmı mahiyetindeki 15 ölçünün yanı sıra gelişme, yeniden sergi ve coda kısımlarına ilişkin 

kısa kesitlerle, ikinci bölüme ilişkin taslakları içerir. 3 numaralı sonatın tüm bölümlerine 

ait taslaklar, yine mevcuttur. Henle Basımevi’nin Beethoven basımlarının editörlüğünü üst-

lenen Sieghard Brandenburg, varolan bu eskizlerin bestenin değişik aşamalarına ait oldu-

ğunu; buna göre 2 numaralı sonatın birinci bölümüne ait kısa eskizin de bu anlamda, 18. 

yüzyıl estetik anlayışınca envansiyon (erfindung), plan (anlage), sergi (ausführung) ve tüm 

partiler bir arada yazıldıktan sonra nota üzerindeki detaylı çalışma (ausarbeitung) basamak-

larını içeren besteleme yöntemi içerisindeki sergi kısmına ait olduğunu, yine 3 numaralı 

sonatın eskizlerinin ise envansiyon ve plan kısmına ait olduğunu belirtir (Brandenburg, 

2004, s. 16). 

1800-1801 tarihli Op. 23 sayılı sonatın orijinal el yazması kayıptır. Aynı tarihlerde beste-

lenmiş Op. 24; “İlkbahar” başlıklı sonatın ise, ilk üç bölümünün orijinal el yazması günü-

müze ulaşmış olup; dördüncü bölümün orijinal el yazması kayıptır. Her iki sonata ilişkin 

olarak farklı defterlerde yer alan bazı eskizler, günümüze ulaşmıştır. Op. 24’e ilişkin eskiz-

ler, sonatın tüm bölümlerinden taslakları içerir. Bu sonatın açılış temasının hem A, hem de 

B versiyonunu içeren bir eskizinin bulunması; ya da aynı sonatın final bölümünün açılışı-

na ilişkin yine çeşitli versiyonları içeren eskizlerin bulunması, Beethoven eserlerinin, son 

şeklini bulana dek taslaklarda sürdürdüğü yolculuğa sayısız örnekten yalnızca ikisidir (bu 

duruma bir başka örnek, dipnot 5’te verilmişti).

1802 tarihli Op. 30 sayılı üç sonatlık setin tümünün orijinal el yazmaları ile -tek bir eskiz 

defteri içerisinde yer almasıyla sıradışı bir konuma erişmiş olan- 87 sayfalık eskizleri ko-

runmuştur.

1802-1803 tarihli Op. 47; “Kreutzer” başlıklı 9 numaralı sonat, çalışmanın önceki bölüm-

lerinde detayları verilmiş olan süreç itibarıyla, ilk edisyon (orijinal edisyon) için kaynak ni-

teliğinde hazırlanmış olup; başlangıç kısmı hariç tüm bölümlerinin orijinal el yazmalarının 

kayıp olması nedeniyle, bir düzeltilmiş kopya (überprüfte Abschriften)16 olarak günümüze 

dek gelmeyi başarabilmiş “tek tam kaynak” niteliği taşımaktadır. Bu sonatın birinci bölüm 

başlangıç kısmına ilişkin el yazması vefinal bölümüne ilişkin eskizler günümüze ulaşmıştır.

1812 tarihli Op. 96, 10 numaralı sonatın orijinal el yazması korunmuşken, -muhtemelen 

revize edilmiş- kopyaları kayıptır. Üzerinde yapılmış olan düzeltmeleri açıkça gözler önüne 

16 Beethoven eserlerine ilişkin en önemli katalog addedilen Kinsky-Halm’e ait katalogta, üzerinde 
çalışılıp düzeltme yapılmış kopyalar için kullanılan ibaredir.
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17 Latince’de aslı gibi yapılan anlamına gelip, özgün metnin kopyasını veya fotokopisini ifade eden 
sözcük.

18 Bahsedilen edisyon, Columbia University Press tarafından 1970’te gerçekleştirilmiştir.

19 Urtext: Bir klasik müzik eserinin, bestecisinin niyetinin ve beklentilerinin mümkün olduğunca koruna-
rak ve herhangi bir ekleme ve değişiklik yapılmadan yeniden üretilerek basılması.

20 İlk edisyonların önemi, burada yine Piyano-Keman Sonatları bakımından ele alınmıştır. Bunun se-
bebi, basım sonrası üzerinde yeniden düzeltmeler gerçekleştirilmiş kimi eserlerin varlığıdır. Op. 31; 
sayılı Nr. 1 ve Nr. 2 başlıklı piyano sonatları buna örnek verilebilir; söz konusu sonatların Nägeli edisyo-
nundaki bir dizi hatanın, Ries tarafından düzeltilerek Simrock Basımevi’ne gönderildiği bilinmektedir.

21 Eserin bütünü “Piyano ve Keman İçin 10 Sonat” olarak düşünüldüğünde, sonat sıralamasına ilişkin 
rakamı ifade eder.

seren orijinal el yazmasından facsimile17 olarak basılan ilk Beethoven piyano-keman sonatı 

edisyonu18 , bu sonata aittir. 

Sonatların Orijinal (İlk) Edisyonları

Şimdiye kadar gelinen noktada, bir Beethoven eseri söz konusu olduğunda, akla bestecinin 

orijinal el yazmasının mı, kopist kopyasının mı yoksa ilk basımının mı daha değerli olduğu 

gibi, cevabı duruma göre değişen bir soru gelebilir. Ancak yazınsal doğruluk anlamında 

bunların hangisinin daha önemli birer kaynak teşkil edeceğine ilişkin yapılan sayısız araş-

tırma, yitip gitmiş olan orijinal el yazmaları ya da kopist kopyaları nedeniyle, orijinal (ilk) 

edisyonların değerini, kaçınılmaz olarak ön plana çıkarmaktadır. Dolayısıyla, Beethoven Pi-

yano-Keman Sonatları’na ilişkin urtext19 edisyonlarda, neden ilk basımların referans alındığı 

sorusunun cevabı bu noktada belirmektedir; bunlar orijinal edisyonlar sayılmakta ve tıpkı 

Kreutzer Sonatı’nda olduğu üzere, Beethoven’ın bu baskılara göz attığının varsayılması açı-

sından değerli (Brandenburg, 1978, Preface) kaynaklar olarak kabul edilmektedir. Bununla 

birlikte, Op. 96 sayılı sonatın orijinal el yazmasının bir hakiki kopya olarak düşünülmesi-

ne rağmen, BureaudesArts et d’Industrie tarafından Viyana’da 1803’te gerçekleştirilen ilk 

edisyon için kaynak olarak kullanılmadığı; zira Beethoven’a ait olmayan müzikal ifade ve tril 

işaretlemeleri içerdiği; bundan dolayı adı geçen sonatın bu açıdan bir istisna teşkil ettiği 

göz önünde bulundurulmalıdır20. 

Aşağıda, urtext edisyonlara da temel teşkil etmiş olan orijinal (ilk) edisyonların dökümü, 

sonatların künyesi ile beraber sunulmaktadır:

 Opus Nr.21 Ton, 

(Varsa) 

Başlık

Beste-

leniş 

Tarihi

Adanma Orijinal El 

Yazması

İlk Baskı, Ba-

sımevi

Op. 12, 

Nr. 1

1 Re majör 1797-

1798

Antonio Salieri Kayıp 1798 sonu ya 

da 1799 başı. 

Viyana, Artaria e 

Comp.
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22 Her ne kadar Adolf Aber, “ilk iki bölümün burada bulunduğu” şeklinde bir ibare kullansa da (Aber, 
1956, s. 251) pek çok farklı kaynak, burada ilk 3 bölümün olduğuna işaret eder.

23 Sonatın, orijinalde fotografta olduğu üzere- adanmış olduğu kişi ve bestecisiyle beraber ilk per-
formansının gerçekleştirildiği kemancı olan George Augustus Polgreen Bridgetower ile Beethoven 
arasındaki ilişki -çeşitli kaynaklara göre bir kadın yüzünden- bozulmuş; bu sebeple Beethoven, sonatı 
yine bir başka ünlü kemancı olan Rodolphe Kreutzer’e adamaya karar vererek bu değişikliği ilk edis-
yona yansıtmıştır.

Op. 12, 

Nr. 2

2 La Majör 1797-

1798

AntonioSalieri Kayıp 1798 sonu ya da 

1799 başı. 

Viyana, Artaria

Op. 12, 

Nr. 3

3 Mi Be-

mol Ma-

jör

1797-

1798

AntonioSalieri Kayıp 1798 sonu ya da 

1799 başı. 

Viyana, Artaria

Op. 23 4 La Minör 1800-

1801

Kont Moritz-

vonFries

Kayıp Ekim 1801. Viya-

na, T. Mollo

Op. 24 5 Fa Majör 

“İlkba-

har”

1800-

1801

Kont Moritz-

vonFries

İlk 3 bölüm 

mevcut 

(Nationalbib-

liothek22). 

4. bölüm 

kayıp

Ekim 1801. Viya-

na, T. Mollo

Op. 30, 

Nr. 1

6 La Majör 1802 Rusya 

İmparatoru 1. 

Alexander

Öffentlic-

heWissens-

chaftliche-

Bibliothek, 

Berlin

1803. Burea-

ud’Arts et d’In-

dustrie, 

Viyana

Op. 30, 

Nr. 2

7 Do Minör 1802 Rusya 

İmparatoru 1. 

Alexander

Collection 

of H. C. Bod-

mer, Beet-

hovenHaus, 

Bonn

1803. Burea-

ud’Arts et d’In-

dustrie, 

Viyana

Op. 30, 

Nr. 3

8 Sol Ma-

jör

1802 Rusya İmpara-

toru 1. Alexan-

der

British Mu-

seum, Londra

1803. Burea-

ud’Arts et d’In-

dustrie, 

Viyana

Op. 47 9 La Majör

“Kreut 

zer”

1802-

1803

RodolphoK-

reutzer23

Yalnızca 1. 

bölümün 

başı mevcut; 

Beethoven 

Arşivi, Bonn

Nisan 1805. 

Bonn, N. Simrock
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24 Defterin adı, koleksiyoner Ludwig Landsberg’den gelmektedir.

25 Landsberg 7’de tüm bölümlere ilişkin eskizler yer almaktadır. Açılış temasına ait A ve B versiyonu ile 
Final bölümüne ait A, a1; B, b1 ve C, c1 tanımlı versiyonları, yine bu defterde yer almaktadır. 

26 Defterin adı, onu satın almış olan piyanist-besteci Joseph ChristophKessler’den gelmektedir.

27 Defterin adı, onu zimmetinde bulundurmuş olan Kont MikhailYurevichWielhorsky’den gelmektedir.

28 Müziğe değil, başlığa ilişkin yazıları içermektedir.

29 Final teması
 
30 Bu ad, defterin bilinen ilk sahibi olan Gustav A. Petter’den gelmektedir.

31 Tüm bölümlere ilişkin eskizleri içerir.

Eskiz Defterlerinde Sonatlar

Eskiz Defterinin Adı Sonat Defterin/Taslağın Bulunduğu Yer

Grasnick I Op. 12, Nr.2  Berlin

Autograph 19E, 1800 Def-

teri, Landsberg 724 

Op. 23 1800 Defteri: H. C. Bodmer Koleksiyo-

nu, Bonn Autograph 19E ve Landsberg 

7: Berlin

Autograph 19E, Landsberg 7 Op. 2425 Berlin

Kessler26 Op. 30 Viyana

Kessler Op. 47 Viyana

Wielhorsky27 Op. 47 Moskova

Landsberg 6 (Eroica) Op. 4728 Krakow

1807-1808 Defteri Op. 9629 -

Petter30 Op. 9631 H. C. Bodmer Koleksiyonu, Bonn 

Müzayede Evlerinde Sonatlar

Beethoven’a ilişkin el yazmalarının güncel varlığı araştırılırken, besteciye ait her türde mü-

zik materyalinin geçmişten bugüne, müzayede piyasasında önemli bir yere sahip olduğu 

anlaşılmıştır. Günümüze dek varlığını sürdürebilmiş orijinal veya kopist yazmalarına ilişkin 

olarak daha geniş kapsamlı bir araştırma yoluna gidildiğinde, müzayede evlerinin satış 

kayıtları ile bu kayıtları takip altına alarak arşivlemede bulunan kişi ve kuruluşların çalış-

malarının taranmasıda kaçınılmaz olmuştur. Buna göre, bu çalışmada daha önce de bah-

Op. 96 10 Sol Ma-

jör

Muhte-

melen 

1812

Avusturya Ar-

şidükü Prens 

Rudolph

Pierpont 

Morgan Lib-

rary, New 

York

Temmuz 1816. 

Viyana, Tobias-

Haslinger
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29 Final teması
 
30 Bu ad, defterin bilinen ilk sahibi olan Gustav A. Petter’den gelmektedir.

31 Tüm bölümlere ilişkin eskizleri içerir.

sedildiği üzere; orijinal ve/veya kopistel yazmalarının 19. yüzyıl boyunca müzayedelerden 

çok, kişiler aracılığıyla özel koleksiyoncuların zimmetine geçtiği; bazı yazmaların varlığının 

o zamanlar kaydedilmiş olduğu ama günümüzde kayıp statüsüne geçtiği; yine özel ellerde 

bulunan yazmaların tespitindeki güçlük ve bu kapsamdaki bireysel dokümanların izinin 

sürülmesinin kısmen mümkün olması ya da mümkün olamaması nedeniyle, müzayedelerin 

giderek önem kazandığı görülmüştür.

Buna göre sonatlara ait orijinal el yazmaları ve/veya orijinal (ilk) edisyonların durumuyla 

ilgili en güncel müzayede bulguları derlenmiş ve aşağıda sergilenmiştir:

Op. 12 sayılı setteki 1 ve 3 numaralı sonatların orijinal edisyonlarının, Sotheby’s müzayede 

evi tarafından Aralık 2001 tarihinde; aynı eserlerin 19. yüzyıl başlarına ait olduğu sanılan 

kopist kopyalarının Stargardt müzayede evi tarafından 2003 ve 2004 tarihlerinde satışa 

çıkarılmıştır. Satışın gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin herhangi bir bilgi yoktur.

Op. 23 sayılı sonatın birinci ve ikinci bölümünün sergi kısmına ilişkin çatısal taslaklarla 

Op. 24 sayılı sonata ait eskizlerin yer aldığı bir başka orijinal yazma, Sotheby’s müzayede 

evinin Mayıs 1983 tarihli oturumunda, tüm eserler arasında en yüksek rakama satılmıştır 

(Roe, 1983, s.523).

