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Değerli bilim insanları,  

17 – 18 Ekim 2018 tarihleri arasında Zeytinburnu Hilton Hotel, İstanbul’da ilk kez gerçekleştirmiş olduğumuz 
Uluslararası Bilim Kültür Ve Sanat Kongresi’nde, kıymetli katılımcılarımızla buluşmuş olmanın mutluluğunu 
yaşamaktayız. Öncelikle kongremizde bizlerle birlikte olan ve katılımları ile onur veren bilim ve sanat 
dünyasının değerli insanlarının yanı sıra kongremize destek veren Çevre Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Bilim ve 
Teknoloji Bakanlığı gibi seçkin kurumlara teşekkürlerimizi sunarız.

Kongremize 29 sözel bildiri sunumu ile katkı sağlayan sanat ve bilim insanlarının bir araya gelerek çeşitli 
bakış açılarıyla akademik bir alt yapı doğrultusunda bilgi birikimlerini ve deneyimlerini paylaşmalarına olanak 
sağlayan bu nadide bir ortamın yaratılmasında emeği geçen Kongre Başkanı Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN, 
Kongre Eş Başkanları Doç. Dr. Bülent Salderay ve Doç. Dr. Pelin Avşar Karabaş’a, Davetli Konuşmacılarımız 
Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ ve Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR’a, Kongre Yürütme, Düzenleme, Bilim Kurulu 
üyelerimize ve gerek teknik gerekse işletme açısından her türlü katkı ve desteği sağlayan ORS Danışmanlık’a 
en içten teşekkürlerimizi sunarız. 

Bilim, kültür ve sanat başlıkları altında “Her yönüyle sanata dokunmak” teması çerçevesinde mühendislikten 
antropolojiye, arkeolojiden felsefeye, müzecilikten sahne tasarımına birçok konuyu farklı yönleriyle ele alan 
bilimsel çalışmaların yer aldığı kongre kitabımızı, araştırmacılar için ileriye yönelik çalışmalarda oldukça 
değerli bir kaynak olacağı inancıyla sizlerle paylaşmanın gururu ile bir kez daha şükranlarımızı sunar, 2. 
Uluslararası Bilim Kültür Ve Sanat Kongresi’nde yeniden bir arada olmak temennileriyle sağlık, mutluluk ve 
başarılarla dolu güzel günler dileriz. 

Saygılarımızla.  

KONGRE DÜZENLEME KURULU 
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Distinguished Scientists, 

We feel the joy of meeting you in the International Congress on Science Culture and Art held in Zeytinburnu 
Hilton Hotel İstanbul for the first time on 17-18 October 2019 together with the esteemed participants. First we 
would like to thank such institutions as Ministry of Environment, Ministry of Agriculture, Ministry of Science 
and Technology and esteemed participants who have honored us with their participation and support. 

We would like to pay our gratitude to the Co-heads of the President of Congress Prof. Dr. Giray Saynur 
DERMAN, Congress Assoc. Prof. Bülent Salderay and Assoc. Prof. Pelin Avşar Karabaş, Guest speakers Prof. 
Dr. Ayhan AYTAÇ and Assoc. Prof. Haluk ZÜLFİKAR to the members of Executive, Science and Organizing 
Committee who have worked hard on creation of this environment that enabled esteemed scientists to come 
together and share their scientific and cultural knowledge and experiences with 29 verbal presentations 
presentations and to ORS Counselling that have provided both technical and operational contribution and 
support.

Within the framework of the theme “Touching the art in every aspect” under the topics of science, culture 
and art, our congress book we have prepared with the aim of presenting highly productive content to our 
participants in the fields of engineering, anthropology, archeology, philosophy, museology and stage design is 
thought to be an important source for many researches to be performed in the field in the future. We express 
our gratitude to all our participants and wish you joyful, happy and healthy days until meeting in the 2nd 
International Congress on Science Culture and Art. 

Yours Sincerely,

CONGRESS ORGANIZATION BOARD
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KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANI
Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN

(Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi)

EŞ BAŞKANLAR
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

Doç. Dr. Bülent SALDERAY

KONGRE DÜZENLEME KURULU 
Prof. Dr. Bedri KARAYAĞMURLAR
Prof. Dr. Erdem ÜNVER
Prof. Dr. H. Müjde AYAN
Prof. Dr. Hakan PEHLİVAN
Prof. Dr. Halil YOLERİ
Doç. Dr. A. Dilek KIRATLI
Doç. Dr. Attila DÖL
Doç. Dr. Derya KAHRAMAN

YÜRÜTME KURULU
Prof. Dr. Ahmet Şinasi İŞLER
Prof. Dr. Assem Abdel FATTAH
Prof. Dr. Clemens BEUNGKUN
Prof. Dr. Daniela TURCANU
Prof. Dr. Hüseyin ELMAS
Prof. Dr. Lela GELEİSHVİLİ
Prof. Dr. Melihat TÜZÜN

KONGRE SEKRETERYASI
Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL
İsmail YAŞARTÜRK
Yusuf ÇUHADAR
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BİLİMSEL KURUL
Prof. Dr. Ahmet Şinasi İşler (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet Özol (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
Prof. Dr. Assem Abdel Fattah (Minya University)
Prof. Dr. Basri Erdem (Işık Üniversitesi)
Prof. Dr. Daniela Turcanu (Ovidius Üniversitesi)
Prof. Dr. Erdem ÜNVER (Atılım Üniversitesi)
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Prof. Dr. Hakan Pehlivan (Erciyes Üniversitesi)
Prof. Dr. Halil Yoleri ( Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Hüseyin Elmas (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. H. Müjde Ayan ( Marmara Üniversiesi)
Prof. Dr. Nina Boutkevitch (Russian State Vocational Pedagogical University)
Prof. Dr. Kerstin Mey (School of Media Arts and Design University of Westminster)
Prof. Dr. Kaya YILDIZ (Abant İzzet Baysal Üniversitesi) 
Prof. Dr. Lela Geleishvili (Tiflis Devlet Üniveritesi)
Prof. Dr. Mehmet Yılmaz (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Melihat Tüzün (Namık Kemal Üniversitesi)
Prof. Dr. Nurseren Tor (Mersin Üniversitesi)
Prof. Dr. Ricardas Bartkevicius (Vilnius Pedagogcal University) 
Doç. Dr. A. Derya Kahraman ( Kto Karatay Üniversitesi)
Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
Doç. Dr. A. Dilek Kıratlı (Anadolu Üniversitesi)
Doç. Dr. Attila Döl (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)
Doç. Dr. Bülent Salderay (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Deniz Korkmaz (Osmangazi Üniversitesi)
Doç. Dr. İ. Özgür Soğancı (Anadolu Üniversitesi)
Doç. Dr. Levent Mercin (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)
Doç. Dr. Nedret Yaşar (Altınbaş Üniversiesi)
Doç. Dr. Ömer Zaimoğlu (Akdeniz Üniversitesi)
Doç. Dr. Pelin Avşar Karabaş (Hitit Üniversitesi)
Doç. Dr. Roza Sultanova (Tataristan Bilimler Akademisi)
Dr. Öğretim Üyesi Bünyamin Balamir (TOBB Üniversitesi)
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Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Gökçe (Uşak Üniversitesi)
Dr. Öğretim Üyesi Haldun Şekerci (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)
Dr. Öğretim Üyesi Nazik Yılmaz (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)
Dr. Öğretim Üyesi Özlem Kaya (Hitit Üniversitesi)
Dr. Öğretim Üyesi Safiye Sarı (Atatürk Üniversitesi)
Dr. Öğretim Üyesi Şansal Erdinç (Gazi Üniversitesi)
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SÖZEL OTURUMLAR /ORAL PRESENTATIONS

OTURUM /SESSION : 1
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THE MAIN DIFFERENCES BETWEEN LEADERSHIP AND MANAGEMENT “ATATÜRK’S 
LEADERSHIP” 

Giray Saynur Derman

Prof. Dr. Marmara University, Faculty of Communication-Department of Public Relations and Publicity, De-
partment of Interpersonal Communication, Istanbul /  Turkey

If three people come together, choose one of them as leader

Hz. Muhammed 

Abstract: The concepts of leadership and management are often confused with each other and sometimes used 
synonymously, often close to each other but fundamentally different. In this study, the differences between 
the concepts of leadership and management are analyzed. Leadership concepts and approaches are our main 
arguments. The characteristics of successful leaders have been the subject of research from the early periods 
to the present. It is widely accepted that the leader has an important place in military, political and economic 
successes. In addition, based on the basic characteristics of the leadership styles applied in this study, the le-
adership characteristics of the Turkish leader Mustafa Kemal Atatürk, who has given a stamp on the history 
of the Turkish Nation and which has left its mark on the era, have been emphasized. Atatürk ‘s leadership are 
also examined.  

Key Words: Leadership, Management, Leadership Approaches, Atatürk

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK

The history of administration, management and leadership is as old as human history. From the moment they 
are born, people continue to live in various groups, institutions and organizations until their death. Although 
leadership and leadership are very similar, they are two independent terms. They are interconnected and comp-
lementary. Leadership and management have existed everywhere and at all times where human relations exist. 
When the leadership theories are examined in the historical process, Ii is seen that leadership theories are deve-
loped according to the characteristics of the period. Leadership can be defined as the process of influencing in-
dividual and group behaviors in reaching the set goals (Axtmann, 1998). A good leader is not only the one who 
guides his audience in achieving professional success, but also reassures them, instills them, uses persuasion, 
and often motivates them. The aim of this study is to examine the leadership characteristics and leadership 
secrets of the leader of Turkish National Struggle, Mustafa Kemal Atatürk, one of the most influential and im-
portant examples of the history, military and political world, who are prominent leaders in Turkish and world 
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history, and the leadership theories that are continuously developed in the historical process. in other words, it 
is theoretically explored in the light of leadership styles. Leadership and management approaches, executive 
types and management styles and leadership styles applied by Atatürk were emphasized in the content of the 
study. Since it is a theoretical study, it is mainly based on the historian method. The technique used is literature 
review. The fact that it is related to the employees of the organization with which it interacts in determining the 
functions of managers and leaders necessitates a multi-dimensional evaluation.

Management and Leadership

Administration; is the sum of the decisions and implementation processes that can use all available resources in 
harmony, efficiently and effectively to achieve certain objectives (Akşit, 2010). Leadership is; it is the sum of 
the knowledge and skills that will enable a group of people to gather around specific goals and mobilize them 
to achieve them. Leadership; the process of influencing group activities towards achieving group goals. Lea-
dership can sometimes be regarded as a personality trait, sometimes as a quality of a particular authority, and 
sometimes as a type of behavior. A complex combination of biological, social and psychological processes re-
veals leadership potential in an individual (Aron, 1973). To be effective, this potential needs to be successfully 
put into practice. There may be those who have leadership qualities but can not successful in applying them. In 
the lives of different people, these characteristics can occur in various situations. In practice, leadership is inf-
luenced by the environment and the opportunities and limitations offered by the environment (Conger, 1989). 

Leadership is an element of our human personality. Is there a difference between the Leader and the Manager? 
If so, what are these? Although these two concepts are used interchangeably with time; Although these two 
concepts are often used interchangeably; There are some differences between leadership and management 
skills, especially in terms of doing business and approach. 

Managers focus their attention on auditing, rules and procedures. Leaders, on the other hand, give direction, 
mobilize talents and define and implement strategies. They focus their attention on people, not on rules. The 
manager tries to maintain the policy, the leader determines the policy. The administrator thinks of the tree; the 
leader deals with the forest (Gordon, 2003).