Op. 30; Nr. 1 ve Nr. 2 başlıklı sonatların orijinal edisyonları Sotheby’s müzayede evi tarafın-

dan 2004’te açık artırma yoluyla satışa çıkarılmıştır. Satışın gerçekleşip gerçekleşmediğine 

ilişkin herhangi bir bilgi yoktur.

Op. 96 sayılı 10 numaralı sonatın orijinal edisyonu, 2001 yılında Sotheby’s müzayede evi 

tarafından açık artırmayla satışa çıkarılmıştır. Satışın gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin 

herhangi bir bilgi yoktur.

Op. 24 sayılı sonata ilişkin herhangi bir müzayede bilgisi yoktur.

Sonatlara ilişkin satış rekoru, Op. 47 sayılı Kreutzer Sonatı’na aittir. Sonatın, çalışmada daha 

önce bahsedilmiş olan günümüze tek tam kaynak olarak ulaşmış olan çalışılmış kopyası, 

1805 tarihinde orijinal edisyonunu yayınlamış olan Simrock Basımevi’nin zimmetinden, 

Henle Basımevi’nin zimmetine -1954 yılı itibarıyla-geçmiş; son olarak Mayıs 2007’de So-

theby’s müzayede evi tarafından yapılan açık artırmada sanatsever işadamı Bruce Kovner 

tarafından 620.875 Amerikan Doları gibi oldukça yüksek bir rakama satın alınıp, Juilliard 

Dans Drama ve Müzik Okulu bünyesindeki Juilliard El Yazmaları Arşivi’ne bağışlanmıştır.

Sonatlara ilişkin erken edisyonların da müzayede piyasasında önemli bir yeri kapsadığı; 

ancak, bunlar için orijinal el yazmaları ya da orijinal edisyonlardaki kadar büyük rakamların 

söz konusu olmadığı gözlemlenmiştir.
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32 Simrock’un 1802, 1830 ve 1862 tarihlerinde tekrar ettirdiği baskılardan 1862 tarihli olanı, Ch. 
Czerny tarafından gözden geçirilmiş, düzeltilmiş, parmak numaraları verilmiş ve metronom işaretle-
meleri eklenmiş edisyondur. Aynı durum, 1862 tarihli Op. 30 için de geçerlidir.

Diğer Edisyonlar

Bir bestecinin yaşadığı dönemdeki basım koşulları ve editörlük yaklaşımları, aynı eserin 

değişik edisyonlarının arasındaki farkı doğurması açısından, dikkate değerdir. Örneğin bir 

Barok eser notası söz konusu olduğunda, bunun çoğunlukla kendi döneminden onlarca 

yıl sonra üretilmiş ve artık Barok kemanı, yayı, notasyonu vb. malzemeleri kullanmayan 

modern yorumcuya çalınış kolaylığı sağlayacak modernize edilmiş uygulama önerilerini, 

aslında çoğu zaman editörün zorunlu olarak ve çoğunlukla da dönem müziğinin beklen-

tilerini görmezden gelerek gerçekleştirdiği bilinmektedir. Bu eserler için gerçekleştirilen 

çoğu geç edisyonun, yine, “eskimiş eserin yenilenmiş yorumu”nda karşılaşılan problemleri, 

dönem bestecisine danışılma durumu ya da imkânı olmadan çözümlemek durumunda kal-

dığı da bir gerçektir. Yanı sıra, dönemin doğaçlama geleneğine dayalı olarak bir Barok eser 

notasının, o dönemin yorumcusuna yazılı anlamda daha az yönlendirmede bulunabileceği 

hatırlanmalıdır. Oysa Beethoven’ın döneminde ve Beethoven’ın keman müziğine ilişkin 

edisyonlarda, böylesi bir modernizasyon içermek zorunluluğu yoktur. Zira bu edisyonların 

büyük çoğunluğunun, bestecisi henüz hayattayken ve dönemin müzisyenlerinin kullanımı-

na hizmet etmek üzere, dikkate değer bir hızla basılıp çoğaltıldığı söylenebilir (birazdan 

sunulacak olan erken edisyonlara ilişkin bilgiler, söz konusu hızı ortaya koymaktadır). Kaldı 

ki Beethoven, müziğinin nasıl çalınacağına dair kesin olan fikirlerini, nota üzerinde de 

tartışmaya meydan bırakmayacak kadar net yazma eğiliminde olduğuna göre; eserleri-

nin edisyonlarının da, bestecisinin beklentilerini dönemin çalıcılık uygulamalarının dışında 

fazlaca tutacağı düşünülemez. Dolayısıyla, Beethoven’ın Piyano-Keman Sonatları’nın ilk 

edisyonları ardından üretilen edisyonlarının, Barok eserlerdeki kadar radikal editoryal mü-

dahaleleri içeremeyeceği öngörülebilir. Bununla birlikte, Beethoven döneminin çalıcılık 

uygulamaları, kapsam olarak kuşkusuz çok geniş bir araştırma konusu olup, bu döneme 

ilişkin edisyonların, sonradan devamı gelen edisyonlara olan farklılığı için ayrıca gerçek-

leştirilecek bir çalışmaya ihtiyaç olduğu da açıktır. Söz konusu araştırma, hacmi nedeniyle 

bu çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır.

Sonatların erken edisyonlarına bakıldığında, ilk edisyonların hemen ardından basımların 

büyük bir hızla tekrar ettiği görülmektedir. Örneğin sadece Op. 47 sayılı sonatın bile, ilk 

edisyonunun gerçekleştirildiği 1805 yılı içerisinde3 farklı basımevi tarafından yaklaşık 10 

kez daha basıldığı, benzeri durumun diğer sonatlar için de söz olduğu görülmektedir.

Sonatların erken edisyonlarına ilişkin olarak,19. yüzyılla sınırlı bazı örnekler aşağıda veril-

mektedir. Aynı basımevince gerçekleştirilen baskı tekrarları, metin içerisinde tekrar edil-

memiştir. Bununla birlikte, edisyonlara ilişkin bulgulanan kimi detaylar, dipnotlarda sunul-

muştur:

Op. 12 (Üçlü set): Simrock (1800 ya da 1801; Bonn)32 , Imbault (1800; Paris), Brode-
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rip&Wilkinson (1801; Londra)33, Pleyel (1801; Paris), Clementi&Co. (1802; Londra), Sieber 

(1804; Paris), Zulehner (1806; Mainz), Böhme (1808; Hamburg), Preston (1811’den sonra), 

Peters (1812 civarı; Leipzig), Naderman (1823), Schott (1826), Dunst (1829?), Schlesinger 

(1830’lar),André (1843; Offenbach), Schott (1850 civarı; Mainz), BoteundBock (1852; Ber-

lin), Benoit (1861; Paris), Breitkopf&Härtel (1862-1865 arası; Leipzig), Meyer (1841 -1851 

arası; Braunschweig)34, Cotta (1884; Stuttgart).

Op. 23: Mollo (1802; Wien), Simrock (1802/1803; Bonn), Pleyel (1803/1804; Paris), André 

(1811 civarı; Offenbach), Dunst (1830), Peters (1833; Leipzig), Haslinger (?), Schott (1839-

1843 arası), André (1843-1852 arası; Offenbach), Cramer; AddisonandBeale (1844-1861 

arası), BoteundBock (1852; Berlin), Schott (1852’den sonra), Simrock (1854-1867 arası; 

Bonn)35, Holle (1858/1859), Weinholtz (1860/1873 arası).

Op. 24: Cochet (1802), Mollo (1802-1804 arası; Wien), Simrock (1802/1803; Bonn), Zuleh-

ner (1807 civarı; Mainz), Kühnel (1810), André (1814 civarı; Offenbach), Peters (1814 son-

rası; Leipzig)36, Richault (1825-1828 arası), Böhme (1830 itibarıyla), Haslinger (1833’ten 

sonra), Cotelle (1844-1855 arası), Cramer; AddisonandBeale (1844-1861 arası), Schott 

(1852’den sonra), Holle (1858/1859), Weinholtz (1860/1873 arası), Litolff (1894’ten son-

ra; Brunswick).

Op. 30 (Üçlü set): Simrock (1803; Bonn), André (1804; Offenbach), Zulehner (1805/1807), 

Kühnel (1812), Preston 1813), Peters (1814’ten sonra; Leipzig) Riedl (1814’ten sonra), Ple-

yel (1815), Böhme (1821 itibarıyla?), Steiner (1822/1823), Haslinger (1825’ten sonra)37, 

Dunst (1829/1830), Schlesinger (1830 civarı), Magnier (1860?; Paris)38, Cramer; Addiso-

nandBeale (1844-1861 arası),BoteundBock (1852’den sonra; Berlin), Schott (1852’den 

sonra), Holle (1858/1859), Weinholtz (1860/1873 arası), Cotta (1887; Stuttgart), Steingra-

ber (1890-1894 arası), Litolff (1894’ten sonra; Brunswick).

Op. 47: Simrock (En erken 1805; Bonn)39, Birchall (1805; London), Artaria e Comp. 

(1805’ten sonra, en erken 1806; Wien)40, Böhme (1809), Bureaud’Arts et d’Industrie (1810; 

33 Farklı kaynaklarda 1807 tarihli olarak da geçmektedir.
 
34 1851 tarihi itibarıyla basımevi isim değişikliğine gitmiş ve Litolff adını alarak 1864, 1913 ve 1915’te 
baskı tekrarı gerçekleştirmiştir.

35 1801 tarihli Simrock edisyonundan üretilmiş ve bu kez Ch. Czerny tarafından gözden geçirilmiş, 
düzeltilmiş, parmak numaraları verilmiş ve metronom işaretlemeleri eklenmiş edisyondur.

36 1810 tarihli Kühnel edisyonundan yeniden basımdır.

37 Metronom işaretlemeleri içermektedir.

38 Gözden geçirilmiş ve düzeltilmiş edisyondur.

39 Aynı yıl içerisinde aynı basımevince 7 kez basılmıştır.

40 Simrock basımevinin 1805 tarihli orijinal edisyonundan üretilmiştir; basım tarihi, kaynaklara göre 
kâğıt yapımcısı Peter AugustMatthes’in (PAM) işletmesini çalıştırmaya başladığı 1806 tarihi referans 
alınarak öngörülmektedir. 
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Wien), Riedl (1815 civarı; Wien)41, Schott (1816), Monzani&Hill (1818 civarı), CappiundDia-

belli (1823), Haslinger (1826’dan sonra; Wien), Dunst (1830’dan sonra), Schlesinger (1840 

itibarıyla), Cocks (1840 itibarıyla), André (1843 itibarıyla; Offenbach), Cramer; Addisonand-

Beale (1844-1861 arası), Cranz (1850), Holle (1858/1859), Weinholtz (1860/1873 arası), 

BoteundBock (1866’dan sonra; Berlin), Peters (1870?; Leipzig), Breitkopf&Härtel (1871; 

Leipzig), Wedl (1884; Vienna), Litolff (1899’dan sonra; Brunswick).

Op. 96: Steiner (1816; Wien), Birchall (1816; London), Haslinger (1826’dan sonra), Dunst 

(1831; Frankfurt), Cranz (1838), Schott (1840 civarı; Mainz), André (1841-1843 arası; 

Offenbach), AddisonandBeale (1844-1861 arası), Holle (1858-1859 arası), Weinholtz 

(1860/1873 arası), BoteundBock (1866’dan sonra; Berlin), Peters (1870?; Leipzig), Litolff 

(1880; Brunswick), Cotta (1887; Stuttgart).

10’lu Set Olarak Basılmış Yorumcu/Pedagog Edisyonları

Aşağıda yer alan 10’lu set olarak basılmış edisyonlar listesi, sonatlara editörlük etmiş olan 

yorumcu/pedagogları saptama amacıyla hazırlanmış ve bu edisyonlar arasındaki seçenek-

lerini merak etmesi olası akademisyen, yorumcu ve/veya öğrencinin kullanımına sunul-

muştur. Editörü bilinmeyen edisyonlar, listeye dahil edilmemiştir.

41 Bureaud’Arts et d’Industrie’nin 1810 tarihli edisyonundan üretilmiştir.

Sıra Yıl Editör Şehir Basımevi
1 1868 Ferdinand David Leipzig C. F. Peters

2 1883 JacobDont Vienna Wedl

3 1887 Edmund Singer, Wilhelm Spe-

idel

Stuttgart Cotta

4 1890 Friedrich Hermann Leipzig Breitkopf&Härtel

5 1894 A. Brodsky, M. Vogrich New York Schirmer

6 1901 Joseph Joachim New York C. F. Peters

7 1901 Arnold Rosé Vienna Universal

8 1905 Carl Halir Brunswick H. Litolff

9 1911 Fritz Kreisler Mainz B. Schott’sSöhne

10 1911 Fritz Kreisler London Augener

11 1915 Paul Dukas Paris A. Durand

12 1917 L. Auer, R. Ganz New York Carl Fischer

13 1919 Arthur Seybold Hamburg Anton J. Benjamin

14 1926 Lucien Capet-Paul Loyonnet Paris Salabert

15 1948 Joseph Joachim New York International Music Co.
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16 1952 Edwin Fischer-Georg Kulen-

kampff

Milano Ricordi

17 1955 Emil Telmanyi København Wilhelm Hansen

18 1955 Hans-Martin Theopold/

MaxRostal

München G. Henle Verlag

19 1955 Walther Lampe/Kurt Schäffer München-

Duisburg

G. Henle Verlag

20 1962 WeinerLeo Budapest EditioMusica

21 1966 BoleslawWoytowicz/Ta-

deuszWronski

Krakow PolskiWydawnMuzyczne

22 1969 David Oistrakh-LevOborin New York International Music Co.

23 1969-

1970

David Oistrakh-LevOborin Moscow MoscowMzyka

24 1971 Oistrakh-Oborin Leipzig Edition Peters

Sonuç

Hatırlanacağı üzere çalışmaya, Beethoven’ın yaratım sürecine ilişkin olarak Giriş kısmında 

genel şekliyle özetlenen ve esere göre değişen yaratım sürecinin, Piyano-Keman Sonatları 

için ne şekilde işlediğinden hareket edilerek başlanmıştı. Buna göre, bestecinin, müzikal 

fikirlerini geliştirmek ve/veya özleştirmek amaçlı olarak çeşitli eskiz defterleri kullanması 

ile bu fikrin eskiz defterinden notaya dökülmesi olarak tanımlanan ilk iki aşama, bestecinin 

yaratım sürecine ilişkin önemli ipuçlarını içermektedir. Bu bağlamda, Op. 30 için düşünü-

len orijinal bir fikrin1 yıl sonra kullanılmak üzere Op. 47’ye saklanmış olması (bkz. dipnot 

9) veya Op. 47’nin ithaf’ının sonradan değiştirilmesi kararı (bkz. dipnot 23), örnek olarak 

verilmiştir.