Management

Brings order and consistency
Prepares plan and budget
Establishes organizations and staff
Checks and solves problems

 
Leadership

Brings change and innovation
Determines direction, creates vision
Directs supporters to reach vision
Motivates, inspires
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ULUSLARARASI BİLİM KÜLTÜR SANAT VE SANAT KONGRESİ

·Administrator is the person who tries to reach the goal,

· The manager is the person who balances the objectives in the competitive environment,

· The person who is the manager must be responsible,

· The manager should be a good thinker,

· The manager is the person who provides the mediation,

· The manager is a good diplomat and politician.

Executive Leader

In decision-making, the future manager will need to behave democratically and use techniques such as brains-
torming during the information and analysis phase, but once decided, he must demonstrate strong leadership in 
the implementation phase. The main problem here is not to take leadership to the degree of rigidity in an ever-
changing environment. This balance between consistency and correcting in the middle of work will become 
an art (Coleman, 2004).
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•	 representative

•	 teaming

•	 problem-solving

•	 effective decision maker

•	 adjudicator

•	 coordinator

•	 inspirational

•	 suggestive

•	 exemplary

•	 pioneer and guide

•	 human-oriented

•	 serving

•	 providing security

•	 cooperative

•	 capable of empathy

•	 participant

•	 risk and responsibility.

•	 Leader manager should also have empathic behaviors
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Managers ‘do things right’  Leaders do the right jobs (W.Bennis) 

If success is desired in the 21st century, strict, rule-bound, non-innovative leadership approaches should not 
be adopted. Most importantly, 21st century leaders must be absolutely capable of communication (Gordon, 
2003). With the basic tools of technology, leaders must use the new tools in creative ways to communicate 
their messages (Sarıoğlu, 2014). Additionally; effective leaders should be effective in setting up delegations 
and goals to be able to trust the good of their staff. The ruling type of the new century is not a person who is 
satisfied with his physical characteristics or professional knowledge as before but is able to see and evaluate 
the opportunities offered by the new age and produce solutions against the emerging threats (Ringer, 2003). 

The conditions of our age compel managers to become academic spirits who are constantly researching and re-
newing themselves, sharing their knowledge and experience with business members and opening the horizons 
of employees and business with the learning climate they place in the business (Vergin, 2001). In other words, 
with the positions of both learning and teaching as planners and coordinators of the learning and management 
process in the next millennium, it is imperative that academic leaders provide and guide the environment and 
opportunities for all employees to take an active role.

 



7

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

 Atatürk’s Leadership

Mustafa Kemal Atatürk is one of the leaders who had the most influence on the political, economic and social 
conditions of that period in the society in which he lived  when world history was examined.

 Trained as a soldier and educated in this direction, Atatürk’s military vision, administration perspective and 
political leadership have opened the door to very important transformations because of his horizon (Kon-
gar, 2012). Atatürk’s leadership developed a positivist and democratic administration and philosophy (Tural, 
1999). During the period of national struggle, Atatürk’s military leadership and political leadership came into 
prominence with the establishment of the republic. Atatürk’s political leadership enabled him to rivet his vic-
tories during his military leadership and to implement the form of government he dreamed of. What makes 
Atatürk one of the most important leaders in world history is his practices in the political leadership process.
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Leadership Styles Applied by Mustafa Kemal Atatürk

1. Atatürk’s Transformational Leadership

One of the most important characteristics of transformational leadership is vision. Transformational leadership 
differs from traditional leadership with the concept of vision (Yüksel, 2010). The fundamental characteristic 
of transformational leadership is that it has a shared vision.

•	 Creating a common vision

•	 To be determined and brave

•	 Sharing and emotional endurance

•	 Effective communication and motivation skills

•	 Risk taking, reliability and self-confidence

•	 Representing change

•	 Team work

It is extremely important and indispensable for the transformational leader to form a vision.
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Atatürk is a visionary transformational leader (Arıkan, 2001). Great leaders are brave and determined people 
who are not afraid to make very difficult decisions in unexpected times and situations (Zel, 2011). The trans-
formational leader is the person who can analyze the current problems in the best way and make a decision 
soon and apply his decision with courage despite all the risks that may be encountered (Kongar, 1981). The 
great leader Mustafa Kemal Atatürk is a transformational leader with these qualities (Aslan, 2008). For examp-
le, in the First World War, the idea of “Either independence or death” ordering his soldiers on the Gallipoli 
front to die shows the degree of courage, determination and risk taking by Atatürk (Taş, 2009: 4). 

2. Atatürk’s Charismatic Leadership

The concept of charisma is a term used by Max Weber in sociology (Giddens, 1992). Weber took this concept 
from Rudolf Sohm, a lawyer and historian of the church of Strassburg. In this context, the word meaning of 
charisma is “love of God” (Şehit, 2011). Weber used the concept of charisma to characterize self-sustaining le-
aders who avoided the sufferers and those who need to pursue a leader believed to have extraordinary qualities 
(Weber, 1975).  Heroism and belief in success are important distinguishing features of charismatic leadership 
(Weber, 2004). These features are very much available in Atatürk. Since the 1915 Battle of Çanakkale, it has 
strengthened its leadership as a continuously rising value in society (Aşkun, 1998). It has created a wide au-
dience around the risks it took during the war and its successes. The events, memoirs, rumors and comments 
about Mustafa Kemal Atatürk’s superior personality formed his charisma 

CONCLUSION

Many approaches have been developed on the concept of leadership from past to present. The oldest and most 
comprehensive approach defining this concept is based on human characteristics. Hundreds of definitions have 
been made in the literature about the phenomenon of leadership. Thousands of academic researches have been 
made on the concept of leadership and hundreds of definitions have been added to the literature. All scientists 
doing research in this field have made a description. If it is necessary to make a general definition of leaders-
hip, it can be said that it is an energetic process that enables individuals to adopt and realize common goals 
in a willing and enthusiastic way by bringing together them within the framework of a jointly created vision.

In another concept that is as important as leadership is the concept of management. In this concept, just like the 
concept of leadership, it is as old as the history of humanity and has existed everywhere and always in human 
relations.

The concepts of leadership and management, which are as old as the history of humanity, are constantly con-
fused with each other in the literature due to the fact that they try to direct and direct individuals or groups in 
organizations where they are both in order to achieve certain goals and objectives. Leadership and leadership 
have different meanings as well as leaders and managers are different from each other. Managers are those 
who have been brought to their positions by others, who make efforts based on the goals set for them, plan, 
implement and supervise the works. Leaders, on the other hand, are the ones who influence others with their 
different characteristics and can create a vision and mission based on goals. In the century we live, we will 
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need new generation leaders, not managers. Because every leader can be a good manager, but not every ma-
nager can be a good leader. 

There are many leaders who guide world history. Among these leaders there are many Turkish leaders who 
have made their mark on history. Atatürk is a master leader who has achieved his goals even in the most dif-
ficult situations and difficult conditions. Ataturk is a transformational and charismatic leader. As a result, the 
leader of the National Liberation Struggle and the Republic of Turkey’s founder, Mustafa Kemal Ataturk, 
dedicated to the Turkish nation, is a leader to be taken as an example for the world.
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Ringer, Fritz (2003), Weber’in Metodolojisi, Kültür ve Toplum Bilimlerinin Birleşimi (Çev. Mehmet Küçük), 
Doğu-Batı Yayınları, Ankara. 

Sarıoğlu, S. Uğur, ve Uğur, U. (2014). “Yöneticilik ve Liderlik Ayrımında Kişisel Farklılıkların Rolü”, Orga-
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Weber, Max (1975), Rosher and Knies: The Lojical Problems of Historical Economics, Free Pres, New York.

Weber, Max (2004), Sosyolojinin Temel Kavramları ve Meslek Olarak İlim, (Çev: Medeni Beyaztaş), Efkar 
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GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN ALANA YÖNELİK 
MEMNUNİYET DÜZEYLERİ

Bülent SALDERAY

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Ankara  / Türkiye

Öz: Bu araştırmada, güzel sanatlar fakültelerinde okuyan öğrencilerin alana yönelik memnuniyet düzeylerinin 
ne olduğunun belirlenmesine ilişkin, mevcut konu farklı açılardan ele alınarak değerlendirilmiştir. Bu doğrul-
tuda; güzel sanatlar fakültelerinde okuyan öğrencilerin, okudukları alana yönelik ne oranda memnun olduk-
ları?, ileride kendi çocuklarının bu alanda okumalarına ne oranda destek verecekleri? ve sanat çalışmalarını 
yaparken yaptıkları çalışmaların kendilerini ne düzeyde rahatlattığına ilişkin görüşlerinin ele alınarak değer-
lendirilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma, nicel araştırma türlerinden betimsel bir araştırma yöntemidir. Araş-
tırmanın evrenini, güzel sanatlar fakültelerinde okuyan üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 
Örneklemini ise; araştırmacının, Güz 2012 ve Güz 2019 dönemleri arasında, araştırmacının vermiş olduğu li-
sans derslerindeki ders öğrencileri ve bu öğrencilerin Ankara il sınırları içerisinde güzel sanatlar fakültelerinde 
okuyan üç ve dördüncü sınıf öğrenci arkadaşları (toplam 94 kişi) oluşturmaktadır. Bu araştırma kapsamında, 
anket formu kullanılmış ve anket formu ile elde edilen bilgiler, SPSS for Windows 15.0 Paket Programına 
aktarılmıştır. Araştırma doğrultusunda; elde edilen verilerin analizi için betimsel çözümleme tekniklerinden 
frekans tekniği kullanılarak her bir soru ayrı ayrı analiz edilerek yorumlanmıştır. Araştırmanın bulgularından 
hareketle; güzel sanatlar fakültelerinde okuyan öğrencilerin görüşlerine göre; (1) alanda okuyor olmaya yöne-
lik %63,8  (60) gibi bir düzeyde memnuniyetlerinin olduğu; (2) ileride kendi çocuklarının bu alanda okumak 
istemelerini %63,8 (60) gibi bir oranda destekledikleri ve  (3) sanat çalışmalarını yaparken yaptıkları çalışma-
ların kendilerini %78,8 (74) gibi bir oranda rahatlattığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Güzel Sanatlar, Güzel Sanatlar Fakültesi, Memnuniyet, Öğrenci, Destek

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Genel anlamda, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan yükseköğretim kurumlarına başvuruda bulunan adaylar, 
kendi yeteneklerine ilişkin farkındalıkları erken yaşlardan itibaren başlayabilmektedir. Ancak: sadece bu ko-
nuda bir farkındalığın oluşması yeterli olmayabilmektedir. Çevresel etmenlerin de bu yeteneği desteklemesi ve 
pekiştirmesi de gerekebilmektedir (Cheng, 1994: 221; Hadjioannou, 2007: 371). 

Türkiye’deki yükseköğretim kurumları içerisinde yer alan güzel sanatlar fakültelerinin birçok bölümü de ge-
nelde özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden birimlerdir. Aynı şekilde bu bölümlere gelen öğrencilerin 
genelde kendilerinde bu konuya ilişkin bir farkındalık sağlamış olmaları beklenir. Ancak; farkındalığın sağ-
lanması kişinin kendi ile ilgili bilme ve yapabilme düzeyini algılayabilmesinin yanında kişinin çevresinden 
kaynaklanan etmenleri bire bir değerlendirebilmesi ile de doğrudan bağlantılıdır. Genel anlamda okunacak 
bölümlere ilişkin öğrencilerin tercihleri sürecinde öğrencilerin kendi düşüncesi kadar çevresindeki kişilerin 
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düşüncelerinin de karar vermelerinde etkili olduğu dile getirilebilir. Aynı şekilde; seçimde bulundukları bö-
lümde okurken alana yönelik kendi düşünceleri kadar çevrelerinde bulunan kişilerin düşüncelerinin de rol 
oynadığı ifade edilebilir. Oluşan bu düşünce yapısı alanı sevip sevmeme, keyif alıp almama hususunda rol 
oynayabilmektedir. Çevresel etmenlerin yanı sıra konuya yönelik toplumun genel algısının da etken olduğu ve 
etki ettiği bilinmektedir (Reyes, vd., 2012: 700, 701; Salderay, 2018: 102, 103).  