Bestecinin, el yazmasını temize çekilmek üzere kopist(ler)e göndermesi olarak tanımlanan 

üçüncü aşamanın, Kreutzer Sonatı için iki adımda gerçekleştiği görülmektedir. Bunlar, el 

yazmasının ilk performans için yorumcuya gönderilmesi (bkz. dipnot 10) ve el yazmasının 

performans sonrasında temize çekilmek üzere kopist(ler)e gönderilmesi adımlarıdır.

Çalışmada, eserin ilk edisyonlarının önemini vurgulayan çalışılmış kopya kavramına deği-

nilmiştir. Bu bağlamda kopist(ler) tarafından üretilmiş kopya üzerinde, besteci tarafından ya 

da bestecinin kontrolü dâhilinde çalışma/düzeltme yapılması olan dördüncü aşamaya en 

kapsamlı örnek olarak, yine Op. 47 sayılı sonat verilmiştir.

Kopyanın basımevine gönderilmesi ve basım olarak tanımlanan beşinci aşama, yine tüm 

sonatları kapsamaktadır. Bu süreçle ilgili olarak, Op. 24 sayılı sonatın ilk basımının Op. 23 

sayılı sonatla birlikte; ancak opus numarasız olarak gerçekleştirildiği belirtilmiştir.
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Çalışmada, eserin edisyonları hakkındaki bilgilere detaylı olarak yer verilmiştir. Buna göre 

orijinal edisyonlar, kayıp el yazmaları ve varlığını sürdüren el yazmalarının günümüzdeki 

durumuna ilişkin olarak araştırma yapılmış ve güncellenmiş veriler sunulmuştur. Yine, geç 

dönem edisyonlarını etkilemeleri bağlamında orijinal edisyonların önemine ilişkin değer-

lendirmelere yer verilmesinin yanı sıra, eserin 19. yüzyılda gerçekleştirilmiş erken edisyon-

larının bir dökümü de sunulmuştur. Son olarak, sonatlara editörlük ettikleri saptanan yo-

rumcu/pedagoglara ait olmak üzere tüm 10’lu set edisyonları, bir liste olarak akademisyen, 

yorumcu ve/veya öğrencinin kullanımına sunulmuştur.
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Öz: Taklide dayalı geleneksel temsil anlayışı, modern sanat ilkeleriyle parçalanmış; bu 

durum, sanatın sınırlarının genişlediği algısına yol açmıştır. Figüratif temsil, soyut temsil 

karşısında bir yaşam mücadelesi içindeyken tüm temsil biçimlerinin benzerlik kategorisine 

sığdırılamayacağı anlaşılmıştır. Sanatın salt kendisiyle ilgili olması beklentisi de moder-

nizmin cesur bir girişimi olarak değerlendirilmekle birlikte temsile karşı mutlak bir zafer 

getirmemiştir. Sonuçta, metin ile görüntü arasındaki ilişki sorgulanmış; pop sanat, yeni 

gerçekçilik, fotogerçekçilik, aşırı gerçekçilik ve sokak sanatı gibi figüratif temsile doğrudan 

dayalı akımların yanı sıra, kavramsal sanat, performans, video gibi türlerle temsil imgeleri 

yeni anlamlar ve anlatımlar kazanmıştır. Bu makale, farklı sanat akımlarından yapıt örnek-

leriyle temsilin bir paradoks olarak varlığına dair bir inceleme niteliğindedir.

Anahtar Sözcükler: Temsil, Figür, Taklit, İmge, Modernizm.

Abstract: The conception of traditional representation based on mimetic activity is 

disrupted by the principles of modern art. This caused the sense of which the limits of 

art has been extended. While figurative representation is derogated by the abstract 

representation, it is recognised that not all the forms of representation could be 

categorised by resemblance. The expectation that the art must be merely related with 

itself is a brave venture of modernism, but it doesn’t bring on a total victory. Thereby, the 

relation between text and image has been questioned; as well as the movements such as 

pop art, new realism, photorealism, hyperrealism and street art which is directly based on 

representation, the genres of conceptual art, performance and video has presented new 

meanings and expressions to the images of representation. This article is an analysis on 

THE SOLIDITY AND THE PARADOX OF REPRESENTATION
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the asset of representation as a paradox within the examples of works of art from different 

art movements. 

Keywords: Representation, Figure, Mimesis, Image, Modernism.
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Giriş

Anlatım yöntemi bağlamında, modern sanatın en önemli iddiası, geleneksel temsil alışkan-

lığından vazgeçme konusunda olmuştur. Modernizmin uç noktasındaki pürsanat yanlılarına 

göre, ressam ve heykeltıraşlar yüzyıllardır doğadaki nesnelerin temsillerini yapmışlar (yani, 

taklit etmişler); din, mitoloji, siyaset ya da gündelik yaşam gibi sanat dışı konuları anlata-

bilmek için sanatı bir araç olarak kullanmışlardı. Oysa önemli olan taklit değil, yaratıcılıktı. 

Gerçekten yaratıcı olmak isteyen bir sanatçı, doğayı çağrıştıran görüntülerden mümkün ol-

duğunca uzaklaşmalıydı (Kandinski, 1981, s. 58; Maleviç, 2011, s. 325-331; Tunalı, 2008, s. 

150-184).1 Turner’dan Monet ve Picasso’ya; Kandinski ve Maleviç’ten Pollock, de Kooning 

ve Rothko’ya uzanan çalışmalar, bu düşüncenin başlıca göstergelerindendir. 

Modernizm, özellikle 1960’lardan itibaren sanat ortamında pop ve kavramsal eğilimlerin 

etkisiyle sarsılmıştır. Buna rağmen sanatçıların çoğu, 1980’lere dek hâlâ modern sanat 

yaptıklarını sanmaya devam etmişlerdir. Oysa, yaptıkları çağdaş sanattı. Çünkü algı ve ürün-

ler çoktandır modernist ilkelerin dışına taşmaktaydı (Danto, 1997, s. 10-12). Algı, araç, 

yöntem ve biçim konularında bir değişim meydana geldiğini Jacques Rancière de söyle-

mektedir. Örneğin, modernizmin evrensellik iddialarının hiç de evrensel olmadığı, bunun 

inşa edilmiş bir algı olduğu anlaşılmıştır.Ayrıca, bu değişimi ifade etmek için kullanılan 

kırılma ya da kopma gibi kavramların gerçeği tam olarak yansıtmadığına ilişkin bir görüş 

de yaygınlaşmıştır. Geleneksel temsil yöntemi (figüratif gelenek), modernizmin en güçlü 

olduğu dönemde bile varlığını sürdürmüştür. Soyut sanat kuşkusuz kendine bir varlık alanı 

açmıştır; ancak kazandığı zaferin kapsayıcı ve mutlak olmadığı görülmüştür. “Mimesis gele-

neğinin sözde eleştirisiyle geçen uzun bir yüzyıl” ifadesibuna işaret etmektedir (Rancière, 

2010, s. 49).

Yazarın bu sözleri bir küçümseme belirtisi olup; modernizmin başlattığı bu mücadelenin 

zaten kaybetmeye mahkûm olduğu imasını taşımaktadır. Ancak her şeye karşın, moderniz-

min geleneksel temsilî anlatıma karşı açtığı savaşın, özünde devrimci bir cesaret barındırdı-

ğı inkâr edilmez bir gerçektir. Modern sanatçılar, geleneksel yöntemleri sanat dünyasından 

silemeseler de, alışıldık algıları parçalayıp sanatın sınırlarını genişletmişlerdir.

Modernizm ve Temsil

‘Temsil’, bir şeyin başka bir şeyin yerine geçmesi, onu işaret etmesi; birinin başka biri ya da 

topluluğun adına davranması; bir şeyin bir varlığı belirgin özellikleriyle yansıtması, simgele-

1 Gerçek, temsil ve taklit, sanatın yanı sıra felsefenin de en temel sorunlarındandır. Platon’un görüşleri 
bu konudaki en eski tartışmalarındandır. Ona göre, yaşadığımız dünyada beş duyumuzla algıladığımız 
nesneler, göremediğimiz başka bir dünyadaki ideaların taklitleridir. Platon ideayı eski Yunanca’da 
‘biçim (form)’ anlamına gelen eidos terimiyle eşanlamlı kullanmıştır; ancak, hepsi birer ilkörnek olan 
idealar bildiğimiz anlamda maddî varlıklar değildir. İdealar, Platon’a göre, zihinden bağımsız varlıklar-
dır ve ancak düşünce yoluyla kavranabilir (Güçlü ve diğerleri, 2002, s. 712).
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mesidir (Carroll, 2012, s. 60-61; Eren ve diğerleri, 1988, s. 1451). Örneğin, tuval yüzeyinde 

görülen bir ‘taş imgesi’, kendisine bakılarak yapılmış doğadaki bir taşı temsil eder. O imgeyi 

gören bir insan, bir yandan ressamın becerisini takdir ederken, bir yandan da doğadaki ‘taş 

gerçekliği’yle zihinsel bir bağlantı kurar. Bu durumda, o taş imgesi, hem model alınan taşı, 

hem de diğer taşları temsil etmiş olur. Burada, temsilin niteliği benzerlikle bağlantılıdır. 

Benzeyen, benzetileni anımsatır, yansıtır.

Temsilin başarı şansı, imgenin gücüne olduğu kadar, sanatçı ve izleyiciler arasındaki anlaş-

maya da bağlıdır. Bu, herkesin bildiği ama bilmiyormuş gibi davrandığı garip bir anlaşmadır. 

Sartre’ın metaforik olarak söylediği üzere, izleyiciler sanatçının kurbanları ve suç ortakla-

rıdır. İzleyiciler kolaylıkla aldatılmaya bu kadar istekli olmasaydı, zıtlıkların ve hislerin ge-

leneksel yalancılığı olmasaydı, sanatçı imgelerine asla yaşamsallık kazandıramazdı (Sartre, 

1998, s. 80).2

Modernizme gelinceye kadar sanatçının başarısında, benzerliği yakalama (mimesis, taklit) 

yeteneği, en başta gelen ölçütlerden biri olmuştur. Fotoğraf icat edilince, sanatta benzet-

me yeteneği eski önemini yitirmeye başlamış; sanatçılar da yeni mecralara yönelmişlerdir. 

Tabii, bu açılımı tek başına fotoğrafa bağlamak yanlış olur. Örneğin, fotoğraf henüz emek-

leme aşamasındayken William Turner, nesneleri atmosferde eriterek neredeyse görünmez 

hale getirmeye başlamıştı. Ama yine de onun imgeleri doğalcı sanat geleneği içinde de-

ğerlendirilmektedir. Bir Kar Fırtınasında Buharlı Gemi adlı tablosunda da görüldüğü üzere, 

gemiyi seçemesek bile bayrak direğinden yola çıkarak, geri kalan kısmını zihnimizde can-

landırabiliriz. (Görsel 1).

2 Nietzsche de sanatı, dünyanın genel hakikatdışılığını ve yalancılığını insanoğlu için katlanılabilir 
kılan gerçekdışı kültü ve onu kusurlu bir dünyaya karşı koruyan iyi görünüş istemi olarak tanımlamış; 
“sanat bize ‘şeylerin üzerinde bir özgürlük’, kendimizi ‘gerçeklik’ten kurtarma, ‘gerçekliği’ kendi estetik 
kahkaha ve oyunlarımızla bağlantısız bir şey olarak görme yeteneği verir” demişti. Filozof, sanatın 
kurtarıcı rolünün bir yanılsama olduğunun elbette farkındaydı. Ona göre, aldatmayı alışkanlık haline 
getirdiğinden, sanatçının hakikat duygusu eksikti (Megill, 1998, s. 111).

Görsel 1. Turner, William. (1842). Bir Kar Fırtınasında Buharlı Gemi/Steam-Boatoff a Harbour’s 
Mouth in Snow Storm, tuval üstüne yağlı boya, 91x122 cm. Londra: İngiltere: Tate Galeri. 

http://www.tate.org.uk/art/artworks/turner-snow-storm-steam-boat-off-a-harbours-mouth-n00530

Görsel 1. Maleviç, Kazimir. (1915). Beyaz Üstüne Siyah Kare, tuval üstüne yağlı boya, 109x109 cm. 
Moskova, Rusya: Tretyakov Galeri. http://www.tretyakovgallery.ru/en/collection
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Nesne dünyasıyla köprüleri tamamen atan ilk modern yapıtlarınsa, Picasso ve Braque’ın 

kübizm devriminden ilhamla, 1910’lardan itibaren Kandinski, Maleviç ve Mondrian gibi 

sanatçıların elinden çıktığı kabul edilmektedir. Peki ama, bu sanatçıların ‘temsil’den tama-

men koptukları söylenebilir mi? Temsil eğer, ‘benzerlik’le sınırlı olsaydı, vereceğimiz yanıt 

elbette ‘evet’ olurdu. Çünkü, örneğin Maleviç’in Beyaz Üstüne Siyah Kare’si, üç boyutlu 

tanıdık bir nesneyi temsil etmez, ona benzemez. (Görsel 2). Ama bilindiği üzere, tüm temsil 

biçimleri, benzerlik kategorisine sığdırılamaz. Bir imge, şekil, işaret ya da nesne, doğadaki 

bir başka varlığa benzemese bile, onu temsil edebilir. Bu, tamamen ‘öyle’ kabul etmeyle 

bağlantılı bir durumdur. Örneğin, bir çocuk elindeki bir dal parçasına at da diyebilir, bir 

ejderha ya da uçak da. Benzeyip benzememesi önemli değildir; çocuğun öyle kabul etmesi 

yeterlidir. Hatta, temsil için fiziksel bir nesneye gerek bile yoktur. Sanki elimizde silah var-

mış ve tetiğe basarmış gibi yaptığımızda, karşımızdaki insan mesajı alır –gerçekte olmayan 

o silahı, elimizde görmüş gibi yapar. Bu bir çeşit oyundur. Farkında olarak ya da olmayarak, 

bizim ve karşımızdaki insan arasında, bu konuda kodları önceden bilinen bir anlaşma inşa 

edilmiştir. Aynı şey, kavramlar için de geçerlidir. Maleviç’in resmine geri dönersek, beyaz 

tuvaldeki o siyah kare, ‘resmin sıfır noktası’nı, yeni bir başlangıcı, ‘figüratif temsil’den kur-

tuluşu işaret etmekte; onu simgelemektedir (Tunalı, 2008, s. 182-185). Bu, figüratif değil, 

soyut bir temsildir. Tabii, Maleviç’in bu önerisinin anlaşılıp kabul edilebilmesi için, izleyici-

lerin kareye hangi anlamın yüklendiğini bilmeleri şarttır. Sanatçı ve izleyiciler arasında bir 

uzlaşım sağlanmamış olsaydı, bu soyut temsil başarısız kalırdı. Maleviç bunu bildiği için, 

amacını ve ilkelerini ‘süprematizm’ adı altında yazılı ve sözlü beyanlarla açıklamış; kare, üç-

gen, dikdörtgen ve çizgilerin kendi resimlerindeki işlevlerini genel hatlarıyla belirtmiş, sa-

nat çevresi de zamanla bu konuda ikna olmuştur. Özetle, sanatçı süprematist resimlerinde 

‘figüratif (doğalcı) temsil’le köprüleri atmış olsa da ‘temsil’den tümüyle vazgeçmiş değildir. 

Yine örneğin, Mondrian’ın resimlerindeki (Görsel 3) dikey çizgiler ‘evrensel, nesnel ve eril’ 

olanı; yatay çizgiler de ‘bireysel, maddesel ve dişil’ olanı temsil etmektedir (M. İpşiroğlu – 

N. İpşiroğlu, 1979, s. 62).

Geleneksel bakış açısına en köklü eleştiriyi getirdiği ve çağdaş sanat algısına giden koşul-

ları hazırladığı kabul edilen Marcel Duchamp’ın da Bekârları Tarafından Çırılçıplak Soyulan 

Gelin, Eşit (Büyük Cam) adlı yapıtında temsil alışkanlığını hem eleştirdiği, hem sürdürdüğü 

görülmektedir. (Görsel 4). Bu resmin konusu erotizmdir. Notlarından anlaşıldığına göre, 

matematik, teknoloji, simya ve sembolizmden bolca yararlanmıştır sanatçı. Kompozisyonu 

tasarlarken gelini yukarı bölümde, bekârlarıysa aşağıda düşünmüştür. Resmin üst bölme-

sinin sol tarafındaki makinemsi dikey biçim, gelini temsil etmektedir. Bu makine-gelinin 

sağındaki yatay biçimi ise ‘çiçek açan bulut’ olarak tasarlamıştır sanatçı. Yapıtın alt kısmın-

da, yine makinemsi biçimler göze çarpmaktadır. Duchamp’ın,bazılarını modele bakarak ba-

zılarını da uydurduğu bu biçimler, bekârları temsil etmektedir. Sanatçı, Fransızların ‘bekâr 

kendi kakaosunu kendisi öğütür’ özdeyişinden ilhamla, bu kahve makinesine benzeyen 

biçimlere bir yandan aktif (eril) bir rol vermişken, bir yandan da kendi kendilerini tatmin 

ettiklerine işaret etmiştir. İki bölmedeki biçimlerin birbirlerinden kesin olarak ayrılması, 

delikanlıların gelinle gerçek anlamda birleşemeyeceklerinin ve arzularının zihinlerinde 
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kalmaya mahkûm olduğunun göstergesidir. Tıpkı Meryem gibi, gelin hep bakire kalacaktır. 

Lynton’ın, Büyük Cam’ı Boticelli’nin Venüs’ün Doğuşu ve Tiziano’nun Meryem’in Göğe Yük-

selişi geleneğinden bir resim olarak görmesi biraz da bu yüzden gibidir (Duchamp, 2000, 

s. 165-189; Lynton, 2004, s. 134).

Modern süreçte, plastik sanatlar alanında geleneksel temsil yöntemiyle bağlarını en güçlü 

sürdürenlerse gerçeküstücülerdir. Bu sanatçılar, fantastik ve sıra dışı imgelerini, figüratif 

temsil yönteminin tüm olanaklarını kullanarak meydana getirmişlerdir. Onların bir özelliği 

de, pür modernizmin ilüstrasyondan, yani resimle konu anlatımından uzak durma adına, 

‘metin’ (anlatı) ile ‘görüntü’ arasına bir sınır çekilmesi gerektiğine ilişkin önerisini ciddiye 

almamalarıdır. İnce zevk, edep ve ahlâk gibi bireye baskı uygulayan toplumsal değerlerin 

eleştirisinde, izleyicinin kolaylıkla dikkatini çekecek cazip bir dil kullanmak onlara kestirme 

bir yol olarak görünmüştür. Modernizmin saf–soyut–nesnesiz sanat idealini delen; buna 

karşın, ısrarla sanatın dışına itmeye çalıştığı figür, nesne, öykü, düş, cinsellik ve daha ne 

varsa hepsini içeri alan bir hareket olduğu için, gerçeküstücülüğe postmodern durumun 

habercisi olarak da bakıldığı görülmektedir (Yılmaz, 2013, s. 202).

Çağdaş  Sanat ve Temsil

Pop sanat, yeni gerçekçilik, fotogerçekçilik, aşırı gerçekçilik ve sokak sanatı gibi eğilimler, 

figüratif temsil geleneğinin günümüzdeki halkalarıdır. Tıpkı atalarımızın genlerini taşısak 

bile, bizim bugüne ait olduğumuz gibi; bunlar da çağdaş sanat dünyasına aittir. Çağdaş 

temsil biçimlerinden herhangi biri, modernizm ya da modernizm öncesi eğilimlerin ara-

sına konacak olursa, onlardan ayrı durdukları, kendi zamanlarına ait oldukları hemen fark 

edilecektir. 

Görsel 3. Mondrian, Piet. (1921). Siyah, Kırmızı, Sarı, Mavi ve Grili Kompozisyon, tuvale yağlıboya, 
121x99 cm. Lynton, Norbert. Modern Sanatın Öyküsü (s. 79), İstanbul: Remzi Kitabevi (1991).

Görsel 4.Duchamp, Marcel. (1915-23). Bekârları Tarafından Çırılçıplak Soyulan Gelin, Eşit (Büyük 
Cam), iki cam arasına yağlıboya ve kurşun tel, 277 x 176 cm. Yılmaz, Mehmet. 

Modernden Postmoderne Sanat (s. 169), Ankara, Ütopya Yayınevi (2013).
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Görsel 5. Lichtenstein, Roy. (1965). Belki/Maybe, tuval üstüne sanayi boyası, 152x152 cm. Köln, 
Almanya: Ludwig Müzesi. http://www.lichtensteinfoundation.org/

Görsel 6. Estes, Richard. (1965). Sokak ve Vitrin/Bus Reflections, tuval üstüne yağlıboya, 151x174 
cm. http://www.moderndesign.org/

Pop sanatın önemli temsilcilerinden Roy Lichtenstein, 1950’lerde soyut dışavurumcu re-

simler yaparken; 1960’ların başında gazete ve dergilerdeki çizgi romanların diline ilgi duy-

muştur. Bu ilginin uyanmasında, oğlu için kopyaladığı bir çizgi roman karesinin etkili ol-

duğu söylenmektedir. Misafir çocuklar, sanatçının evinde asılı soyut dışavurumcu resimleri 

gördüklerinde, “baban doğru dürüst bir resim bile yapamıyor” diye alay edince; hem oğ-

lunun incinen gururunu onarmak hem de çocuklara ‘yeteneğini kanıtlamak’ için dergiden 

seçtiği bir kareyi büyüterek kopyalamış; bu arada, yaptığı şey kendisinin de hoşuna gidince 

bu türden resimlere devam etmiştir. Görsel 5, Lichtenstein’ın çok işlediği konulardan birini 

göstermektedir. Dönemin güzellik anlayışını yansıtan sarışın bir kadın imgesidir bu.’Belki 

hastalandı ve atölyeden çıkamadı’ anlamına gelen İngilizce yazıdan, o an ne düşündüğü 

anlaşılmaktadır. Resim türü olarak ise, çoktandır modern sanatta yeri olmadığı söylenen 

ilüstrasyon (resimleme) olduğu apaçık ortadadır (Yılmaz, 2013, s. 255-256). Lichtenstein, 

kendi yöntemini Rönesans ustalarınınkine benzettiğini söylemiştir. Tıpkı Rönesans ustala-

rının kendi çevrelerine bakarak resim yaptıkları gibi, Lichtenstein da kendi çevresine (çizgi 

romanlara, kent ve vitrinlere) bakarak resim yapmış; yaşadığı zamanın gerçekliğini yansıt-

mıştır (Lichtenstein, 2011 s. 793-794).

Pop sanatın yanı sıra medya dünyasının açtığı yollardan biri de fotogerçekçiliktir. Fotoger-

çekçi resimlerle ilk kez karşılaşan bir insan, onların boya değil fotoğraf olduğu yanılgısına 

düşer. Hatta, o resimleri defalarca görmüş olsa bile fotoğrafı düşünmeden edemez.  Bu 

resimler, gösterdikleri figürlerden önce, fotoğrafların kopyalarıdır. Dolayısıyla bu da, izle-

yicinin aynı anda iki kez yanılması anlamına gelmektedir. İşe sanatçı açısından bakıldığın-

daysa, geleneksel özne/nesne ilişkisinin halen geçerli olduğu aşikârdır. Yani, doğrudan 

karşıdaki nesneye bakarak resim yapmak ile fotoğrafa bakarak resim yapmak arasında, fel-

sefî açıdan bir fark olmadığı söylenebilir. Çünkü her iki durumda da sanatçı kendi dışındaki 

bir nesneye bakmakta ve onu taklit etmektedir. Fotogerçekçi ressamların, o yıllarda soyut 
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dışavurumculuk tarafından başköşeye konan bireysel keyfiyet yerine, nesnelliği önemsedik-

leri görülmektedir. Onların fotoğraf makinesinin nesnelliğini taklit etmeleri bu yüzdendir. 

Ancak, nesnellikte ne kadar başarılı olursa olsunlar, konuları ve yaklaşım tarzları, sanatçıları 

Görsel 7. Close, Chuck. (1973). Leslie, kâğıt üstüne suluboya, 184x124 cm. 
http://howkatiedid.com/tag/chuck-close/

Görsel 8. de Andrea, John. (1989). Serbest Bırakılmış/Released, vinil, boya, tüy, peruk, alçı, tahta, 
normal insan boyutlarında. http://www.meiselgallery.com/

ele vermektedir. Örneğin Richard Estes genelde vitrinleri (Görsel 6), Chuck Close (Görsel 7) 

ise cepheden yaptığı portreleriyle tanınmaktadır (Lucie-Smith, 2005, s. 204-206; Walther, 

1996, s. 666; Yılmaz, 2013, s. 261-263).

Etki konusunda, aşırıgerçekçi heykellerin, fotogerçekçi resimleri aştıkları görülmektedir. 

Çünkü, bu tip heykeller bizimle aynı mekânı paylaşırlar; ışık ve gölgeleri yanılsama değil, 

tıpkı bizimkiler gibi gerçektir. Bu heykellerin çoğu, gerçek insanlardan özel kalıp ve döküm 

yöntemleriyle kopyalanmışlardır. John de Andrea’nın işinde de görüldüğü üzere (Görsel 8), 

genelde polyester ya da polivinilden yapıldıktan sonra ten rengine boyanan bu heykellerin 

saçları peruk olup, bedenlerindeki tüyleri de tek tek özel bir tabancayla yerleştirilmiştir 

(Duby ve Daval, 2006, s. 1081; Lucie-Smith, 2005, s. 209-213; Yılmaz, 2013, s. 264).

Joseph Kosuth ise, bir yandan resim ve heykel kavramlarını aşmaya çalışmakta, bir yandan 

da gerçeklik ve temsil konularını ele almaktadır. Bir ve Üç Sandalye, onun en bilindik işle-

rindendir. (Görsel 9). Sanatçının bu yerleştirmesi; ortada gerçek bir sandalye, solunda aynı 

sandalyenin fotoğrafı ve sağında da sandalyenin sözlük tanımından oluşmaktadır. Sanatçı 

bu yapıtı aracılığıyla, izleyicilerden, hem yapıtın türü hakkında hem de gerçek, ilk örnek, 

taklit, kopya ve temsil denen felsefî kavramlar hakkında düşünmelerini istemektedir: ‘Ger-

çek’ denen şey, insanın beş duyusuyla algıladığı nesne mi, yoksa zihnindeki düşünce ya 

da bir yüzeye basılmış kavram mıdır? Nesne ve kavramlar, zihinden bağımsız mıdır, yoksa, 

zihnin yarattığı şeyler midir? Temel olan nesne midir, yoksa kavram mıdır? Kavram mı 
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Görsel 9. Kosuth, Joseph. (1965). Bir ve Üç Sandalye/One and Three Chairs, bir sandalye, sandalye-
nin fotoğrafı ve sandalyenin sözlük tanımı. New York: ABD, MOMA. Stokstad, M. Art History (s. 1109). 

New Jersey: Pearson Education, Inc. (2005). 

Görsel 10. Burden, Chris. (1971). Vurulma/Shoot, canlı performans. 
http://pixgood.com/chris-burden-shoot.html 

nesnenin, yoksa nesne mi kavramın yansımasıdır, taklididir? Ayrıca, konuşma ve yazıdilinin 

gerçekliği hakkında ne denmelidir? Kendi dışındaki nesne ya da kavramları temsil etse 

bile, dilin bizzat kendisinin de bir gerçekliği vardır (Yılmaz, 2013, s. 294-296). Aynı durum, 

fotoğraf için de geçerlidir. Bir nesneyi gösterse bile, bir kart (nesne) ya da dijital biçim 

olarak, fotoğrafın özerk bir gerçekliği olduğu aşikârdır. Ayrıca, ortadaki sandalye, fotoğrafa 

bakılarak üretilmiş olamaz mı? Bu durumda, fotoğraf mı daha gerçektir, sandalye mi? Ko-

suth bu gibi felsefî soruları yanıtlamaz; onun asıl amacı, sanatın neliği ve sanat kavramları 

hakkında izleyicileri düşündürmektir (Kosuth, 2011, s. 898-907).