Genelde bireyler keyif aldıkları, yapmaktan hoşlandıkları ve bilgi sahibi oldukları işleri daha çok severler ve 
benimserler. Bu husus, güzel sanatlar fakültelerinde okuyan öğrenciler için de geçerlidir (Wade-Stone, 2014: 
22, 33). Ancak; alanda eğitim alırken, eğitim süreci içerisinde alan hakkında bilgi ve beceri edinmek, karşıla-
şılan durumlar alana yönelik algıyı da etkileyebilmektedir.  Bu düşünceden hareketle “güzel sanatlar fakülte-
lerinde okuyan öğrencilerin alana yönelik memnuniyet düzeylerinin nedir?” sorusu problem cümle olarak ele 
alınmış ve sorun çeşitli yönlerden araştırılarak incelenmiştir.  

AMAÇ

Bu araştırmanın genel amacı, güzel sanatlar fakültelerinde okuyan öğrencilerin alana yönelik memnuniyet 
düzeylerinin ne olduğunun belirlenmesidir. Belirlenen genel amaç doğrultusunda alt amaçlarda ise; (1) güzel 
sanatlar fakültelerinde okuyan öğrencilerin, okudukları alana yönelik ne oranda memnun olduğu?, (2) ileride 
kendi çocuklarının bu alanda okumalarına ne oranda destek verecekleri? ve (3) sanat çalışmalarını yaparken 
yaptıkları çalışmaların kendilerini ne düzeyde rahatlattığı? sorularına yanıt aranmıştır.

KAPSAM

Araştırmanın kapsamını, güzel sanatlar fakültelerinde okuyan üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri oluştur-
maktadır. Bu doğrultuda; Güz 2012 ve Güz 2019 dönemleri arasında, araştırmacının vermiş olduğu lisans ders-
lerindeki öğrencileri ve öğrencilerin Ankara il sınırları içerisinde güzel sanatlar fakültelerinde okuyan üçüncü 
ve dördüncü sınıf öğrenci arkadaşları araştırma kapsamı içerisine dahil edilmişlerdir. 

YÖNTEM

Bu çalışma, nicel araştırma türleri arasında yer alan betimsel bir araştırma yöntemidir. Betimsel araştırma 
yöntemleri; temelde “nedir?” ve  “ne idi?” sorularına yanıt bulmayı amaçlayan araştırmalardır (Balcı, 1997: 
283). Betimsel araştırmalar, iki veya daha fazla fenomen arasından mümkün olan bağlantıları keşfetmeyi veya 
incelenen fenomenin özelliklerini tanımlamayı içeren araştırma türleridir. Betimsel araştırmalar, bir durumu 
aydınlatmak, değerlendirmeler yapmak ve olaylar arasında olası ilişkileri ortaya çıkarmak için yürütülen araş-
tırmalardır. Ayrıca; betimsel araştırmalar, inceleme, araştırma, görüşme ve gözlem aracılığı ile elde edilen 
verilerin bilgi birikimini/toplanmasını da içermektedirler. Belirtilenlerin yanı sıra betimsel araştırmalar, doğru 
bir şekilde tasarımı yapılarak araştırma kapsamına alınan katılımcıları betimlemeyi sağlayan çalışmalar olarak 
değerlendirilmektedirler. Betimsel araştırmalar, geçmişte ya da halen var olan belirli bir durumun, konunun, 
olayın, varlıkların, grupların, hali hazırdaki durumunu, özelliklerini, mevcut tavırları ve davranışları açıklama-
yı, karşılaştırmayı, betimlemeyi ve incelemeyi amaçlayan araştırmalardır (Kaptan, 1998: 53; Karasar, 2005: 
183; Karasar, 2014; 77). Belirtilen bu bilgiler ışığında; güzel sanatlar fakültelerinde okuyan öğrencilerin alana 
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yönelik memnuniyet düzeylerinin nedir? sorusuna yanıt bulmak amacı ile betimsel araştırmalarda veri toplama 
yöntemlerinden biri olan anket tekniği kullanılmıştır.

Verilerin Toplanması: Araştırma ile ilgili anket formları 30 Kasım 2012 – 04 Ekim 2019 tarihleri arasında, 
araştırmanın kapsamına alınan kişilere elden ulaştırılmıştır. Katılımcılara ulaştırılan anket forumları, üç temel 
maddeden ve likert tipi beşli derecelendirme ölçeği kullanılarak yapılandırılmıştır. Kapsam içerisine alınan ve 
gönüllülük esasına bağlı olarak kendilerine verilen/gönderilen anket formlarını eksiksiz olarak dolduran, güzel 
sanatlar fakültesi kökenli 94 kişi araştırmaya katılım göstererek yer almıştır.

Verilerin Çözümlenmesi: Araştırma verilerinin çözümlenmesinde SPSS (the Statistical Package for the Social 
Sciences) for Windows 15.0 Paket Programı kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS for Windows 
15.0 Paket Programına aktarılmış ve betimsel çözümleme tekniklerinden frekans tekniği kullanılarak her bir 
soru tek tek analiz edilmiştir. 

BULGULAR

Araştırmanın bu bölümünde, araştırma verileri sonucunda elde edilen bulgulara ve bulgulara dayalı yorumlara 
yer verilmiştir.

Tablo 1. Güzel Sanatlar Fakültelerinde Okuyan Öğrencilerin Okudukları Alana Karşı Memnuniyetle-
rine İlişkin Görüşleri 

Memnuniyet Düzeyine İlişkin Görüşler Frekans Yüzde %

ÇOK AZ 4 4,3

AZ 12 12,8

BİRAZ 18 19,1

ÇOK 30 31,9

ÇOK FAZLA 30 31,9

Toplam: 94 100,0

Tablo 1 incelendiğinde; güzel sanatlar fakültelerinde okuyan öğrencilerin okudukları alana karşı memnuniyet 
düzeylerine ilişkin görüşlerinin sırası ile 60 (% 63,8) ile “Çok Fazla” ve “Çok”, 18 (% 19,1) ile “Biraz” ve 16 
(%17,1) ile “Az” ve “Çok Az” şeklinde olduğu görülmektedir. Konu ile bağlantılı olarak İlhan (2008: 313), 
birey yaşamında meslek seçiminin son derece önem arz ettiğini, bu seçimin bireyin toplumsal konumunun ta-
yininde ve topluma katılımında belirleyici bir rol oynadığını ve bireyin yaşamından keyif almasına katkı sağla-
dığından bahsetmektedir. Castellano, vd. (2012: 110, 111,112) ise, öğrencilerin eğitim aldıkları süreç içerisinde 
kendi beceri yapıları, konuları öğrenmeye yönelik performansları, ekonomik durumları, anlatılan konuları an-
lama, ders/proje ödevlerine hazırlık ve sınavlara çalışabilme hususlarına yoğunlaştıklarından mezuniyet sonra-
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sında yapılacakları genelde ikinci plana attıklarını veya ertelediklerini ifade etmektedirler. Aynı şekilde Lopes, 
vd. (2003: 641, 642) ise, sosyal ve duygusal öğrenme yapılarının öğrencilerin eğitim süreçlerine doğrudan etki 
ettiğinde dikkat çekmektedirler. Bu doğrultuda; öğrencilerin mevcut sosyal ve duygusal öğrenme yapılarının 
gerek derslerden gerekse bulunulan ortamdan haz olmaya odaklı olduğunu dile getirmektedirler. Tablo 1 de 
ortaya çıkan sonuçla alanda konu ile bağlantılı gerçekleştirilen diğer çalışmalarla paralellik olmasının yanında; 
araştırmaya katılan öğrencilerin üçüncü ve dördüncü sınıf lisans öğrencisi olmalarının da görüşlerinin oluşma-
sında etkili olduğu dile getirilebilir. Bunun yanı sıra; öğrencilerin eğitim süreçleri içerisinde çok sıkı kurallara 
tabi tutulmamaları ve bilişsel beceriye dayalı çok ağır ders programlarına bağlı kalmamalarının da görüşleri-
nin şekillenmesinde rol oynadığı düşünülebilir. Ayrıca; eğitim süreci içerisinde gerçekleştirilen çalışmaların 
nesnellikten öte öznelliğe dayalı olması ve değerlendiren eğitimci yapısının da bunu destekliyor olmasının da 
görüşlerinin oluşmasında etkili olduğu ifade edilebilir. Bunun yanı sıra: diğer fakültelere kıyasla güzel sanatlar 
fakültelerindeki öğrencilere birçok konuda sınırlarının geniş tutulmasının da görüşlerinin şekillenmesinde rol 
oynadığı dile getirilebilir. 

Tablo 2. Güzel Sanatlar Fakültelerinde Okuyan Öğrencilerin İleride Kendi Çocuklarının Bu Alanda 
Okumalarına Ne Oranda Destek Vermek İstediklerine İlişkin Görüşleri 

Destek Düzeyine İlişkin Görüşler Frekans Yüzde %

ÇOK AZ 14 14,9

AZ 6 6,4

BİRAZ 14 14,9

ÇOK 24 25,5

ÇOK FAZLA 36 38,3

Toplam: 94 100,0

Tablo 2 ele alındığında; güzel sanatlar fakültelerinde okuyan öğrencilerin, ileride kendi çocuklarının bu alanda 
okumalarına ne oranda destek vermek istediklerine ilişkin görüşlerinin sırası ile 60 (% 63,8) ile “Çok Fazla” ve 
“Çok”, 14 (% 14,9) ile “Biraz” ve 20 (% 21,3) ile “Az” ve “Çok Az” şeklinde olduğu görülmektedir. Konuyla 
bağlantılı olarak Tseng, ve Seidman (2007: 318, 319), öğrencilerin bulundukları sosyal çevrenin onların değiş-
ken dinamik yapıları algılamalarına etki ederek görüş ve düşüncelerini yönlendirdiğinden bahsetmektedirler. 
Bunun yanı sıra; öğrencilerin bulundukları ortamdaki çevresel değişkenlere dayalı sonuçları algılamada ise 
teorik bilgiye doğrudan bağlı kaldıklarını, kendi deneyimlerini değerlendirmelerine katamadıklarına vurgu 
yapmaktadırlar. Aynı şekilde Reyes, vd. (2012: 700, 707) ise, sınıf yapısı içerisinde var olan mevcut duygusal 
iklimin öğrenci algısı, başarısı ve geleceğe yönelik yaşam görüşüne etki ettiğinden bahsetmektedirler. Bunun 
yanı sıra; sınıf içerisindeki öğrenciler arasındaki mevcut cinsiyet oranının (kız, erkek öğrenci sayısının ora-
nı) da genel yaşam görüşünün şekillenmesinde rol oynayabileceğinden bahsetmektedirler.  Tablo 2’de ortaya 
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çıkan sonuç ile konuyla bağlantılı gerçekleştirilen diğer çalışmaların benzerlik göstermesi yanında; öğren-
cilerin üçüncü ve dördüncü sınıfta halen eğitim alıyor olmalarının da görüşlerinin oluşmasında rol oynadığı 
dile getirilebilir. Bunun yanı sıra; alanda halen okuyor olmaktan kaynaklanan geleceğe yönelik olumlu duygu 
ve düşüncelerinin olmasının da görüşlerinin şekillenmesinde etken olduğu düşünülebilir. Ayrıca; kendilerinin 
alanda okuyor olmalarından kaynaklanan ve bilinçaltlarında yer alan kendilerine ümit verme, motive etme ve 
kendilerini gerçekleştirebilme düşüncesinin de görüşlerinin oluşmasında rol oynadığı var sayılabilir. Bununla 
birlikte; alana yönelik birkaç yıllık vermiş oldukları yoğun emek ve çabanın da görüşlerinin oluşmasında etken 
olduğu düşünülebilir. 