Yukarıdaki örneklerle kıyaslandığında, tiyatro dünyasının ‘temsil’ kavramını daha doğrudan 

kullandığı görülmektedir. Tiyatroda ‘oyun’ (dram, yapıt) ve ‘temsil’ kavramları birbirinin ye-

rine kullanılmaktadır. “Bugün bir temsilimiz var” ve “bugün sahneye bir oyun koyacağız’ 

cümleleri aynı anlamdadır. Sahnedeki oyuncular kendilerini değil, bir başkasının yarattığı 

hayali kahramanları temsil ederler–onlar adına oynarlar. Postmodern gösteri (performans) 

sanatçılarının riskli eylemlerle bu anlayışı yıkmaya çalıştıkları görülmektedir. Örneğin, Chris 

Burden’ın kendini bir arkadaşına sol kolundan vurdurması bu tip eylemlerdendir. (Görsel 

10). ‘Silahla yaralanma’yı çok merak etmiş ve deneyerek öğrenmiştir sanatçı. Silahla vurul-

manın sanat olup olmadığını, bunu niçin yaptığını soran bir dergi editörünü şöyle yanıtla-

mıştır sanatçı:

Başka ne olabilir? Tiyatro değil... Vurulmak gerçekten olmuş bir şey... Yirmi gün boyun-
ca yatakta yatmak... Bunda yapmacıklık ya da olmamışı olmuş gibi gösterme yok. Ora-
da birkaç saat kalmış ya da her gün eve gidip mükellef bir akşam yemeği yemiş olsam 
tiyatro olurdu bu... Şimdi neyle karşılaşacağımı biliyorum. Bilinmeyen kalktı ortadan. 
Demek istediğim, artık bir daha vurulmanın bir anlamı yok (Gablik, 2000, s. 211). 
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İçinde yaşadığımız toplum, acı çekmeyi ve zor yaşam koşullarını aşağılarken, keyifli ve 

hızlı yaşamayı, meslekî başarıyı yüceltmektedir. Sanatçıların, riskli gösteriler yapmalarının 

nedeni, yeni sanat yöntemleri bulma gayretlerinin yanı sıra, insanlara zorluk ve acı gibi 

olumsuz deneyimleri doğrudan anımsatma zorunluluğu duymalarındandır (Gablik, 2000, s. 

211).3 Silahla kendini vurdurma hukuken yasak olduğu için Burden bu eylemi gizli yapmış; 

ama hem fotoğrafla hem de bir sanat dergisi aracılığıyla sesini duyurmayı başarmıştır. Ste-

larc, Abramoviç ve Pane gibi sanatçılarsa, eylemlerini doğrudan insanların gözleri önünde 

gerçekleştirmişlerdir. Bu sanatçıların, bir oyun yazarı tarafından yaratılmış bir kahramanı 

canlandırmaktansa bizzat kendilerini temsil ettikleri ve daha önemlisi, eğer yaralanmışlar-

sa, bedenlerindeki çizik, delik ve kanların da (tiyatrodakinin aksine) gerçek olduğu; yani, 

geleneksel temsili aştıkları açıktır. Ancak temsili tümüyle bir kenara atmadıkları da söyle-

nebilir. Onlar aynı zamanda, acı çeken, olumsuzluklara maruz kalan gerçek insanları temsil 

etmekte; böylece insanlığa bir mesaj vermektedir. Aksi halde, bu eylemler sanattan ziyade 

yalnızca mazoşizmle sınırlı kalırdı.

Joseph Beuys’un yapıtlarına temsil açısından bakıldığında benzer bir tavır bulmak müm-

kündür. Örneğin, Amerika’yı Seviyorum, Amerika da Beni adlı gösterisindeki ‘kır kurdu’ 

bronz ya da taştan yapılmış bir ‘kurt heykeli’ değil, gerçek bir kurttur. (Görsel 11). Kompo-

zisyonu oluşturan diğer elemanlar da öyledir: Keçe keçedir, fener fenerdir, insan insandır, 

gazete gazetedir, saman samandır... Ancak aynı zamanda, o gösterideki kurt, beyaz adam 

tarafından katledilen Amerika’nın asıl sahipleri olan Kızılderilileri ve bir kurt cinsini de sim-

gelemektedir. Yine, metal üçgen, bilinç; türbin sesi, teknoloji; el feneri, depolanmış enerji; 

eldivenler, her türlü eylemi yapabilen eller ve Wall Street gazetesi de ABD ekonomisinin 

acımasızlığı demektir (Block, 1992, s. 76-95; Rekow, http://www.walkerart.org/). 

Sinema ve video sanatları da temsil geleneğinin günümüzdeki uzantılarıdır. Bu sanatların 

geleneksel resimlerden başlıca farkları, hareketli olmalarıdır. Film (sinema), 19. yüzyılda 

icat edildiğinde sanattan çok eğlence kapsamında görülmüş; bir sanat biçimi olup ol-

madığı konusu çok tartışılmıştı. 1960’lardan itibaren ise hareketli görüntü (film), video 

teknolojisiyle önemli bir aşama kaydetmiştir. Video sayesinde, film elde etme işlemi ala-

bildiğince kolaylaşıp bireyselleşmiştir. Fotoğraf ve film teknolojilerinin akıl almaz gelişi-

mine yakından bakıldığında, Rancière’nin modernist sürece ilişkin ‘mimesis geleneğinin 

sözde eleştirisi’ ifadesini anımsamamak elde değildir. Çünkü, 1910’lardan itibaren soyut 

sanatçılar mimesis geleneğinden vazgeçmeyi önerdiklerinde; fotoğraf ve film teknolojisi 

onlardan çok önce bunun olanaksız olduğunun işaretlerini vermişti. Dijital teknolojinin de 

devreye girmesiyle bugün fotoğraf ve film türleri egemenliklerini ilan etmiş durumdadır. 

Name June Paik, Tony Oursler, Bill Viola, Judith Barry, Cindy Sherman, Barbara Kruger ve 

daha birçok sanatçı; siyaset, kültür ve cinsiyet sorunlarıyla ilgili çalışmalarını bu araçlarla 

gerçekleştirmektedir.

3 Orlan’ın ise ameliyatlarını lokal anesteziyle olduğu, “yaşasın morfin, kahrolsun acı” dediği bilinmek-
tedir (Orlan, 1997, s. 166-167). 
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Kendini ‘fotoğrafçı’ ve ‘kent eylemcisi’ olarak tanımlayan ‘JR’ takma adlı Fransız sanatçı da 

büyük boyutlu belgesel fotoğraflarla dünyanın birçok yerinde projeler yapmaktadır. Fabri-

ce Bousteau, belgeci yanını vurgulamak için JR’a “21. yüzyılın Cartier-Bresson’u” demek-

tedir (Bousteau, 2009, s. 39). JR suçluluk, özgürlük, kimlik ve sınırlar gibi güncel sorunlar 

üzerine yoğunlaşmıştır. Örneğin, Kadınlar Kahramandır adlı projesini, 2008-2010 arasında 

Afrika, Hindistan, Kamboçya ve Brezilya’da, yöre insanlarının portreleriyle gerçekleştirmiş-

tir. Brezilya/Rio de Janerio’daki uygulamasında, polislerin yargısız infazlarını protesto et-

mek ve yakınları öldürülen kadınların acılarını duyurmayı amaçlamıştır. (Görsel 12).Sanatçı, 

Birleşmiş Milletler’in 2007 yılına ait kayıtlarında Rio de Janerio’da 1270 kişi öldürüldüğünü 

ve polisin işlediği cinayetlerin ise genelde cezasız kaldığını görünce; olayların en yoğun 

yaşandığı semtlerden birine giderek yakınları öldürülen kadınların yüzlerini çekmiş ve ev-

lerinin ön cepheleri boyutlarında siyah beyaz olarak basmıştır. Sanatçı resmî makamlardan 

izin almaksızın, semt sakinleri ve arkadaşlarının yardımlarıyla bu görüntüleri bir gecede 

asmıştır. Yüzlerin, binaların pencere ve kapı gibi kısımlarına denk gelen yerlerinde kesin-

tiye uğradıkları görülüyor ki, bu da, çalışmada vurgulanmak istenen acı ve parçalanmışlık 

etkisinin somutlaşmasına yardımcı olmaktadır (http://www.jr-art.net/).

Sonuç

Resim ve heykellerin sergilendiği ‘beyaz küp’lerden türlü filmlerin gösterildiği ‘siyah 

küp’lere; özel odalarımız ve cep telefonlarımızdan tıka basa reklamlarla kaplı sokaklara, 

ıssız dağ başlarına ve uzaya kadar; temsil imgeleri (en başta fotoğraflar), her yere yayılmış 

durumdadır. Bir zamanlar, fotoğraf ve film kamerasından sonra figür resmi yapmanın hâlâ 

mümkün olup olmadığı sorusuna, “Tam tersine, bana göre asıl şimdi mümkün bu. En azın-

Görsel 11.Beuys, Joseph. (1974). Amerika’yı Seviyorum, Amerika da Beni/I LikeAmerica and Ame-
rica Likes Me, New York, gösteriye ait filmden bir kare. Stokstad, M. Art History(s. 1110). New Jersey: 

PearsonEducation, Inc. (2005). 

Görsel 12. JR. (2008). Kadınlar Kahramandır/WomenAreHeroes, Brezilya, Rio de Jenerio’da bina 
cephelerine asılmış dijital baskılar. http://www.jr-art.net/projects/women-are-heroes-brazil
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dan şimdi artık nelerin resim olmadığını biliyoruz” demişti Picasso (Ashton, 2001, s. 127). 

Ona göre, kamera, resmin (yani, sanatın) konusu olmayan şeyleri üstlendiği için, sanatçılar 

rahatlamıştı. Aradan yıllar geçti, algılar değişti. Fotoğraf ve filmler, sanat ortamının başlıca 

araçları haline geldiler. İster elle boyansın, ister kamerayla elde edilsin, bir ara görmez-

den gelinen temsil imgeleri, saygınlıklarını yeniden kazanmış durumdalar. Tabii, temsilin 

sürmesi demek, paradokslarının da sürmesi demektir. Dün olduğu gibi bugün de sanatçı, 

küratör ve eleştirmenler sanatsal düşünce ve uygulamalar için yeni bağlamlar önermekte; 

izleyiciler de buna inanmaktadırlar:

Sanatın, bize başkaldırıcı şeyler göstererek bizi isyan ettirdiğini; kendini atölyenin veya 
müzenin dışına atmakla bizi de harekete geçirdiğini; kendini bu sistemin bir öğesi 
olarak görmeyi reddederek bizi de egemen sistemin muhalifine dönüştürdüğünü farz 
ediyoruz. Sanatçının beceriksiz, karşısındakinin de uslanmaz biri olabileceğini aklımıza 
bile getirmeden, nedenden sonuca, niyetten neticeye giden yolu hep apaçıkmış gibi 
gösteriyoruz (Rancière, 2010, s. 49).

Öyle ‘farz etmek’, bazı gerçekleri ‘aklımıza getirmemek’: Rancière’e göre bu, sanatın bir 

damga gibi sırtında taşıdığı, iflah olmaz şizofrenik bir durumdur. Bugünkü ortamın, dünden 

farklı olan yanıysa, izleyicinin kafasının karışmış olmasıdır. Dün, kodlar daha net, ortak ve 

uzun süreli olduğu için, izleyici konuyu genel hatlarıyla kolayca kavrayabiliyordu: Şu İsa’dır, 

şu Meryem’dir, şu Halka Yol Gösteren Özgürlük’tür... Oysa, kodlar şimdi hem olağanüstü 

bir hızla çoğalmakta, hem de anlam kaymasına uğramaktadır. Bu ise, izleyiciyi ikilemde 

bırakmaktadır. Örneğin, türlü eziyetlerle öldürülmüş kurbanların sergilerde gösterilen im-

gelerinden ne beklemeli? Cellatlarına karşı bir isyan mı, ölenler için işe yaramayacak bir 

yakınlık duygusu mu? İnsanların acılarını sanatsal bir gösteri fırsatına dönüştüren sanatçı-

lara karşı bir öfke mi? Yoksa bu kurbanlarda aşağılayıcı mağdurluk durumundan başka bir 

şey görmeyen işbirlikçi bakışlara bir kızgınlık mı? Bunlar karar verilmesi güç ikilemlerdir 

(Rancière, 2010, s. 51).

Ortadaki manzara, bu gibi ikilemlerin bundan sonra da süreceğine işaret etmektedir. 

Çünkü, imgeler ne kadar tanıdık olursa olsun, sanatçılar onları kendi istedikleri biçimde 

sunmakta, bağlamlarını değiştirmekte; bu da izleyicilerin zihninde yeni sorulara yol aç-

maktadır. İkilem ve sorunlar, her şeyi açık ve net görmek isteyenler açısından kuşkusuz 

cansıkıcıdır. Ancak, düşünsel süreçlerin, algı ve biçimlerin yenilenmesinde çelişkilerin çok 

önemli olduğu unutulmamalıdır. Göstermekten ziyade düşündürmek: İşte, çağdaş sanatçı-

ların tercihi bu yöndedir.
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Öz: Bu çalışmada, Feray Hergüner’in Dijital Anatomi Dersi (2014) adlı tablosu üzerinden 

temellük eyleminin resim sanatına katkısı irdelenmektedir. Esinlenilen özgün resim Remb-

randt’ın 1632 tarihli Dr. Nicolaes Tulp’un Anatomi Dersi adlı eseridir. İlk aşamada, her iki 

resmin bağlamı, öyküsü ve söylemi araştırılmıştır. İkinci aşamada, Panofsky’nin ikonolojik 

çözümleme yönteminden yararlanılarak eserlerdeki doğrudan ve dolaylı anlatım açığa çı-

karılmaktadır. Araştırmanın sonunda, temellük eyleminin eleştiri ya da ironi ile sınırlı olma-

dığı, bu örnekte sanatçının ışık, renk ve kompozisyon düzeyinde yeni yorumlar sunabildiği 

iddia edilmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Rembrandt, İkonolojik Çözümleme, Temellük.

Abstract: This study investigates the contribution of the act of appropriation to the art of 

painting with reference to Feray Hergüner’s Digital Anatomy Lesson (2014). The original 

painting is a masterpiece of Rembrandt; the Anatomy Lesson of Dr. Nicholaes Tulp (1632). 

In the first stage, the contexts, stories and arguments of the paintings are investigated. 

Then, the direct and implicit meanings are clarified by an iconological analysis method 

borrowed from Panofsky. It is argued that, the act of appropriation is not limited to criticism 

or irony; in this case, the artist offers an understanding of light, color and composition.
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1. Giriş

Bu çalışmada, Rembrandt’ın Dr. Nicolaes Tulp’un Anatomi Dersi adlı tablosundan esinle-

nilerek yeniden üretilen bir resmin söylemi ve sanata katkısı irdelenmektedir. İncelenen 

örnek üzerinden temellük eyleminin eleştiri ve ironi ile sınırlı olup olmadığı irdelenmekte, 

eserin özgün katkısı ve hangi kuramsal söylemi temsil ettiği araştırılmaktadır. 

Temellük, “genç sanatçıların ustalarının tekniklerini ve üsluplarını kavramaları, becerilerini 

geliştirmeleri, bunun yanında doğrudan kopyalama yerine yorum geliştirebilmeleri” için 

uygulanan bir öğrenim yöntemi olarak tanımlanmakta ve “geçmişi Rönesans’a kadar uza-

nan bir geleneği” ifade etmektedir (Glass, 2003, s. 28). Titian, Giorgione ve Caravaggio’nun 

mitolojik ya da dinsel birçok eski resmi yorumladığı eserleri bulunmaktadır. Sonraki dö-

nemlerde Rembrandt’ın Titian’dan etkilendiği bilinmektedir (Glass, 2003, s. 120). Temellük 

eyleminde bulunan sanatçı bir yandan tarihte belirli bir geleneğin bilgisini göstermekte 

diğer yandan öyküye yeni bir yorum getirerek usta sanatçıya olan saygısını ifade etmekte-

dir. Picasso’nun Nedimeler adlı tablosu (Velasquez’in aynı adlı resminin parodisidir) akla ilk 

gelen örneklerden biridir. Ancak postmodern dönemle birlikte bu eylemin amacı, biçimi ve 

uygulama alanında yeni yorumlar geliştirilmiştir. 

Elaine Sturtevant, Frank Stella ve Andy Warhol öncülüğünde denemelerle ortaya çıktığı 

1960’lı yıllardan itibaren yaygın bir söyleme dönüşen, 1980’li yıllara kadar sanatın birçok 

alanında geliştirilen örnekler ile kendisini kabul ettiren temellük eylemi (the act of ap-

propriation) kimi yazarlarca “temellük sanatı” (the art of appropriation) olarak anılmakta-

dır (Zeilinger, 2009, s. 230). Zeilinger, bu kavramın zaman içinde değişen anlamını, farklı 

sanatlardaki örneklerini, tarihsel estetik, kültürel-politik yönleriyle ve kullanılan malzeme, 

nesne, teknik özellikleriyle birlikte değerlendiren kapsamlı bir çalışma sunmaktadır. Paro-

di, çoğunlukla taklit yoluyla ironi yaparken (Medjesky, 2012, s. 34) temellükte çoğunlukla 

ima, değiştirme, semboller kullanılmaktadır (Zeilinger, 2009, s. 1). Parodi, ironi gibi dolaylı 

ve çift sesli (double-voiced) bir söylemdir; ima ederken aynı zamanda esinlendiği eserle 

diyaloğa girer (Hutcheon, 2000, s. xiv). İmalı anlatımın karmaşık bir biçimidir, çift metinli bir 

sentez, metinlerarası bir dialojik ilişkidir (Hutcheon, 2000, s. xiv). 

Hutcheon, parodi eyleminin müzik, resim, sinema ve mimarlık alanlarındaki örneklerini çö-

zümlediği çalışmasında sanat kuramında parodinin 1980’li ve 1990’lı yıllarda kabul gören 

bir eylem olduğunu belirtmektedir (2000, s. viii). Temellük sanatı (appropriation art), kö-

kenleri Rönesans’a dayanmakla beraber 1977 yılında New York’ta küratörlüğünü Douglas 

Crimp’in yaptığı “Resimler” (Pictures) adlı sergide beş sanatçının eserleri üzerinden yapılan 

değerlendirme ile bir sanat tavrı olarak kabul edilmiştir. Modern sanatın “özgünlük”, “ya-

ratıcılık”, “sahiplik” mitlerine karşı bir söylem olarak sanatta “ironi”, “yorum”, “anlam” üre-

timine değinir. Sergide Troy Brauntuch, Jack Goldstein, Sherrie Levine, Robert Longo, and 

Philip Smith sanatta “gerçek”, “imge”, “orijinal” ve “reprodüksiyon” kavramlarının sınırını 

ve anlamını sorgulatan eserler ortaya koymuşlardır. Sherrie Levine ve Peter Halley’in tem-

sil ettiği sanatçı grubu 1980’li yıllarda sundukları çalışmalarında modern sanata yönelik 
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eleştirel yaklaşımı ortaya koymaktadır. “Bu yaklaşımın savunucuları olan Barbara Kruger, 

Louise Lawler, Richard Prince, David Salle, Cindy Sherman ve Michael Zwack, 2009 yılında 

Metopolitan Sanat Müzesi’nde bir retrospektif sergi ile temellük eyleminin çağın sanat an-

layışındaki yerini ortaya koymaktadır” (http://smarthistory.khanacademy.org ). 

Bu görüşe göre temellük, sadece bir politik ve kültürel hareket değil, sanatta yaratıcılığın 

sınırını sorgulatan bir üretimdir.

Bayraktaroğlu ve Uğur, sinemada parodi ve pastiş örneklerini inceledikleri çalışmalarında 

bu yöntemleri ‘göstergelerarasılık’ kavramı ile açıklamakta ve sinema dilini zenginleştiren 

unsurlar olarak değerlendirmektedirler (2011, s. 17-20). Resim sanatında kimi örneklerde 

endüstriyel ürünler kullanarak sanat ürününe dönüştürülürken kimi örneklerde ise başka 

bir sanatçıya ait fotoğraf, resim gibi eserler farklı bir bağlam içine alınarak yeniden yo-

rumlanmaktadır. Temellük, bir nesneye bilinçli ve istemli bir müdahale, kullanılan nesneyi 

ya da özgün eseri bağlamı dışına çıkararak yeni bir bağlama yerleştirme eylemi olarak da 

tanımlanabilir. Temellükte sanatsal katkı, sanatçının yeniden yorumladığı eser ya da nesne 

ile arasındaki araçsal ilişkide kavranabilir. Bu ilişki kimi zaman eleştirel, kimi zaman olum-

layıcı göndermeler (ima, alegori, metafor) barındıran amaçlı bir ilişkidir. Sanatçının yorumu 

yeniden kodlama (re-coding) ve anlam kaydırma, müsadere (confiscation) gibi farklı tavır-

larla karşılık bulabilmektedir. Andy Warhol, Louise Lawler, Sherrie Levine, Richard Prince 

temellük sanatının öncüleri olarak kabul edilmektedir (Glass, 2003, s. 276). 

Glass, Wermeer’in eserlerine yönelik temellük ve çağdaş yorum örnekleri üzerine kapsamlı 

bir araştırmasında Christina Linaris-Coridou, Mary Waters, George Deem ve Terri Priest’in 

Vermeer’in eserlerini yeniden yorumlayarak yaptıkları çalışmaları irdelemektedir. Glass, sa-

natta postmodern eğilimlerle birlikte temellük eyleminin de yaygınlaştığını belirtmektedir. 

Bunun çeşitli nedenleri ve etkenleri bulunmaktadır:

Teknolojinin yaygınlaşması ile birlikte müzelerdeki özgün eserlere uzaktan erişebilme 
olanağı, dijital ortamda seri üretim, değiştirme ve çoğaltma olanakları,
popüler kültürün talepleri, ticari amaçlar, tüketim kültürü, bazı müzelerin temellük 
çalışmalarını sergilemesi, bu eserlerin ilgi görmesi, toplumsal kültürel yapının, beğe-
niler ve estetik anlayışının değişimi (Glass, 2003, s. 34-47)

Terri Priest’in Vermeer & Priest I, adlı tablosu, Vermeer’in İnci Küpeli Kız adlı tablosunun 

(Görsel 1) çağdaş toplum sorunlarıyla ilişkilendirdiği özgün bir yorum olarak değerlendi-

rilmektedir (Glass, 2003, s. 167). Tablodan iki ayrı çıkarıma varılmaktadır: düz anlamıyla 

okunduğunda parçalanmış ve yeniden kurgulanmış bir optik yorum olduğu, dolaylı anla-

mıyla okunduğunda kadının hapsedilmişliği kavranabilir. 

Temellük sanatının yorumcularından Sanat yönetmeni Olivia Muus “Museum of Selfies” 

adlı fotoğraf sergisinde Danimarka Ulusal Galerisi’ndeki portre resimlerini temellük ederek 

günümüzdeki dijital toplum bağlamına yerleştirir. Çalışmalarında pek çok portre resmin 

önüne cep telefonu nesnesi ekleyerek bağlam çarpıtması yapmaktadır. 
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Vermeer’in eserleri kendi dönemiyle sınırlı kalmamakta, aynı zamanda çağdaş toplumun 

gündelik yaşamında karşılığı olan öyküler, ifadeler ve yorumlar sunmaktadır. Bu nedenle 

birçok sanatçı Vermeer’in eserlerini yeniden yorumlamış ve güncel yaşamla ilişkilendirmiş-

tir (Glass, 2003, s. 3-4). Vermeer ile aynı yüzyılda ve aynı toplumda yaşamış olan Remb-

randt’ın eserleri de günümüze uyarlanmaya olanak veren konu ve temalar içermektedir. 

Flaman resminin öncülerinden biri olarak kabul edilen Rembrandt, sadece kişilerin anlık 

durumlarını betimleme ile değil, aynı zamanda çağın ruhunu, toplumsal alışkanlıkları, iliş-

kileri, kendine özgü ifadeler ile dikkat çekmektedir. Rembrandt’ın eserlerinin önemli bir 

özelliği, dönemlerine ilişkin toplumsal bağlam okumalarına olanak vermeleridir. Bu yönüy-

le Rembrandt’ın Dr. Nicolaes Tulp’un Anatomi Dersi (1632) adlı eseri, Feray Hergüner’in 

Dijital Anatomi Dersi (2014) adlı eserine ilham kaynağı olmuştur. Hergüner, profesyonel 

resim çalışmalarını tarihsel toplumsal bağlam-söylem-eleştiri eksenine yerleştiren genç bir 

sanatçıdır. İçinde yaşadığı çağın ruhunu farklı malzeme, teknik ve imgelerle ifade eden ça-

lışmaları bulunmaktadır. Sanatçının içinde yaşadığı dijital çağda toplumun ruhunu yansıtan 

ve eleştiren yerleştirme ve performans çalışmaları ile resim sanatında temellük deneme-

leri bulunmaktadır. Bu makalede irdelenen tablosu ise Rembrandt’ın resmindeki öyküyü 

günümüzle ilişkilendirerek çağın toplumsal eğilimlerinin okunmasına ve eleştirilmesine 

yönelik bir deneme olarak değerlendirilebilir.

Topluma ilişkin bir sorunun merkezinde veya çeperinde gözle görünen ya da gölgede ka-

lan bir durum, sanatçı tarafından fark edilebilmekte ve açığa vurulabilmektedir. Sanatçının 

kavrayışı, duygulanımları ve tutumları bir toplumsal vicdan rolü üstlenebilmekte, eserde-

ki ifadeleri, topluma yönelik çeşitli okumalara olanak vermektedir. Bu çalışmada, iki ayrı 

zamana ait resmin çözümlenmesiyle, dijital çağın insanlığın hangi hallerinde değişimine 

neden olduğu ve hangi hallerinin değişim göstermediğinin okunması yapılmaktadır.

Görsel 1. Priest, T. (1998). Vermeer & Priest I M.A. Glass. Wermeer in Dialogue. 
Graduate School o Maryland (2003)
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2. Yöntem

Görsel sanatlar kuramında, resim değerlendirme ve çözümlemesine yönelik araştırmalarda 

çok farklı yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Nesne odaklı, sanatçı odaklı veya bağlam 

odaklı değerlendirme, ön plan/geri plan okumaları, ikonografik veya ikonolojik çözümle-

me vb. çok sayıda yönteme dayalı okumalar olanaklıdır (Panofsky, 1972, s. 3-9). Ötgün, 

alımlayıcı-yapıt ilişkisinde dört tür yaklaşım biçimi olduğunu belirtir; bunlar sanatçı mer-

kezli, yapıt merkezli, alımlayıcı merkezli ve toplum merkezli yaklaşım biçimleridir (Ötgün, 

2008, s. 159-178). 

Ervin Panofsky (1892-1968), görsel sanatlara kazandırdığı çözümleme yöntemi ile açıkla-

ma ve yorumlama alanını genişletmiştir. Panofsky, eserin biçim ve içerik çözümlemeleriyle 

eserin açığa vurduğu ve ima ettiği düşünceler üzerine okuma yapabilmek için üç aşamalı 

bir yöntem sunar: ön-ikonografik çözümleme, ikonografik çözümleme ve ikonolojik çö-

zümleme (1972, s. 14). Ön-ikonografik tanımlamanın malzemesi sanatsal motifler, iko-

nografik çözümlemenin malzemesi imgeler, öyküler, alegoriler, ikonolojik yorumlamanın 

malzemesi ise semboller’dir (1972, s. 14; Cündioğlu, 2012, s. 163-166). Panofsky’ye göre 

eser, var olanı doğrudan göstermek yerine çoğu kez dolaylı anlatıma başvurur. Bunun için 

sanat eseri değerlendirme, biçimsel çözümlemenin ötesinde, örtülü anlamlara ilişkin yo-

rumlama ve açıklamaya ihtiyaç duyar. Panofsky, sanat eserinin biçimsel değerlendirmesi, 

sanatçının kişisel özellikleri ve psikolojisi, yapıldığı zaman ve mekan bağlamı ve sanatçının 

işaret ettiği, ya da dolayımladığı geri-saklı alan hakkında olmak üzere üç katmanlı bir çö-

zümleme önerir. İkonolojik çözümlemenin önerdiği sezgisel yöntem sadece sanat eserine 

yönelik değil, daha geniş anlamıyla toplumsal durumlara yönelik kavrama, açıklama ve 

tanıma yöntemi olarak da kabul edilmektedir:

Danilevski, Spengler, Schubart, Berdyaev, Northrop, ben muhtemelen Toynbee ve 
Kroeber, tanıma, bilgi, doğruluk alanında birçok noktalarda anlaşıyoruz: (a) salt du-
yumsal ya da akılcı tanımalar, tanımanın yegane biçimleri değildir; (b) bunlar tam bir 
tanıma sağlamazlar; (c) bu bilme yollarından başka, duyumsal ve akılcı tanımadan ta-
mamıyle ayrı bir de “sezgisel, “estetik”, “mistik”, “akıl-ötesi ve duyum-ötesi”, “dolaysız” 
tanıma biçimi de vardır; (d) bu “üçüncü” yol, tanıyan özne ile tanınan nesnenin tam 
bir özdeşleşmesi, özne ile nesne arasındaki her türlü uçurumun kaldırılması, nesne 
bakımından öznenin “dışarıdan bir gözlemleyici” olmaktan çıkması, özneyle nesnenin 
bir olması demektir (Sorokin, 2008, s. 350).