Tablo 3. Güzel Sanatlar Fakültelerinde Okuyan Öğrencilerin Sanat Çalışmalarını Yaparken Yapılan 
Çalışmaların Kendilerini Ne Düzeyde Rahatlattığına İlişkin Görüşleri 

Rahatlatma Düzeyine İlişkin Görüşler Frekans Yüzde %

ÇOK AZ 2 2,1

AZ 10 10,6

BİRAZ 8 8,5

ÇOK 26 27,7

ÇOK FAZLA 48 51,1

Toplam: 94 100,0

Tablo 3 incelendiğinde; güzel sanatlar fakültelerinde okuyan öğrencilerin sanat çalışmalarını yaparken yap-
tıkları çalışmaların kendilerini ne düzeyde rahatlattığına ilişkin görüşlerinin sırası ile 74  (% 78,8) ile “Çok 
Fazla” ve “Çok”, 8 (% 8,5) ile “Biraz” ve 12 (%12,7) ile “Az” ve “Çok Az” şeklinde olduğu görülmektedir. 
Konuyla bağlantılı olarak Hadjioannou (2007: 371, 372, 374 ), eğitim ortamı içeresindeki fiziki yapılanma, 
eğitim programının kuralları ve genel beklenti, öğrenci ve eğitimci inançları ve düşünceleri, okuldaki yapılar 
arasındaki işbirliği, sınıf kuralları ve mevcut sınıf standartları öğrencilerin çalışırken çalıştıkları işten keyif 
almalarına ve rahatlamalarına katkı sağladığından bahsetmektedir. Bununla birlikte; Cheng (1994: 221, 222) 
ise öğrenciler arasındaki etken bilme ve yapabilme düzeyi arasındaki ilişki, sınıfın fiziki ortamı, mevcut sosyal 
iklim ve eğitim yapısının yönetilme şeklinin, öğrencilerin okul içeresinde yaptıkları çalışmaların rahatlatıcı 
etkisini yaşamalarına olanak sağladığından bahsetmektedir. Tablo 3’te ortaya çıkan sonucun alanda yapılan 
diğer çalışmalarla benzerlik göstermesinin yanında; yapılan sanat çalışmalarının öğrencilerin alt beynine hitap 
ediyor olmasının (beyni zorlamayan dinlenmesini ve rahatlamasını sağlayan etkinlikler/çalışmalar olması) da 
görüşlerinin şekillenmesinde etkili olduğu düşünülebilir. Bununla birlikte; sınıf içerisinde çalışmaların hep 
birlikte gerçekleştirilmesi, ortak duygu durumunun paylaşılması, … vb. etmenlerin de öğrencilerin görüşlerin-
de etkili olduğu düşünülebilir. Ayrıca; atölye ortamlarında öğrencilerin içecek ve yiyecek tüketebildikleri bir 
ortamlarının olması, ders dışında başka konular hakkında sohbet edebilme imkanlarının olması,  atölyeye giriş 
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çıkışlarda serbest davranabilmeleri, çalışma yaparken müzik dinleyebilmeleri veya ortamda kitap okuyabil-
meleri, … vb. rahatlamaya yönelik bir takım olanakların sunuluyor olması da görüşlerinin oluşmasında etkili 
olduğu dile getirilebilir. 

SONUÇ

Araştırmanın bulgularına dayalı olarak aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

1. Güzel sanatlar fakültelerinde okuyan öğrencilerin görüşlerine göre; güzel sanatlar alanında okuyor olmaya 
yönelik %63,8  (60) gibi bir düzeyde memnuniyetlerinin olduğu, 

2. Güzel sanatlar fakültelerinde okuyan öğrencilerin görüşlerine göre; ileride kendi çocuklarının bu alanda 
okumak istemelerini %63,8 (60) gibi bir oranda desteklemek istedikleri,

3. Güzel sanatlar fakültelerinde okuyan öğrencilerin görüşlerine göre;  sanat çalışmalarını yaparken yaptıkları 
çalışmaların kendilerini %78,8 (74) gibi bir oranda rahatlattığı, sonucuna ulaşılmıştır. 
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İÇE DÖNÜK DUYGULARIN LEKE DEĞERLERİ İLE YANSIMALARI: LİRİK SOYUTLAMA

Pelin AVŞAR KARABAŞ

Hitit Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi, Çorum / Türkiye

Öz: 2. Dünya Savaşı sonrasında Soyut Ekspresyonizme paralel olarak informal sanatın bir uzantısı niteliğin-
deki “Lirik Soyutlama”, içe dönük duyguların coşkulu bir ifade ile aktarıldığı resimleri kapsamaktadır. Savaş 
gibi toplumsal olgular, dini yansıtan kaligrafiler ve doğa ile ilgili her türlü konunun ele alınabildiği resimsel 
lirizmin içeriğinde; her ne kadar bir temadan yola çıkılmış olunsa da, konuların öznel duygular göz önünde 
bulundurularak ve tamamen kişisel bir yaklaşımla işleniş şekli lirik anlayışı yansıtmaktadır. Resimlerde kom-
pozisyon ve renk öne çıkmakta; biçimler, bağımsız çizgisel arayışlar ve boşlukların yanı sıra bazı sanatçıların 
eserlerinde kaligrafik ifadelere yer veren denemelere de rastlanmaktadır. Lirik soyutlama anlayışının hakim 
olduğu eserlerde yer alan soyut betimlemeler, izleyiciyi düşündüren ve izleyicide bir çağrışım yaratan yanları 
ile çağdaş, yenilikçi ve gelişmeye açık bir üslup sunmaktadır. Sınırsız deneylere açık, düşündüren ve sorgula-
tan özellikleri ile ön plana çıkan sanatçılar arasında ise Hans Hartung, Roger Bissiere, Gerard Schneider, Wols 
ve Georges Mathieu gibi isimler sıralanabilmektedir. Lirik soyutlama anlayışının ana hatlarının belirlenmesi 
açısından oldukça önemli bir girişim olarak görülen ilk iki sergi Georges Mathieu tarafından düzenlenen 1947 
yılındaki “L’lmaginaire” ve 1948 yılındaki “HWPSMTB” isimli sergilerdir. Tarama modelinde gerçekleştiri-
len bu araştırma; lirik soyutlama anlayışı hakkında bilgiler vermek ve Hartung, Wols, Picabia, Stahly, Mathieu, 
Tapie ve Bryen’in soy isimlerinin baş harflerinin yan yana koyularak oluşturulduğu “HWPSMTB” isimli ser-
gide yer alan sanatçıların eserlerinden örnekleri incelemek amacıyla yapılmıştır. Resimlerin en önemli nitelik-
leri ise içe dönük kişisel tavırları yansıtmaları nedeniyle her bir çalışmanın özgün olmasının yanı sıra sanatsal 
tavır bakımından leke değerinin üstünlüğünü yansıtmalarıdır.  

Anahtar Kelimeler: Lirik Soyutlama, Resimde Leke, Georges Mathieu, Hans Hartung, Wols

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Lir kelimesinin sözcük anlamı; coşkun, ilham dolu olarak tanımlanmaktadır. Lirizm, bireysel duyguların coş-
kulu ve içten geldiği gibi dile getirilmesinden başka, toplumsal olgulardan duyulan sevinç, üzüntü ve acıları da 
anlatmaktadır (Serdar, 2015: 71). 1947 yılında Paris’te Soyut Ekspresyonizme paralel olarak “lirik soyutlama” 
tabiri ile ortaya atılan resim dili; sanat çevrelerinde oldukça büyük heyecan yaratmış, bu resim biçimlemesinde 
sanatçının boyayı tuvale aktarırken yaptığı jestler, renk tınlaması ve desensel anlatım, Bauhaus, De Stijl ve 
Konstrüktivizmin soğuk geometrik biçimlemelerine bir tepki olarak doğmuştur. Lirik soyutlama anlayışı kısa 
zamanda Avrupa ülkelerine yayılmış ve İtalya ile Almanya’da yeni denemeler yapılmıştır. Lirik soyutlamanın 
yaratılmasına, erken modernizmin öncüleri olan Wasilly Kandinsky, Paul Klee ve Picasso’nun Sentetik Kübiz-
mi, sürrealistlerin çalışmaları ve düşünceleri kaynaklık etmiştir. Ayrıca savaş yılları sonrasında yaşanan me-
lankoli, şüphe ve yoklukların yarattığı büyük sıkıntılar ile varoluşçulukla bağlantısı olan trajik ve içe yönelik 
duygululuk da lirik soyutlamanın ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamıştır (Turanî, 2004: 84-85). 
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Resimsel lirizmin içeriğinde; savaş gibi toplumsal olgulardan, dini yansıtan kaligrafilere kadar her türlü konu-
nun işlenebilirliği söz konusudur. Bu konuların ele alınması sırasında öznel duyguların göz önüne getirilmesi 
ile işleniş şekli lirik anlayışı yansıtmaktadır. Ressamlar bu tür konuları, kendi duygularını gösteren bir araç 
gibi kullandıklarında lirik bir söylem oluşturmuşlardır. Bu bakımdan lirik resimde esas olan konu olmamakla 
birlikte, ressamların kişisel duygu ve coşkularını fırçalarına taşımalarındaki duygusal etkiler lirizmi besle-
mektedir. Ancak sanatçılar her ne kadar toplumsal olaylardan beslenseler de, eserler içe dönük ve kişiseldir. 
Resimler, sanatçıların farklı konulardaki duygularını soyut ifade biçimleriyle ortaya koymaktadır. 

AMAÇ

Bu araştırmanın amacı; 1947 yılında Paris’te “Lirik Soyutlama” tanımlaması ile ortaya koyulan anlayışı irde-
lemek ve bu doğrultuda eserler üreten sanatçılardan 1948 yılında açılan “HWPSMTB” sergisine katılanların 
çalışmalarını örneklerle incelemektir. 

KAPSAM

Bu araştırma lirik soyutlama anlayışı kapsamında 1948 yılında Paris’te “HWPSMTB” başlığı ile açılan sergide 
yer alan yedi sanatçı ve eserleri ile sınırlıdır. 

YÖNTEM

Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. 

BULGULAR

Georges Mathieu, Paris’te lirik soyutlama anlayışının ilk ortaya koyulduğu zamanlarda, anlayışın ana hatları-
nın belirlenmesi açısından önemli olan iki sergi düzenlemiştir. Bunlardan ilki 1947 yılındaki “L’lmaginaire” 
ve 1948 yılındaki “HWPSMTB” isimli sergilerdir. (Farthing, 2014:469). “HWPSMTB” olarak adlandırılan 
serginin ismi; Hans Hartung, Wols, Francis Picabia, François Stahly, Georges Mathieu, Michel Tapie ve Ca-
mille Bryen’in soy isimlerinin baş harflerinden oluşturulmuştur. 1948 yılında bu sergi ile Lirik manifesto ile 
yayınlanmış ve resim sanatındaki lirik soyutlamacı anlayışın felsefesi belirlenmiştir. Bu vesileyle, resimsel 
lirizmin üslubu ve estetik anlayışı ortaya koyulmuş; duygusal yönüyle ön plana çıkan, figürden uzak, doğadan 
alınan içerikle sadece lekesel değerleri vurgulayan bir sitil olarak çağdaş sanata katkıları belirtilmiştir. 