Cündioğlu (2012), resim ve sinema sanatlarında pek çok ikonolojik çözümleme örnekleri 

sunduğu Sanat ve Felsefe adlı kitabında, sanatın özünde (essence) dolayım olduğunu ve 

bu nedenle görünmeyen ancak ima edilen bir durum inşa ettiğini iddia eder. Cündioğlu, 

ikonolojik çözümlemenin aradığı şey olan ima edilenin ancak sezgi ile açığa çıkarılabilece-

ğini bu açıdan eser çözümlemesinin sanat tarihine, tarihe, kültüre, sanatçıya dair bilgi ile 

bu bilginin yorumlanması, anlamlanması, ilişkilendirilmesine olanak veren sezgiye ihtiyaç 

duyduğunu belirtir. Literatürde bu yöntemin uygulandığı az sayıda çalışma bulunmaktadır. 

Boztaş ve Düz (2014), resim çözümlemesinde ikonografik ve ikonolojik yöntem kullanmış 
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ve eserin analizi doğal anlam (olgusal, ifadesel anlam), uzlaşmalı anlam (ikincil anlam) ve 

içsel anlamlarını (ya da içeriklerini) irdelemişlerdir. İkonolojik çözümleme sadece dinsel 

resimlerle sınırlı bir yöntem değildir; pek çok alanda sanat eserlerini başka eserlerle, tarih-

sel ve toplumsal bağlamlarla ilişkilendirme, yorumlama ve anlamlandırma yaklaşımı olarak 

açıklanabilir (Boztaş ve Düz, 2014, s. 319-329).

3. Resim Çözümlemesi

Rembrandt Harmenszoon van Rijn’in (1606-1669) 1632 yılında yaptığı Dr. Nicolaes Tulp’un 

Anatomi Dersi adlı tablosu Barok dönemin ilk akla gelen örneklerinden biri olarak göste-

rilir (Jackowe ve diğerleri, 2007, s. 1471). Konunun özgünlüğü, ışığın kullanım tekniği, yüz 

ifadelerinde yansıtılan duygu, dönemin toplumsal durumlarından birini yansıtma tarzı res-

min sanat tarihindeki önemini ortaya koyar. Resmin yapıldığı yıllarda Amsterdam’da halka 

açık anatomi dersleri düzenlenmektedir ve Rembrandt bu derslerden birini resmederken 

çağın ruhunu yansıtır (Jackowe, 2007, s. 1472). Barok dönemin çağı yansıtma, nesnel ifade 

yaklaşımı aynı zamanda geri planda anlamlar ve göndermeler de içerir. Örneğin, ölü beden 

aynı zamanda alımlayıcı dinsel bir mesajdır (IJpma ve diğerleri, 2006, s. 890).

 

Anatomi derslerini doktorların dışındaki kent halkı da izleyebilmektedir. Diğer yandan 17. 

yüzyıl Hollanda’sında grup portreleri yaptırmak bir sosyal statü göstergesidir. Rembrandt, 

bu resimde insanların esas amacının dersi dinlemekten öte resimde yer almak olduğu-

nu yansıtır. Portredeki kişiler benzer kıyafetler giymiştir ve resimdeki konumları arasında 

dengesizlik yoktur, sadece Dr. Tulp farklı giyinmiştir. Ancak, amaç anatomi bilgisi değil, 

kişileri resmetmektir. Rembrandt bu çarpıtılmışlığı anatomi dersine uygun olmayan bilinçli 

teknik hatalar ile ima eder. Kollardan başlayan ders ve bir kişi dışında kimsenin bakma-

Görsel 2. van Rijn, Rembrandt. (1632). Dr. Nicolaes Tulp’un Anatomi Dersi 
 Hague, Hollanda: Mauritshuis Müzesi.
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dığı kadavra bunun göstergeleridir. İki kişi resmin izleyicisine, bir kişi doktorun eline, bir 

kişi kadavraya, 3 kişi de belirsiz yönlere bakarken, Dr. Tulp dersi izleyen seyircilere bakar. 

Sanatçı, izleyiciye seslenirken “kadavraya değil, insanlara bakın” der gibidir. Şaşırmış gö-

rünen bakışlar izleyicide merak uyandırmayı amaçlar. Öyleyse başka bir duruma, bağlama, 

sorunsala işaret etmektedir. Bunun irdelenmesi gerekir. Rembrandt’ın tabloyu yaptığı dö-

nemde Hollanda’nın güneyi İspanya Krallığı’nın egemenliği altındadır ve 1568-1648 yılları 

arasında kesintili olarak gerçekleşen Seksen Yıl Savaşları devam emektedir. Buna rağmen 

Amsterdam, ekonomik yönden dünyanın önde gelen ticaret ve sanat şehirlerinden biridir. 

Merkantilist Çağ ve burjuva kültürünün İtalya’dan sonraki en güçlü durağı Hollanda’dır ve 

bu çağın yaşam alışkanlıkları sadece tarih belgelerinde değil aynı zamanda sanat eserle-

rinde de görülebilir. Toplumun çeşitli kesim ve mekanlarının doğrudan resmedildiği Barok 

dönem eserleri bir yandan sanat tarihindeki değişimi, diğer yandan ise resmin gerisindeki 

zamanın ruhunu kavramaya olanak verir.

Feray Hergüner’in Dijital Anatomi Dersi adlı tablosu, Rembrandt’ın özgün eserinde eksilt-

me ve eklemeler üzerine kurulu bir yeniden inşa etme çabasıdır. Bu yönüyle postmodern 

resmin temellük (appropriation) örneklerinden biri olarak değerlendirilebilir. Resimde kişi-

lerin konum ve ifadeleri aynı şekilde korumuş ancak Rembrandt’tan farklı olarak masadaki 

kadavra yerine bir tablet eklenmiş, anatomi kitabı ise resimden çıkarılmıştır. Hergüner, 

Rembrandt’ın paralaks tekniğine sadık kalmış, kişilerin tablodaki konumlarını ve baktıkları 

yönleri değiştirmemiştir.

Görsel 3. Hergüner Feray. (2014). Dijital Anatomi Dersi 
 Sanatçının Kişisel Arşivi
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3.1. Işık, renk ve kompozisyon 

Dr. Nicolaes Tulp’un Anatomi Dersi adlı tablo hem ifade tekniği hem de ima ettikleri ile za-

manına dair aydınlatıcı bir eserdir. Rembrandt, önceki birçok resminde olduğu gibi bu res-

minde de chiaroscuro aydınlatma’sı (kontrastı yüksek aydınlatma) kullanır (Mende, 2001, 

s. 54). Resme konu olan öykünün duygusunu pekiştirmek için ışık kullanımında ve gölge-

lendirmede Caravaggio’dan esinlenilerek gerçeğinden daha abartılı bir ifade kullanır. Bu 

yorumu ile sadece resimde değil, fotoğraf ve sinema gibi görsel sanatlarda chiaroscuro 

aydınlatma teknikleri içinde Rembrandt aydınlatma ayrı bir yer tutar. Rembrandt, aydınlat-

mada resimdeki kişilerin yüzlerini veya özellikle vurgulanan nesnelerin belirli yerlerini altın 

rengi veya derin sarı ışıkla aydınlatırken diğer yerleri tam karanlık veya yarı karanlık bırakır. 

Ancak burada ışık yoğunluğunda yumuşak bir geçiş vardır. Çok yoğun olmayan bir sarı ışık 

kullanımı ile öndeki nesneler parlakken, geriye doğru karanlığa geçilir. 

Bu arada gölgeler gerçeğinden fazla yaygın ve uzundur. İkinci teknik olan cameo aydın-

latmada ışık kontrastı abartılıdır; öndeki nesnede yoğun bir ışık odaklanırken geri plan 

neredeyse tam karanlıktır. Üçüncü teknik olan silüet aydınlatmada ise cameo aydınlatma-

nın tersine arka planda ışık verilirken ön plandaki nesnelerin yüzü karanlıktır ve böylece 

nesne veya kişilerin silüeti elde edilir. Işık, resimde mekana derinlik sağlamakla beraber 

aynı zamanda yaratıcılığın, bilginin, saflığın ve mistik duyguların sembolüdür (Gershman, 

2014, s. 83). 

Hergüner, Dijital Anatomi adlı tablosunda beyaz ışığı kullanır. Işığın yumuşak geçişi, kont-

rastı ile Rembrandt yorumuna sadık kalır, ancak beyaz ışık kullanımı resimdeki sıcak-dra-

matik duygusal etkiyi azaltır. Işığın kaynağı bir elektronik iletişim aracıdır. Işık bu ortamda 

daha soğuk ve donuk ifadelere dönüşür. Her iki ışık kendi zamanlarının ruhunu yansıtır. 

Rembrandt’ta derinliği ve keskinliği yüksek dramatik sarı ışık, Hergüner’de soluk, derinlik-

siz beyaz ışığa dönüşmüştür. Işığın duygusal, dramatik etkisi azalmış, kontrastı düşük bir 

mekân aydınlatması elde edilmiştir. Resimdeki bu aydınlatma kaynağı dijital çağın ışığı 

olarak tanımlanabilir.

Rembrandt’ın kullandığı diğer bir teknik ise paralaks etkisidir. Tabloda soldaki kişi kadav-

ranın açılmış eline bakarken, sağdaki kişi Dr. Tulp’un sol eline bakar; bu yönüyle aynı göz-

den birinin bir nesneye, diğerinin diğer nesneye bakması gibi yanılsama yaratır. Paralaks 

tekniği, antik dönemde yıldızların mesafelerini ölçmek için kullanılan açı veya üçgen ile 

elde edilen orandan yararlanılarak uzak mesafeleri ölçmekte kullanılmıştır. Rembrandt’ın 

resminde kişilerin başları bütünde bir üçgen oluşturur ve dolayısıyla resimdeki konumları 

bir anlamda hiyerarşiye dayanır. Çevreye bir ilgi söz konusu değil, resmin içindeki temsiline 

ilgi söz konusudur. Dr. Tulp ise tabloda yer alamayan izleyicilere bakmaktadır.

Hergüner’in tablosunda benzer biçimde kişiler bir yerlere bakar gibi görünürler; ancak özel 

bir yere bakmadıkları anlaşılır. Kişilerin ifadeleri, düşünceli olduklarını ve bir yöne yüzle-

rinin dönük olduğunu ancak zihinlerinin başka bir şeye odaklandığını ima eder. Masadaki 

tablet ile Dr. Tulp’un sol eline bakan iki farklı kişinin bakış çizgilerinin kesişimi uzamda bir-
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leşir, ama aynı zamanda göz yanılmasına da neden olur. İzleyiciyi el ile tablet arasında sabit 

bir noktaya bakmaya zorlar, göz odaklanmadan ikisi arasında gidip gelen bir hareketle 

bakar. Figürlerin yüzünü beyaz ışık aydınlatır, yüzlerdeki şaşkınlık sürmektedir. Rembrandt 

tablosunda kişilerin şaşkınlığının nedeni yoktur, sadece yapay bir ifadedir. Dikkat çekmeyi 

amaçlayan birer şaşırmışlık duygusu yansıtılır. Tablet bilgisayar sadece yüzleri aydınlatır, 

şaşırmışlık duygusunun yüzlerdeki ifadesini belirginleştirir. Resimde yer alma amacının bir 

aracıdır. Resim sadece fiziki mekânda bir arada olmanın görüntüsü değildir, sanal sosyal 

ortamda bulunmanın halidir. Herkes başka yöne bakar, konuşmaz, şaşırmış görünür; amaç, 

anın belgelenmesi, tescillenmesidir.

Hergüner’in çalışması Renbrandt’ın tablosuna atıfta bulunur; bir reprodüksiyon gibidir an-

cak özellikle ışık kullanımı bir yeniden yorum olanağı sunar. Rembrandt’ta renk, duyguyu 

ifade etmekte iken Hergüner’in çalışmasında sarı renkten olabildiğince arındırılmış beyaz 

tonlarında, donuk bir duygu durumu yansıtılmaktadır. Rembrandt, dersin bir kurgu olduğu-

nu gösterir, kişilerin amacı ise tabloda yer almaktır. Beyaz ışıkla aydınlatılan yüz ifadeleri 

de aynı kurgunun bir parçasıdır. Kişiler, sadece portrenin kapsadığı mekânda olduklarını 

belgelemek için oradadır. Aralarında herhangi bir paylaşım şart değildir.

Sanatçı “tablete değil insanlara bakın” der. Esasen, sorunu “tablette ve tabletin temsil 

ettiğinde değil, insanların durumlarında arayın” der. Günümüzde sosyalliğin ve sosyal pay-

laşımın azalmasında teknolojinin etkisinin güçlü olduğuna, hatta baş etken olduğuna dair 

genel bir kanı vardır. Bu kanıya göre, gelişen teknoloji insan ilişkilerini olumsuz etkilemek-

te hatta sıcak ve korunmaya değer olduğu kabul edilen bu ilişkilere zarar vermektedir. 

Ressam ise teknolojiye değil, kendisiyle sorunu olan insana vurgu yapar. Tablet ortada 

öylece durmaktadır. İşlevi ise sadece insan durumlarını aydınlatmasıdır. Bu işlevi de yete-

rince yerine getirmektedir. Kendisiyle ilişkisi sorunlu olanın teknolojiyle sorunsuz bir ilişki 

yürütmesi beklenebilir mi? Kişilerin kendine yakın olanı ve duygudaşlarını fiziki çevrelerin-

de bulmaları kolay olmasa da sanal sosyal ağlarda bulması daha muhtemel görülmektedir. 