“HWPSMTB” sergisinde yer alan sanatçılardan Hans Hartung; Taşist ve çizgici bir eylem ressamıdır. Lirik di-
namik bilinçaltının ve düşüncenin işaretler evrenini çok arşınlamış, otomatik yazıyı ilk deneyen ama asla Ger-
çeküstücü olmayan bir sanatçıdır. Hiçbir zaman malzemeye ve kalın boya tabakasına yönelmeyen Hartung’un 
diğerlerine göre daha fazla kullandığı renkler ise açık yeşiller, kahverengiler, limon sarıları, mavi ve siyahtır 
(Ragon, 2009:81). Fon üzerinde şiddetli ve kesin biçimlerle yayılan dinamizmi hissettiren kompozisyonları ile 
tanınan sanatçı, genellikle eserlerini büyük boyutlardaki yüzeylere çalışmış, anlık coşkularını yansıttığı çalış-
malarında, çizgilerin gücünden oldukça faydalanmıştır. 
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Resim 1. Hans Hartung, İsimsiz, 1963.

Wols’un, “Boyama” isimli eseri otomatist bir karalama olarak yapılmış olsa da imge küflü bir ekmek dilimine 
bakılarak tuvale aktarılmıştır. Resmin keder veren ironisi, sanatçının o fakirlik içerisinde muhtemelen bu ek-
meği yemiş olmasıdır. Bayat küflü yiyecekleri yemesi, bu resmi yaptıktan beş yıl sonra gerçekleşen zamansız 
ölümün temel nedenidir (Hodge,2013:65).

Resim 2. Wols, Boyama, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 81 x 81.1 cm, 1946-1947.

Francis Picabia, 1900’lü yılların başlarında dadaist ve gerçeküstücü eserleri ile gündeme gelmiş ancak 1945’den 
sonra lirik soyutlama anlayışı ile oluşturduğu kompozisyonlarıyla dikkat çekmiştir. Resimlerinde rahatsız edici 
biçimler de kullanan sanatçı, daha çok gizem ve erotizm uyandıran çalışmalara yönelmiş, ilerleyen yıllarda ise 
soyut resme eğilerek sanatsal çalışmalarında görsel olarak farklılıklar yaratmıştır. 
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Resim 3. Francis Picabia, Soyut, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1947-1949.

François Stahly, özellikle kamusal alanlara yapmış olduğu heykelleri ile tanınmaktadır. Sanatçının doğadan 
esinlenerek ortaya koyduğu çalışmalarda belirsiz formlar ve desenler dikkat çekmekle birlikte, çoğunlukla 
organik biçimlerin baskın olarak kullanıldığı görülmektedir.  

Resim 4. François Stahly, Neptün,  Ağaç, 200 x 18 x 18 cm, 1950-55.

Georges Mathieu’nun lirik soyutlama anlayışını benimsediği eserlerindeki en dikkat çekici özellikler yatay 
ve geniş fırça vuruşları ile grafizminin otomatikliğidir (Ragon,2009:43). Sanatçı Soyut Dışavurumculukla 
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benzerlikler taşıyan, serbest biçimli çalışmalarında, anlık coşkulu duygularını aktarmıştır. Resimler; tasarlan-
maksızın, ruhsal etkileşimler ve izlenimlerin tek renkli zemin üzerine zaman zamanda kaligrafik öğelerden 
faydalanılması yoluyla gerçekleştirilmiştir. Mathieu’nun “hız estetiği” adlı yöntemiyle büyük boyutlarda üret-
tiği kimi resimlerinde ise boyalara bez ile müdahale ettiği de bilinmektedir.  

Resim 5. Georges Mathieu, Toplumsal Yaşam, Tuval Üzerine Yağlıboya, 81 x 130 cm, 1959.

Michel Tapie, daha çok teorisyen ve sanat eleştirmeni yönleri ile tanınmaktadır. Aynı zamanda Georges Mat-
hieu ile yakın dostluğuyla da bilinen Tapie’nin erken dönemlerinde ise oldukça yalın bir üslupla tek çizgi 
ağırlıklı, hacimsel detaylardan uzak desenleri ile dikkat çektiği bilinmektedir. 

Resim 6. Michel Tapie, Composition Surrealiste Fond Noir, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 92 x 73 cm.
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Camille Bryen’in eserlerinde, lekeci etkilerle yansıtılmak istenen lirik yaklaşımlarda, yenilikçi arayışlar söz 
konusudur. Oldukça renkçi ve özgün bir tavırla boyanan kompozisyonlarda, küçük ve büyük parçaların tekrar-
ları kadar, renklerle de ile oluşturulan ritm ve denge planları fark edilmektedir. 

Resim 7. Camille Bryen, Ocraneil, 92x73 cm, 1955.

2. Dünya Savaşı sonrasında Soyut Ekspresyonizme paralel olarak informal sanatın bir uzantısı niteliğindeki 
lirik soyutlama, içe dönük duyguların coşkulu bir ifade ile aktarıldığı resimleri kapsamaktadır. Resimlerde 
kompozisyon ve renk öne çıkmakta; kompozisyonlar biçimler, bağımsız çizgisel arayışlar ve boşluklarla oluş-
maktadır. Bazı sanatçıların eserlerinde kaligrafik ifadelere yer veren denemelere rastlanmakla birlikte, eserler 
izleyiciyi düşündüren ve izleyicide yaşanmış duygulara yönelik bir çağrışım yaratmaktadır. Başlangıçta tasar-
lanmadan, bilişsel bir süreç olarak ortaya koyulan resimler, sanatçıların duygusal süreçlerinin anlık yansıma-
ları olarak ortaya koyulmaktadır. 

SONUÇ

Lirik soyutlamada sanatçı, dış dünyadan etkileşimlerini kendi içsel duyumsamasıyla yansıtmaktadır. Sanatçı-
nın doğa ile kurduğu yakın bağ, lirik betimlemeleri en derin ifadelere kadar taşımıştır. Ele alınan konularda 
resme, soyut kompozisyonlar ve renk hakim olmuştur. Birbiri içine geçmiş biçimler ve bazen de yer yer bıra-
kılmış boşluklar ile sanatçının iç dünyasında yarattığı tınılar, renklerle yüz yüze gelmiştir. Bir başka açıdan, 
farklı kültürlerden esinlenen kaligrafik arayışlar lirik soyutlama anlayışı ile temellenen biçimsel denemelere 
yenilik katmıştır. Ayrıca lirik söylemde, yazınsal yaklaşımlar da gösterilmiş ve bağımsız çizgisel arayışlar da 
ortaya çıkarılmıştır. 
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TÜRK GRAFİK SANATINDA KALİGRAFİ

Buşra İNCİRKUŞ

Süleyman Demirel Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Isparta / Türkiye

Öz: İnsanlığın önemli buluşlarından biri olan yazının, mağara resimleriyle başlayıp geliştiği görülmektedir. 
İletişimin ve ihtiyaçların artmasıyla yazının kullanım alanı da genişlemiştir. İnsanlar her alanda olduğu gibi 
yazı alanında da en güzelin peşine düşmüşlerdir. Dilimizde güzel yazı anlamına gelen kaligrafi sanatla iç 
içedir. Birçok medeniyetin kendine has farklı kaligrafi tarzları bulunur. En çok ilgi görenleri, Çin kaligrafisi, 
İbrani kaligrafisi, Hint kaligrafisi, Japon kaligrafisi, Kore kaligrafisi, Yunan kaligrafisi ve Arap kaligrafisi-
dir. Her kültürün kendine has yazı karakteri olmasının yanı sıra duygu aktarımı da farklılık göstermektedir. 
Bu bakımdan yazı, duyguları ifade etmede son derece önemli bir iletişim aracı olarak varlık göstermektedir. 
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yazıda gelişme kaydetmiş, özellikle güzel yazı yazmak önemli bir bilgi ve 
yetenek gerektirmiştir. Ayrıca kaligrafi sanatının modern görünüm kazanması da yine teknolojik gelişmeler 
vasıtasıyla olmuştur. Bu araştırmada, birçok sanat dalında yansımaları olan kaligrafinin ne olduğunu, tarihsel 
gelişimini, Türk Grafik sanatındaki etkilerini ve şu anki durumunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Temel yazı 
karakterlerinden yola çıkarak kaligrafinin gelişim sürecine değinilmektedir. Osmanlı Döneminde Türk Hat 
sanatının örnekleriyle gelişen Türk Grafik sanatı, son derece önemli sanatçıların bu alanda kendini gösterme-
sini sağlamıştır. Ülkemizde birçok kaligrafi ustası, yazılarında özgünlüğü sağlayarak, yazı sanatının modern 
görünüm kazanmasını sağlamıştır. Başta İhap Hulusi olmak üzere, Hüseyin Kutlu, Emin Barın ve Savaş Çevik 
gibi ülkemizde kaligrafinin gelişiminde katkıda bulunan sanatçılar var olmuş ve katkıda bulunmaya devam 
etmektedir. İnsan var olduğu sürece yaratıcılıkta var olacak, gelecek günlerin getireceği ihtiyaçlarla yazı ala-
nında yeni ve özgün tarzlar oluşturulmaya devam edecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kaligrafi, Grafik Sanatı, İletişim

GİRİŞ 

Yazı, her dönemde önemli bir role sahip olmuştur. Sürekli daha iyiyi ve daha güzeli oluşturmak adına yazı 
her dönem gelişme göstermiştir. Hayatın her alanında kendini gösteren yazı grafikte de kullanılan bir daldır. 
“İnsanlar yaşam boyu yazıya gereksinim duymuşlardır. Duyguları ifade etmekte kullanılan yazı, eski kullanım 
şekli olan daktilolarda ya da bilgisayarlardaki kullanımlarından çok farklı olarak yazarının kişiliği hakkında 
bilgi sahibi olmamızı da sağlar. Güzel yazı, insanları birbirinden ayıran önemli bir anlatım türüdür” (Artut, 
2004: 13). Kaligrafi, Yunanca güzel anlamına gelen “callos” ve yazı anlamına gelen “graphia” kelimelerinden 
türemiştir. Arapçada “Hat sanatı” deyimiyle kullanılan kaligrafinin Türkçemizdeki karşılığı “Güzel yazı”dır. 
Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen “Hat sanatı” dünyada ve ülkemizde de beğenilen bir sanattır. 
Arap kaligrafisi ile çalışan kişilere “Hattat” ünvanı verilmektedir. Bilinen ve en yaygın olan kaligrafi örneği 
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ise Latin harfleri ile yapılan batı kaligrafisidir. Bu sanatı uygulayanlara da “Kaligraf” adı verilir. Dünyaca 
ünlü Çinli kaligraf Wang Hsi-chih yazı sanatı için duyguların önemini ortaya koymaktadır: “Yazı yazmak bir 
ifade yöntemidir: Kaligrafi sanatında kullanılan dekoratif simgeler, ruhu yüceltmeyi ve duyguları en iyi şekilde 
aktarabilmeyi sağlar” (Ünver, 2003: 1).

YAZININ DOĞUŞU

Görsel sanatların başlangıcı M.Ö. 10.000 yıllarında yapıldığı tahmin edilen, mağara duvarlarındaki resimlere 
dayanmaktadır. Bu görsellerin çoğu av sahnelerinden oluşmaktadır. Resmin başlangıcının bu resimler olduğu-
nu söylemek mümkündür. Yazının başlangıcı ise daha sonra olmaktadır. Simgelerin okunmak için yapılmaları 
yazıyı, seyredilmek için yapılmaları ise resmi oluşturmaktadır. Yazının bulunuşuyla beraber insanlığın kültür 
tarihi de başlar, yazıdan önceki döneme Tarih Öncesi denmesi de bu yüzdendir (Akyıl, 1996: 1-2). İlkyazı, yer-
leşik yaşamın kurulması ile Mezopotamya ve Eski Mısır’da doğmuştur. İran yolu ile Asya’dan gelen Sümerler, 
göçebeliği bırakarak Fırat ve Dicle ovasında yerleşik yaşama başlamış, köy ve kentler kurmuşlardır. Aynı çağ-
da Nil Vadisi ve deltalarında başka ırklardan da gelenler olmuştur. İlk kültür eserleri de buralarda doğmuştur. 
Bu iki kültür bölgesinde de yazı M.Ö. 3000-2500’lü yıllarda doğmuştur. Mezopotamya’da resim şeklindeki 
yazılardan doğup gelişen yazı çivi yazısıdır. Bu yazı, çamur levhalara ağaç kabuklarının uçlarının bastırılması 
ile kama şeklinde bırakılan izlerden meydana gelir. Bu yüzden Kama Yazısı olarak da bilinir. İlk zamanlarda 
her işaret bir fikir ya da kelimeyi anlatmaktadır. Tek heceli kelimelerin ifadesinde kullanılan işaretlerin, aynı 
heceleri içeren kelimelerde de kullanılması ile hece yazısı doğmuştur. Çivi yazısı, dekoratif olmayan sadece 
okunmak için yazılmış, süssüz bir yazı türüdür. Çivi ve hiyeroglif yazılarında simgeler, bir fikir veya kelimeyi 
ifade ettiğinden bu yazılara, ideografi veya ideogram denir (Akyıl, 1996: 3-6).

Görsel 1. Sümer Çivi Yazısı Örnekleri

Mısırlıların kullandığı hiyeroglif yazı ise dekoratif bir yazı çeşididir. Hiyeroglif yazı, deriye, taşa ve papirüs 
denilen özel bir kağıt üzerine tutkal ve kurumdan oluşan özel bir mürekkeple yazılmaktadır. Bu yazı çeşidi 
sadece okumak için değil süs amaçlı da kullanılmıştır. Başlangıçta toplu fikirleri ifade eden resim kompozis-
yonları giderek kelime ve hece yazısını oluşturmuştur. 
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Görsel 2. Eski Mısır Hiyeroglif Yazı Örneği

M.Ö. 600-500 yıllarında kullanılmaya başlayan Çin, Japon ve Maya yazıları da bu gruba dahildir. Çin yazıla-
rında fırça ile hızlı yazma sonucu işaretler, doğal görünüşlerinden uzaklaşıp soyut işaretlere dönüşmüşlerdir. 
Ancak bunların ilk örnekleri, taşa, sert ağaç ya da kile oyularak; daha sonraları, ipek ve özel olarak hazırlanmış 
kağıtlar üzerine mürekkeple yazılmıştır. Japon yazısı da bu yazı ailesinden çıkmışsa da işaretleri kelimeleri 
değil, heceleri ifade etmiştir. Maya yazısı M.S. 1200-1400 yıllarında kullanılmıştır. Simgeleri, doğal ve soyut 
işaretlerden yapılmış bir resim kompozisyonu görüntüsündedir.

Görsel 3. Maya Yazılarında Kullanılan Sözcükler

Yazının bulunuşundan 4.000 yıl önce Mısır, Sami’lerin bir kavmi olan Hyksos istilasına uğramıştır. Doğu 
Arabistan’dan gelen Hyksos’lar Nil vadisine yayıldılar ve 150 yıl Mısır’ı idare ettiler. Mısırlıların 20 kadar 
hiyeroglifini seçerek basit bir yolla harf haline getirdiler. (A)Harfi yerine bir öküz başı çizmişler, çünkü onların 
dilinde öküze “Alef” denilmektedir. (B) yerine ev anlamına gelen “Bet” kelimesini yazmışlar,  (R) yerine de, 
insan başı anlamına gelen “Reş” kelimesini yazmışlardır. Böylece ilk alfabe, Hyksos’lar tarafından doğmuştur. 
İlk alfabe ve sonrakilerinde her harf bir sesi belirttiğinden bu yazılara fonografi (fonogram) denir (Akyıl, 1996: 
6).

Yazı ilk zamanlarda sağdan sola yazılmıştır ancak Fenikelilerden yazıyı alan Yunanlılar sonraları İlk satırı sağ-
dan sola, ikinci satırı soldan sağa yazmışlardır. Soldan sağa yazılan yazıları kullanışlı bulmuşlar ve bugün bi-
zimde kullandığımız gibi soldan sağa doğru bir yazım oluşturmuşlardır. Araplar halen sağdan sola yazı şeklini 
kullanmaktadır. Çinliler ise yazıyı yukarıdan aşağıya doğru yazmakta ve soldan sağa doğru istiflemektedirler. 



29

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Alfabe’nin ikinci gelişme kolu, Arabistan, İran ve Orta Asya ülkeleri yönünde olmuştur. Bu kolda türeyen ya-
zılar genellikle, sağdan sola yazılan yazı çeşitleridir. Harf Devrimi’nden önce Selçuklu ve Osmanlı dönemle-
rinde kullanılan Arap yazısı bu kolun son yazılarıdır. Eski Yunanlılar M.Ö. 9.y.y.’da Fenike yazısını alıp, sesli 
harf katmışlar ve soldan sağa yazmışlardır. Yunan yazısını M.Ö. 7.y.y.’da Romalılar almış ve birkaç değişimle 
“Roma Kapitalis” denen büyük harf yazısını oluşturmuşlardır. Roma kapital yazı dekoratif ve kolay okunan 
bir yazı şeklidir. 

Görsel 4. Yunan Yazı Örneği

Dilimize uygunluğu nedeni ile 1928’deki Harf Devrimi’nde Türk alfabesi bu yazıya dayalı olarak oluşturul-
muştur. Avrupa ülkelerine de yayılan bu yazı çeşitleri, İrlanda rahiplerinin yazı sanatına düşkünlüğüyle İrlanda 
yazısı denen küçük harflerden oluşan yeni bir karakterin de doğmasına neden olmuştur(M.S. 8.y.y.). Yazı, dev-
rinin sanat karakterlerine de uygunluk göstermektedir. M.S. 12.y.y.’da Fransa’da yazıda dikleşme, daralma ve 
yatayların kırılması başlamıştır. Böylece “Gotik” dediğimiz yazı karakteri ortaya çıkmıştır. Gutenberg, yazıda 
bildiği tek tarz olan Gothic yazı karakterini kopya etmeye çalışmıştır fakat bu teknik el yazısında olduğu gibi 
birbirine bitişik olduğundan dolayı oldukça güç bir tekniktir. Bu nedenle Gutenberg harfleri 270 farklı birle-
şimlerle üretmek zorunda kalmıştır (Uçar, 2004: 100).

Gutenberg, 1440 yılında ilk defa dizgi yaparak kitap çoğaltma yöntemini bulduğunda “Tekstura” yazısını seç-
miştir ve bu çalışması dünyanın en güzel tipografi örneklerinden sayılmaktadır. Johannes Gutenberg’den önce 
sayfaların yazı ve resimleri ağaç kalıplara oyulup, elle veya bazı baskı makineleriyle tampon boya verilerek 
uygulanırdı ancak bu uygulama çok kullanışlı değildir, ahşap kalıplar çabuk aşınmakta ve yeni kalıplar oluş-
turmak zorunlu kılınmıştır. Gutenberg ise 1440 yılında bastığı kitaplarda harf ve işaretleri ayrı ayrı metalden 
dökme tekniği geliştirmiş ve yeni bir baskı yapmıştır. Böylece basım tekniği hem daha kolay hem daha ucuz 
olmuştur. Bu süreç, insanlığın gelişiminde önemli bir dönüm noktası olmuştur.

KALİGRAFİ SANATI

Arkeolojik kazıların sonunda, ilkyazının muhasebe tutmak adına oluşturulduğu görülmüştür. Daha sonraki 
yıllarda ise Sümerlerce insan ve eşya isimlerini içeren resimsel bir iletişim aracı olarak kullanılmıştır. Giderek 
çizgisel formlara dönüşüp estetik beğeniyle çeşitlenen yazılar güzel yazıyı oluşturmuştur. Kaligrafi, insanların 
birbirleriyle iletişimindeki görsel sanatların bir parçasıdır. Her kültürün farklılığı kendilerine has kaligrafile-
rinin oluşmasını sağlamıştır. Dünyadaki en çok ilgi gören kaligrafi türleri: Çin, İbrani, Hint, Japon, Kore, Yu-
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nan, Arap ve Batı kaligrafileridir. Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen Hat Sanatı, Arap kaligrafisinin 
önemli bir örneğidir. Şu anda yaygın olarak kullanılan Batı kaligrafisi, Latin harflerinden oluşur. 

Görsel 5. Arap Kaligrafi Çalışması Örneği

Kaligrafide harflerin yazının türüne göre oluşturulmasında temel alınan, noktadır. Nokta, yazının yazılaca-
ğı kalemle işaretlenerek oluşmaktadır. Böylece harf aralıkları eşitlenip, harflerin baş, gövde ve kuyruk gibi 
kıvrımları oranlanmış olmaktadır. Bir yazının büyük ya da küçük harflerle yazılması sadece harf kalınlığını 
değiştirmekte, harflerin biçimini etkilememektedir. Serbest yazılar için rahat tutulan ve kullanılan her türlü 
yazı aracı kalem olarak kullanılabilmektedir. Örneğin, karton, kamış, fırça, uç vb. sıralamak mümkündür. 
Kullanılan kalem uçlarına göre yazı puntoları da değişmektedir. Yassı uçlar hafif yan tutulduğunda ince bir 
çizgi elde edilmektedir. 45 derece eğik tutulduğunda kalın çizgiler oluşmaktadır. Küçük harfler gövde, aşağı 
uzantısı ve yukarı uzantısıyla üçe ayrılırken, büyük harfler ilk iki satıra yazılmaktadır. Kaligrafik yazılarda harf 
ve kelime aralıkları, yuvarlak harfler ile “A, T, V, Y” harflerinden önce ve sonra gelen harf aralıkları biraz daha 
dar alınarak oluşturulmaktadır. Satır aralarında ise, küçük harf boyu kadar boşluk bırakılmalıdır. Yazı yazarken 
kullanılan kalem ucunun kağıda tam olarak oturması gerekmektedir. Yazı yazmaya başlamadan önce kalemde-
ki mürekkep yoğunluğunu ayarlamak için başka bir kağıtta denemeler yapılmaktadır. Yazımızın iyi olması için 
mümkün olduğunca mürekkep dağıtmayan kağıt, iyi uç ve mürekkep kullanılmalıdır.

TÜRKİYE’DE KALİGRAFİ SANATI

Hat kelimesi sözlüklerde “çizgi, ince ve doğru yol” gibi anlamlara gelmektedir. Bir sanat terimi olarak ise hat; 
Arap yazısını estetik ölçülere bağlı kalıp güzel bir şekilde yazma sanatı (hüsnü’l- hat, hüsn-i hat) anlamında 
kullanılmıştır (Kınlı, 2007: 1).

Hat sanatı ya da diğer adıyla Arap kaligrafisi, Türkiye’deki en önemli kullanım alanına sahip sanat dallarından 
birisidir. Bu sanatı icra edenlerin yanında öğrenilmesini sağlayan çeşitli eğitim kurumları da mevcuttur. Bu 
durum, ülkemizin el sanatlarına bağlılığının bir göstergesidir. Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen 
hat sanatı ile birçok hattat yetişmekte ve ülkemizin tanınmasında önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu sanatın 
yaygınlaşması için eğitim kurumlarında alt yapıların oluşması ve belli miktar yatırım yapılması gerekmektedir. 
20.yy ’ın başında, grafik tasarım alanındaki bu yeni hareketlerle birlikte çalışan birçok tasarımcı da “Yeni Ti-
pografi” adı altında önemli gelişmeler ortaya koymuştur. Bu tasarımcılar, biçim ve görsel teori konusunda ge-
liştirilmiş olan yeniliklerin bilincinde olarak, yeni görüşleri grafik tasarıma uyarlamışlardır. Öncelikle estetiği 
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işlevin yaratacağı ilkesinden yola çıkarak, dolaysız bir görsel anlatım biçimi kurmaya çalışırken, tasarımcının 
toplumdaki yerinin daima işlevsel bir nitelik taşıması gerektiğini savunmuşlardır (Bektaş, 1992: 85).