3.2. İkonografik Çözümleme: Anatomi kavramının anlamı

IJpma ve diğerleri, Dr. Tulp’un Anatomi Dersi tablosundaki anatomi uygulamasının tıbbi 

tekniğe uygun olup olmadığı konusunda hekimler arasında dört yüzyıla yakın bir süredir 

tam bir uzlaşma olmadığını belirtmektedir (2006, s. 882). Anatomi derslerinin kamuya açık 

gösterimi loncanın görevlendirdiği ‘praelector’ (anatomi okuyucusu) tarafından yılda bir 

kez yapılmaktadır. Kadavranın bozulmaması için kış aylarında gerçekleştirilen bu uygulama 

bir günden fazla sürmektedir. Başta eğitim amaçlı iken zamanla popüler bir etkinliğe dö-

nüşmüştür. Gösterimi (anatomik tiyatro olarak da adlandırılmaktadır) sadece lonca üyeleri 

değil izin alarak dâhil olabilen 200-300 kişi de izlemektedir. On yedinci yüzyılda muaye-

ne veya tıpla ilgili konuların resimlerde konu edilmesi yaygındır. Valenti, ilgili dönemde 

hastalıklar ve muayenelerle ilgili yapılmış çok sayıda resim üzerine yaptığı araştırmasında, 

resimlerdeki amacın, topluma hastalıklarla ilgili hekim bilgisi öğretmek olmadığını, ancak 

hastalıkların kayıtlara geçmesi olduğunu belirtir (IJpma ve diğerleri, 2006, s. 573-4). Re-
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simler, bir çeşit belgeleme aracıdır. Dr. Tulp üyesi olduğu Amsterdam Hekimler Loncası’nın 

7 üyesiyle beraber gerçekleştirdiği dersteki gösterimi bir kolun yapısına birebir uymamak-

tadır. IJpma ve diğerleri Rembrandt’ın bunu bilerek yaptığını, bunun bir portre olduğunu, 

anatomi dersinin birebir resmi olmadığını belirtirler. Bu tespitler, hem derse katılma hem 

de resimde yer alma düşünce ve yaşayışının bir “gösteri toplumu” izlenimini akla getirir 

(IJpma ve diğerleri, 2006, s. 890-1).

Hergüner’in yorumunda resmin merkezine yerleştirilen tablet bilgisayar aynı zamanda top-

lumsal yaşamın önemli bir nesnesidir. “Bilgi Toplumu” ve “Dijital Çağ”ın nesneleri, alış-

kanlıkları ve davranışlarını temsil etmektedir. Dünyada refahın en üst düzeye ulaştığı aşa-

malardan biri olarak kabul edilen bilgi toplumu, bilginin üretilip paylaşıldığı, ekonomik ve 

toplumsal gelişmenin göstergesi olmanın ötesinde bilginin bir ekonomik sektöre dönüş-

tüğü tarihsel bir durumu da ifade etmektedir. Dünya Ekonomik Forumu (World Economic 

Forum, 2014) verilerine göre dünyada internet kullanıcı sayısı 2,5 milyar kişiye, internet 

ekonomisi 19 trilyon Amerikan Doları düzeyine ulaşmıştır. Günümüzde dijital teknoloji her 

alana yayılmakta, sadece araçsal özelliği ile kalmamakta aynı zamanda kullanılan alanın 

içeriğinde ve anlamında değişimlere neden olmaktadır. Haberleşmenin dışında eğitim, sa-

nat, bilim ve kültür de yeni formlara dönüşmektedir. Bilgi internetten, dijital kaynaklardan 

elde edilmektedir. Kimi zaman uygulamalı eğitime olanak bulunmamakta ya da gerek gö-

rülmemektedir. Bedenle ilişkinin yerini dijital kaynaklar üzerinden dolaylı ilişki almaktadır.

Hergüner’in Dijital Anatomi adlı tablosu iki yönüyle anatomi temsilidir. İlk-anlamıyla veya 

düz-anlamıyla bütün ekonomik olanaklara rağmen insanın içine düştüğü durumun ana-

tomisini temsil etmektedir. İkincisi ise toplumun ve insanlık durumunun anatomisini ima 

etmektedir. İlk izlenimde teknolojiyle ilişkili görünen sorunun, kesik izlerinin, kadavra açıl-

dıkça (burada meselenin özü deşildikçe) insanın kendi içinde olduğu ima edilir. Ancak 

masada bir kadavra bulunmadığından bunun anlaşılması kolay değildir. Esasen toplum ve 

kişi bu ‘maraz’la ilgilenmemekte; doktora, topluma, izleyiciye bakmaktadır. Bu iki temsilden 

daha derin olan anlam ise ‘toplumsal maraz’ diye bir durumun olmadığıdır. Ne toplum has-

tadır, ne bakılacak bir kadavra vardır, ne de teşhise ihtiyaç duyulmaktadır. Toplumun içinde 

olduğu durum sadece zamanın belirli bir kesitinin ruhunu yansıtmaktadır. Dolayısıyla tedavi 

gerektiren bir durum yoktur. İnsanın kendini arayışı, kendisiyle ve koşullarla olan mücade-

lesi ya da ilişkisinin geldiği bir aşamadır. Bir ilerleme veya gerileme olarak açıklamak ise 

öznel olacaktır.

3.3. İkonolojik Çözümleme: Zamanın Ruhu

İkonolojik çözümleme yöntemi, bir resmin veya görüntünün farklı okumalara olanak sağ-

layabileceği yaklaşımını benimser. Bu nedenle olasılıklar ve bunların bağlamla ilişkisini 

kurmak okuyucunun alımlamasına bağlıdır. Dolayısıyla resim sadece sanatçının dünyasında 

kalmaz, izleyiciye de anlamlar oluşturma olanağı verir (Panofsky, 1972, s. 19). Bu yönteme 

göre Hergüner’in tablosu farklı dolayımlar (ya da imalar) üzerinden anlamlandırılmaya ve 

çözümlenmeye çalışılmıştır. Bu okumaların hepsi bir arada geçerli olabileceği gibi, izleyi-
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cinin sorusuna göre bunlardan sadece biri de geçerli olabilir.

Uzlaşımsal Betimleme: Tabloya girenler tabipler loncası üyeleridir, giremeyenler ise anato-

mi meraklısı toplumdur. Dr. Tulp ise izleyiciye bakmaktadır.

Dolayım 1: Onyedinci yüzyıl toplumunun anatomi merakı ile günümüz toplumunun sağlık 

ilgisi özünde değişmemiş, sadece kaynakları ve araçları değişmiştir. İnsanın sağlığa olan 

ilgisi aynı zamanda bir korkudur ve zamana rağmen kendisini hissettirmektedir.

Dolayım 2: İnsanlar teknolojiye ve bunu temsil eden tablete şaşkınlıkla bakarlar, bunun 

nedeni büyük bir hızla olup bitenlerdir. Sanatçı bu dile gelmeyen duyguyu resmeder. Kısa 

zamanda dijital teknolojiyle karşılaşmanın ve kullanmanın günümüz insanında yarattığı 

şaşkınlık ifade edilir.

Dolayım 3: Tablodaki kişiler bunun bir anatomi dersi olmadığının farkındadır. Artık anatomi 

dersi bitmiştir. Yüzyıllardır toplumun anatomisi çıkarılmış ve artık bunun anlamı kalmamış-

tır. Sonuçta toplumun anatomisi nasıl çıkarılır, hastalıkları nasıl teşhis edilir gibi bir dersin 

anlamı kalmamıştır. Masada bir tablet vardır ve o tablet de toplumun sorunu değil sadece 

yaşamının bir nesnesidir. 

Beyaz ışığın kaynağı olan ve kadavranın yerini alan nesne bir ölü nesne olmanın ötesinde 

ışığın ve sosyal hayatın canlı bir nesnesidir.

Hergüner’in Dijital Anatomi Dersi tablosu aynı zamanda bir durum okumasıdır. Barok Dö-

nem resmi gibi geri planda mesajı olan bir toplum durumunun resmidir. Dijital toplumun 

gösterimi ya da toplumsal durumun özündeki ruhsal durumun, duygunun dijital nesneler 

aracılığıyla okunmasıdır. Toplum sadece ironi ile eleştirilmemekte ancak objektif bir yan-

sıtma izlenimi verilmektedir. Telefonlar ve tabletler sosyalliği ve konuşmayı mı ortadan 

kaldırmaktadır, yoksa iletişimsiz kalabalığın yerini alan bir etkileşim alanı mıdır, sorusunu 

akla getirmektedir. Tutkulu bir dünya, koşuşmaya değer durumlar sunarken, boşluk ve 

tutkusuzluk korkusu anlamsız iletişime neden olabilmektedir (Kierkegaard, 2005, s. 260). 

Kierkegaard’a göre bilgi ve ideal peşinde olan kişiler için suskunluk bir içe dönme ve üre-

timdir; “bir kişi ideali ve ideyi ne kadar tam kavrarsa -suskunken- gündelik hayatını yeniden 

üretmeye o kadar muktedir olacaktır” (Kierkegaard, 2005, s. 261). Hergüner’in çalışması 

ironi ile sınırlı kalmamakta toplumun teknoloji ile olan ilişkisine yönelik sorular sormakta 

ve bu soruları Rembrandt’ın anlatım üslubundan yararlanarak ima etmektedir.

Günümüz toplumunu on yedinci yüzyıldakinden ayıran en önemli fark, muhtemelen bilgi 

teknolojilerinin kullanımı ve insanların üzerindeki etkileridir. Bu etkilerin bir kısmı “geliş-

me” olarak tanımlanabilirken diğer yandan bazı yapı ve alışkanlıkların süregeldiği söylene-

bilir. Toplumsal ilişkiler, değerler, üretimler biçimsel olarak değişse de kimi zaman özsel 

benzerliğini koruyabilmektedir. Teknolojiye, nesneye olan ilgi, görünür olmak gibi alışkan-

lıkların sadece yakın çağa ait durumlar olmadıkları, tarihsel olgular oldukları sadece sosyo-

lojik araştırmalar ile değil aynı zamanda sanat eserlerinin çözümlenmesiyle de anlaşılabilir. 

Bu yönüyle postmodern resim, çağımızın toplumsal kavrayışları ve ilişkilerini temsil eden 
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sanat yaklaşımlarından biri olarak görülebilir. Ekonomik gelişmenin sağlanması ve top-

lumsal refaha ulaşmak için temel unsurlardan biri olarak görülen teknoloji her zaman bir 

araç olarak kalmamakta, bunun yanı sıra kestirilemeyen etkilerde bulunabilmekte ve top-

lumsal durumlar da ortaya çıkarabilmektedir. “Dijital çağ” olarak adlandırılan yirmi birinci 

yüzyılın başı, internet teknolojilerinin hızla yaygınlaştığı, beraberinde toplumsal ilişkilerin, 

anlamların, kurumların değişimine tanık olmaktadır. Sanatın bu değişimlere karşı tutumu, 

görünmeyene ve dile gelmeyene yönelik dolaylı ifadelerle karşılık bulan işlerde okunabilir.

Sonuç

Postmodern dönem sanat yaklaşımları ve uygulamalarından biri olan temellük, sanatçının 

yorum gücüne bağlı yeni üretim ve söylemlerle özgün bir eser ya da nesnenin kendine 

mal edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Yorumun sınırları ise sanatçının ele aldığı eseri yeni-

den ürettiği bağlamla ilişkili olarak açıklanabilir. Bu çalışmada Hergüner’in Rembrandt’tan 

esinlenilerek yeniden kurguladığı Dijital Anatomi Dersi adlı tablosu Panofsky’nin ikonolojk 

çözümleme yönteminden yararlanılarak irdelenmiştir. Eserde, özgün resme müdahale ile 

üç düzlemde yorum getirilmiştir. Birincisi, ön-ikonografik düzlem ki bu yorumunda sanatçı 

altın sarısı ışık yerine beyaz ışığı kullanmıştır. Bugünkü çağın (zamanın) ruhunu yansıtan 

beyaz ışık dijital teknolojinin bir göstergesi olarak, organik ışığın yerini almıştır. Mekânı, or-

ganik ışık (kandil ve mum) yerine dijital ışık (elektronik nesneler) aydınlatmaktadır. İkonog-

rafik yorum ise kadavranın tablet ile yer değiştirmesinde görülmektedir. Zamanın ruhunu 

yansıtan ikinci unsur, toplumda nesnelerin kendisi değil daha temsil edildikleri simgeler 

kullanılmaktadır. Dolayısıyla toplum artık dış dünyayla, bedenle, doğayla, yaşamla birebir 

ilişki yerine onun temsil edildiği bilgi ve imge üzerinden ilişki kurmaktadır. İkonolojik yo-

rum ise zamanın ruhunun sosyal-kültürel bağlamına ilişkindir. Toplumun teknolojiyle olan 

ilişkisinin yoğunluğuna ve yaşamın merkezine konumlanmasına dair bir anlatım amaçlan-

mıştır. Hergüner’in, temellük eylemini tercih eden diğer pek çok sanatçıyla ortak olarak 

çeşitli amaçları olduğu anlaşılmaktadır:

Rembrandt’ın estetik anlayışını anımsatmak, geleneğe bağlılığı ve saygıyı göstermek,

Özgün eserin öyküsü ile bağ kurarak eserin anlamını değiştirmek ve bu yolla sanatçı ile 

diyaloga girmek,

Resimde renk, ton, doku, ışık, duygu, atmosfer ve derinlik ifadelerine yeni yorumlar geliş-

tirmek,

Sanatçının içinde yaşadığı toplumla geçmiş arasında bağ kurmak,

Anlam kaydırma, anlam çarpıtma ya da ironi yoluyla izleyiciyi şaşırtmak. 

İncelenen temellük çalışmasında, özgün eserdeki kompozisyon değiştirilerek güncele ta-

şınmaktadır. Öykünün merkezindeki nesne değiştirilmekte ve bilgi toplumunun meselesi 

tablet bilgisayar ile ilişkilendirilerek aktarılmaktadır. Resimde ışık, renk, ton kullanımıyla yüz 

ifadelerindeki yansıma değişmekte ve bu yansımalar yeni yorumlar sunmaktadır. Rembran-
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dt’ın sıcak, canlı, derin sarı renkli ışığının yerini soğuk, durgun beyaz ışık almaktadır. Sarı 

sıcak ışıkla birlikte sağlanan derinlik etkisi ve duygu yoğunluğu beyaz ışıkla yitirilmektedir. 

Günümüzde insanın kendisi ile olan ilişkisi nesne üzerinden temsili ilişkiye dönüşmektedir. 

Hergüner’in çalışmasında tabletin dört yüzyıl öncesindeki bir tabloya yerleştirilmesi, ilk iz-

lenim olarak bağlamından koparılmış nesneler ve figürler toplamı, bir ironi olarak algılana-

bilir. Ancak, ikonolojik çözümlemeye göre tabloya ilişkin anlam, nesnelerden öte nesnenin 

temsil ettiği toplumsal durumlarda aranmaktadır.
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