DÜNDEN BUGÜNE TÜRK KALİGRAFİ USTALARI

Ülkemizde kaligrafi sanatı Hat sanatıyla başlamış ve bu alanda yetkinliğe ulaşılmıştır. Bu alanın önde gelen 
isimlerinden birkaçını saymak gerekirse, bunlar; Yakut-ı Musta’simi, Şeyh Hamdullah, Şemseddin Ahmet Ka-
rahisari, Üsküdarlı Hattat Hasan Çelebi, Mehmet Rasim, Mustafa Rakım Efendi, Hamid Aytaç, Emin Barın, 
Hüseyin Kutlu, Muhammed Başdağ ve Tolga Girgin gösterilebilir. Bilhassa Türk grafik sanatı alanında kalig-
rafiyi kullanan sanatçılar arasında da başta İhap Hulusi Görey olmak üzere Mustafa Eren, Savaş Çevik, Taner 
Erdem ve Ali Toy’dur. 

İhap Hulusi, ülkemizin ilk ünlü grafik tasarımcılarından biridir. İngilizlerin Mısır’ı işgali sonucu ailesiyle 
İstanbul’a gelmiştir. İlk resmi siparişi bir diş macunu reklam afişidir. Daha sonra Atatürk’ün isteğiyle ilk 
“Alfabe” kitabının kapağını hazırlamıştır. Hazırladığı tüm işlerde çoğunlukla kendi eliyle oluşturduğu yazı 
biçimini kullanmıştır. Kaligrafik yazı biçiminin yanı sıra, çizerek de oluşturduğu geometrik ve tipografik harf 
yapılarıyla kendi tasarımlarının özgünleşmesini sağlamıştır (Sarıkavak, 2004: 129-131).

Görsel 6. İhap Hulusi Görey’in Alfabe Kitabı için Tasarladığı Kapak

SONUÇ

Yaklaşık beş bin yıllık bir tarihi olan yazı, Güney Mezopotamyada yaşayan Sümerlerce kayıt tutmak için oluş-
turulmuştur. Daha sonraları bu yazılar, insan ve eşya isimlerini içeren resimsel sembollere dönüşmüş, çizgisel 
formlar kazanarak ilk alfabeleri oluşturmaya başlamışlardır. Gelişerek bugünkü şeklini alan yazının gerçek 
anlamda üç büyük kolu vardır. Bunlar, İslam hat sanatı, Çin kaligrafisi ve Avrupa yazı sanatıdır. İslam dinini 
benimseyen toplumlarda güzel yazı (hüsn-i hat), öncelikle Kuran-ı Kerim’i yazıya dökmek amacıyla gelişti-
rilirken; Roma yazısını ve Latin alfabesini benimseyen Avrupalılar da yazı sanatı, öncelikle kendi dinlerince 
temellenip biçim kazanmıştır.
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Yazı duyguları ifade etmede son derece önemli bir iletişim aracıdır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yazıda 
gelişme kaydetmiş, özellikle güzel yazı yazmak önemli bir bilgi ve yetenek gerektirmiştir. Bu bakımdan güzel 
yazı, okullarda öğretilmekte bu işi öğretenlere de ayrı bir önem verilmektedir. 

Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde dahi kaligrafi sanatı, estetik ve dekoratif özelliğiyle önemli bir yere 
sahiptir.  Nasıl ki güzel giyinen ya da güzel konuşan biri dikkatimizi çekiyorsa güzel yazan kişide aynı dere-
cede dikkat çeker. Güzel yazı yazmak, hem insanın kendisine hem de çevresine duyduğu saygıyı belirtir. İnsan 
var olduğu sürece yaratıcılıkta var olacak, gelecek günlerin getireceği ihtiyaçlarla yazıda yeni ve özgün tarzlar 
oluşturulmaya devam edecektir. 
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MEKÂN VE SINIR İLİŞKİSİ

Rıza Ozan EROĞLU

HİTİT Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi, Çorum / Türkiye

Öz: Bu çalışmanın amacı sınırların sadece belirli materyallerle oluşturulamayacağını, bu kavramın insanla 
birlikte var olduğunu ve süreceğini belirtmektir bu sebepten sınır kavramını mülkiyet kavramının ortaya çık-
tığı anla bir okumak yanlış olacaktır. Sınır kavramı, kendini kişisel ihtiyaçları doğrultusunda diğerlerinden 
ayıran insanla ortaya çıkar. Bu alana özel alan denir. Bir bireyi ya da bir haneyi niteleyebilmekle beraber, 
bir alan içerisinde birden çok etmenin ilişkisine izin veriyorsa toplumsal alan özelliği de kazanır. Toplumsal 
alan kavramı fiziki bir alanı nitelerken aynı zamanda birbirini içerisine geçmiş pek çok özel alanın etkileşim 
sınırlarını da oluşturur. Özel alanın en büyük yükümlülüklerinden birisi mahremiyettir. İnsan eylemlerini ve 
düşüncelerini burada kamusal olandan ayrı tutar. Böyle bir alanın ihtiyacı, insanın özel ile kamusalın arasın-
daki sınırı oluşturmasını gerektirmiştir. İçerisinde bulunduğumuz alanın koşulları değiştiği vakit, mekânda ve 
zamanda olduğunu bildiğimiz farklılık durumu, an içerisindeki eylemlerimizde değişim oluşturur. İnsanlar 
terk edildiğini düşündükleri alanlarda saldırganlaşma eğilimindedir. Bu durum bellekten gelen bir deneyim-
lenmişlikle veya ilkel bir dürtüyle açıklanmaya çalışılabilir. Mekânın içerisinde bulunan bir yâda birden fazla 
eleman bulunduğumuz yerle ilgili bellekteki anılarımıza geri dönerek ilişkili olanlar içerisinden olumlu veya 
olumsuz bir yargıda bulunmamıza sebep olabilir. Mekânın pek çok alt başlığı vardır, bunlar algılayabildiğimiz 
hemen her şeyi oluşturur Georges Perec’in söylediği “boşlukta gözünüze takılan şey mekândır” olarak değil, 
kokladığınız, duyduğunuz, gördüğünüz, tattığınız, hissettiğiniz, fark ettiğiniz her şey mekândır.

Anahtar Kelimeler: Mekân, Sınır, Toplumsal Alan, Özel Alan, Duyu

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Mekân kavramı yanında her zaman bir sınır düşüncesini getirir. Bu makalenin amacı sınırların sadece belir-
li materyallerle oluşturulamayacağını, bu kavramın insanla birlikte var olduğunu ve süreceğini belirtmektir. 
Bilinen soyut ya da somut içerisinde bir şeyi barındırabilen her şey bir mekân olarak düşünülebilir. Böyle bir 
okuma oluşturulduğunda sonsuz sayıda sınırlar ve farklı mekanlar ortaya çıkmaktadır. Bunların bir bölümü 
fiziksel etmenlerle açıklanabilirken, kendi içimizde oluşturduğumuz soyut mekanlarda mümkündür. Bu denli 
geniş bir konunun tek bir makale içerisinde irdelenmesi okuyucu ve yazan kişi için oldukça yorucu olacak-
tır. Bu makale bir üst başlık altında konunun ana hatlarına bir girizgâh olarak yazılmıştır. Mekân ve sınır 
kavramına sosyolojik, politik ve felsefi bir giriş sağlaması öngörülen bu metinde olmayan ancak daha son-
raları üzerinde durulması gereken başka bir konu da sanat nesnesi ve mekân ilişkisidir. Kuşkusuz mekânından 
bağımsız değerlendirilemeyecek sanat nesnesi (kendi içerisinde bir mekân)’nin içinde bulunduğu alan ile bir-
likte oluşturduğu ortam ve izleyiciyle oluşturduğu mekân-nesne ilişkisine bağlı okuma da önemli konulardır. 
Mekanın bu gibi pek çok kavram ile olan ilişkisi üzerinden yeni alt başlıklar türetmek ve oluşan yeni sınırlar 
ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak mümkündür. 
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MEKÂN VE SINIR İLİŞKİSİ

Mekânın sınır ile olan ilişkisine geçmeden önce bu iki kavramın dilimize nereden geçtiği ve zaman içerisinde 
nasıl değişime uğradığına bakmak faydalı olacaktır. 

Mekân kavramı klasik batı terminolojisinde bireyi dış etmenlerden koruyan ayrıştırandır. Doğuda ise daha 
geniş bir kavram olarak ele alınmış olup yer, konum şeklinde kullanılmıştır. Fiziksel etmenlerin sınırlarına 
muhtaç olmadan kendini ayıran mekânlar elbette vardır. Yunanca kaynaklı bir kelime olan sınır ise bir şeyin 
yayılabileceği son çizgi, uç olarak ifade edilmektedir. Algımızı oluşturan etmenlerin pek çoğu bir sona yani 
bir sınıra sahiptir. Bu etmenler yok olmamakla birlikte sınırlarını oluşturdukları mekânı kendileri ile birlikte 
farklılaştırırlar. 

İnsan dünyaya duyuları ile ulaşır ve zihniyle anlamlandırır. Koku, renk, zaman, ses gibi pek çok algı bize içer-
isinde bulunduğumuz mekânı tanımlar. Bunlardan bir ya da birkaçı değiştiğinde önceki konumumuzda bulun-
madığımızı, mekânda değişiklik olduğunu fark edilmektedir. Aynı yapı içerisindeki birden fazla uyaran birçok 
mekân oluşturabilir. Sınırlar sadece görme duyusuna bağlı değil, diğer duyuları tetikler şekilde de oluşabilir. 
Her değişken büyük parçanın içerisinde kendi bölümlerini çizer ve farklı karakterler oluşturur. Daha önceden 
deneyimlediğimiz mekânlarla ilişki kurduğumuz sırada kendine bir kimlik kazanır ve oraya olan ön tavrımız 
belirlenir. İçerisinde bulunduğumuz alan, kültürün ve o ana kadarki tecrübelerin kuşatması altına girer kendi 
içimizdeki bu hesaplaşmanın sonucu pek çok kelime ile ifade edilir, bu günlerde en popüler olanlarından biri 
“tekinsiz” kavramıdır. Çağdaş mimarlık kuramcısı Christian Norberg-Schulz’un gündeme getirdiği “Genius 
Loci” (yerin ruhu) kavramı da kendi belleğimizle mekân arasında kurduğumuz ilişkinin bir tezahürüdür. Birey 
mekâna girerken orayı önceki belleğinden bağımsız değerlendiremez, bu bellekte kuşkusuz geçmiş yaşantı 
kadar kültüründe etkisi vardır. Toplum tarafından yapılan mekân üzerinden deneyim aktarımları ve genelle-
meler daha öncesinde bulunmadığımız, koklamadığımız, tatmadığımız vb. Bir mekân içerisinde psikolojik bir 
savunma kurmamızı sağlar. 

Mekânsal bileşenlere ait algılar niteleyici (renk, düzey, koku gibi) ve kantitatif (yoğunluk, büyüklük, süre 
gibi) özellikleriyle belleğe depolanmaktadır. Bu bağlamda çağrışımın mekânsal algıdaki önemi açıkça ortaya 
konulmaktadır. Belleğe depolanan uyaranların, sadece mekânsal bileşenleri değil aynı zamanda algılanan me-
kânın ortamı ve içinde geçen yaşamı da kapsayacağından, mekân ile içinde geçen yaşam bellekte bir arada 
saklanmaktadır. (Kahvecioğlu, 2016). 

Bu durum tersten de okunabilir. Mekân üzerinden oluşan deneyimler oranın belli bir ya da birden çok etmenine 
karşı da bellekte bir yargı oluşturabilir. Bellekte kayıt altına alınan bu mekânlar artık tamamen öznel bir boyut 
kazanmıştır. Kendi içerisinde önem derecelerine göre birbirlerini kapsarlar ve bellekte parçalı, hiyerarşik bir 
sistem oluşurmaktadır. 

Algılarımız mekân ile doğrudan ilintilidir, değişimlerin hepsini mekân ve nesne üzerinden okuruz, zamanla 
bağdaştırırız. Dünyada güneş kaynaklı olan ışık dünya mekanındaki hareket ve dönüşümleri ile zamanın en 
rahat okunabilecek halini gözler önüne serermektedir. Mekândaki bu sürekli dönüşümün ve sürekli yeni sınır-
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lar oluşmasının en belirgin örneklerinden biri olan ışık mimari bir yapının da en önemli etmenlerinden biridir. 
Sadece mimaride değil birincil doğa üzerinden yapılacak zaman, mekân ya da sınır okumalarında kuşkusuz en 
ayır edici olanı etmen ışıktır. Işık renklerin ve cisimlerin varlığına karar verirken olmayan bir algıyı var olan 
bir şeyi de yok gösterebilir. 

Rengi malzeme ve ışıktan bağımsız olarak düşünmek mekân algılama bakımından eksik sonuçlar doğurur. Ren-
gi, malzemenin özelliklerinden bir tanesi olarak, aydınlatan ışığın özelliklerine bağlı olarak anlamlandırırız. 
Aynı renge boyanmış iki tekstil malzemenin kullanımını düşünürsek; örneğin parlak bir saten kumaş ve bir 
kadifenin anlatım dili farklıdır. Saten parlak ve hafif, kadife derin ve sıcak bir etki yaratacaktır (Rasmus-
sen,1994:179-182). 

Işık dışında da pek çok mekânsal sınır vardır ve gözle görülemeyecek olanların sayısı kesinlikle görünür olan-
dan fazladır. “İnsanın gırtlağından çıkan ‘ses’, ‘sessizliği doldurur’ ‘ses’ görünmez bir heykeldir plastiktir’ 
(Beuys, 1993). Sesin ulaşabileceği bir son çizgi vardır ve bir sınır çizer ilerisinde kalan alan artık farklı bir 
mekândır. Sıcaklık net bir sınır oluşturmasa da birden çok sınır oluşturacağı kesindir. Koku bir mekân hak-
kında bir öngörüde bulunmayı sağlayan en önemli duyudur, insanların koku hafızası çoğu zaman fotoğrafik 
hafızasından daha iyidir. Bunlar gibi tat alma, zaman, propriyosepsiyon (Eklemlerin boşluktaki pozisyonunu, 
konumunu, hareketini algılama duyusudur. Sinir-kas kontrolünün sağlanması için gerekli motor planlamaya 
ve kas refleksine katkıda bulunarak dinamik eklem stabilizesini sağlayan duyudur.) (Doğu, 2013) gibi pek çok 
duyu sınırlar çizer ve algıladığımız bu alanları farklı mekânlar olarak zihnimizde işaretlenmektedir. Mekân 
kavramı her ne kadar genel kapsayıcı bir kavram olsa da büyük mekânların alt mekânları vardır ve bu şekilde 
algılayabildiğimiz evren meydana gelmektedir. Bu alt mekânlardan biri olan ve kendi içerisinde belki de en 
çok ayrışan kavram “toplumsal mekân” dır. 

TOPLUMSAL MEKÂN 

Toplumsal mekân şeyler içinde bir şey ürünler arasında herhangi bir ürün değildir, onların ortak varlıkları ve 
eşzamanlılıkları içindeki ilişkilerini, yani (nispi) düzeni ve/veya (nispi) düzensizliği kapsar. Bunun sonucunda 
bir işlemler kümesi ve dizisi doğar, dolayısıyla basit bir nesneye indirgenemez. (Lefebvre, 2014 :99) 

Toplumsal mekânın sabit sınırları yoktur sürekli olarak dönüşür iç ve dış sınırları içindeki elemanların arasında-
ki ilişkileri belirli bir zaman sürecinde kapsar ve bu şekilde ortaya çıkmaktadır. Düzenli bir üretim ve tüketim 
ortamıdır. Toplumsal mekân içerisinde yapılan eylemler ve mekandaki değişimler bir üretimdir. Farklı bir 
mekân oluşturur ve önceki mekân tüketilmiştir. Toplumsal mekânın içerisindeki birbirinden bağımsız ilişkiler 
pek çok toplumsal mekân meydana getirir bu mekânlar asla yok olmaz, dönüşürler. Sabit bir sınır aramanın 
yanlış olduğu kadar, olmaması gibi bir zorunlulukta yoktur. İçerisinde birçok anlamlı, anlamsız ya da anlam 
kazanmayı bekleyen mekân barındırmaktadır. Bir grubun bir mekâna anlam yükleme hakkı olabilir, bireyler 
ortak olarak ya da kendi içlerinde yakın olan bir sınır oluşturur ve mekânı bir düşünceyle, olayla bağlarlar, bu 
durum mekânın dönüşümüdür, ikincil bir anlam kazanır. Kişiler arasındaki önemine göre de bellek mekânında 
kapsayacağı alan değişir. 



36

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

KAMUSAL ve ÖZEL ALAN 

Günümüzde sınırlarının en görünür olduğu genel mekân kavramları, şüphesiz kamusal ve özel alandır. Bir 
alanın kamusal olması herkese ait olduğu kadar hiç kimseye ait olmamasını da beraberinde şart koşmaktadır. 
Bu alanın, bu kadar net sınırları olmasının en önemli nedenlerinden biri devletin bireyin haklarını diğerlerine 
karşı koruma görevidir. Devlet kamusal alanın sınırlarını net bir şekilde çizer ve her bireyin bu alandaki hakkını 
kanunlarla güvence altına alır ya da güvenceye aldığını düşünmektedir. Kamusal alanın özel alandan en büyük 
farkı bu alan içerisindeki her şey, herkes tarafından görülüp duyulabilir, özel olanın örtüklüğü yoktur. Kamusal 
alan bireylerin bir diğerini fark ettiği, bireyin diğerlerinin gözünde de varlık kazandığı alandır görünür olmak 
kamusal alanda olmak demektir. Kamusal alan ilk kent ile birlikte var olmuştur, kamusal olan alan doğadan 
farklıdır daha çok kültür ile ilintilidir. Sonradan üretilmiştir, gerçi bir bakışa göre doğayı olduğu gibi görmek 
mümkün değildir, kendi tanımlarımızla bir doğa imajı çizeriz buda bir üretim olarak görülebilir. Kamusal alan 
üretilmiş bir yer olduğu kadar yine üretime açık bir alandır. Yunan mimarisinde oluşturulan kamusal alanların 
en büyük özelliği azami kişinin bir olayı, etkinliği ya da bir kişiyi görebilmesiydi (sinoptikon) bu özelliğiyle 
kamusal alanlar genellikle politik bir performansın ortaya çıktığı yerlerdir. Simon Sadler mekânın bu özelliği-
yle ilgi olarak bir tespitte bulunmuştur. 

Her yapılandırılmış durum o denli güçlü bir dekor ve atmosfer yaratabilir ki yeni davranış şekillerine yol açar 
ve insan karşılaşmalarına ve oyunlarına dayalı bir sosyal yaşam ümidi doğurur (…) Açıkça, bütün mekânı bir 
gösteri mekânı ve herkesi aktörler olarak gören bir tür gösteri biçimi olarak gelişir. (Sadler, 1998 :105) 

Kamusal alanda görmek her zaman görünür olmaktan, gözlenmek ve izlenmekten daha küçük bir eylemdir, 
kamusal alanda var olan kişi kayıt altına girmektedir. Bu durum devlet tarafından hak kazanmak için gerekli 
bir durum olarak nitelendirilmektedir. Diğer bir bakış açısıyla iktidarın kendini korumak, olası tehditleri al-
gılamak için ihtiyaç duyduğu bilginin kaynağı ve yeridir kamusal alan. Özel alan mekânın kısıtlı ve dar bir 
tanımını barındırır, bireyi dışardakinden koruyan, kapatan ve gizleyendir. Özel alanı da birçok mekân gibi sa-
dece fiziksel bir kuşatma olarak düşünmemek gerekmektedir. Hannah Arendt’ e göre özel alan türün devamı ve 
hayatta kalma alanı olarak görülebilir, insanın yaşamdan öte bir iz bırakabilmek, için görünür olması, başkaları 
tarafından fark edilmesi gerekmektedir. Kamusal alan her ne kadar toplumsal üretim ve müşterek hayatla or-
taya çıksa da özgürlüğün bulunduğu yer halini almıştır. (Arendt, 2012:60-75) Kamusal alanın sınırları devlet 
tarafından çizilirken herkes özel alanını kendisi belirler, mülkiyet kavramı ile ilişkilendirilen özel alan yalnızca 
çevrili bir doğa parçası değil insanın kendi kapladığı hacim olarak da ifade edilebilir. “Her canlı beden bir 
mekândır…” (Lefebvre, 1974/2014: 188) 

SANAYİ DEVRİMİNDE KENTİN PARÇALANIŞI ve SONRASINDA SOSYAL MEKÂNI DÜZEN-
LEME ÇALIŞMALARI 

Sosyal mekanların dönüşümü ve bugüne gelişinin en iyi açıklanabileceği dönem bana göre sanayi devrimi 
ve sonrasıdır. Sanayi devrimi İngiltere’de ortaya çıkmış olsa da süreci o dönem Avrupa’nın başkenti olarak 
gösterilen ve büyük bir entelektüel kitleye ev sahipliği yapan Paris üzerinden irdelemek doğru olacaktır. Paris 
o dönemde pek çok gruba ve ev sahipliği yapmaktadır ve yeniden düzenlenecek kentin oluşumunda önemli 
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derecede rol sahibi olmuşlardır. Goff’a göre, Parisli bir entelektüeller grubu/topluluğu olan “Goliardlar” ın 
öncü ve örnek bir entelektüel niteliği ve biçimlendiriciliği söz konusudur. Bunlar “bir cins kent entelijansiyası” 
ydılar ve “feodalizme karşı ilan edilmiş tüm muhalefet biçimlerini açık bir devrimci ortam olarak görülüyor-
lardı” (Goff, 1994:42) Dönemin Paris’inde fabrikaların bulunduğu sanayi bölgeleri şehrin içerisindeydi, yak-
laşık olarak günde on altı saat çalışan işçiler fabrikaların yakınlarına kurulan koğuşlarda kalıyordu, ancak 
üretimi artırmak isteyen iktidarlar daha fazla fabrika açmaya ve kırsal kesimden daha çok işçi çekmeye devam 
etmiştir. Şehirde işçi blokları kuruldu bir süre sonra insanlar şehre sığmamaya başladı ve şehrin dışına tampon 
bölgeler kuruldu, ama insanlar çalışmak için gelmeye devam ediyordu bu bölgeler yani şehrin üvey evlatları 
genişleyen şehrin içerisinde kalmaktaydı. 

Kentli, köylü, hatta soylu kökenli olan bu kişiler öncelikle gezgin olup nüfus patlamasının, ticaretin canlan-
masının, kentlerin inşa edilmelerinin feodal yapıları havaya uçurduğu; köklerinden kopanları, cüretkarları, 
mutsuzları yollara atıp, bunları bu yolların kavşak noktaları olan kentlere yığdığı bir dönemin tipik temsilcil-
eridir... Gelenekselci zihinler için, yerleşik yapılardan kaçan bu kişiler ilk rezaleti meydana getirmektedirl-
er...Goliardlar kaçaklardır. Hiçbir maddi olanağı olmayan bu kaçaklar, kent okullarında sadakalar sayesinde 
yaşayan, talihli sınıf arkadaşlarının uşağı olan, dilencilik yaparak geçinen fakir öğrenciler grubunu oluştur-
maktadır (Goff, 1994:43). 

Yönetimin uzakta tuttuğu bölgeler artık şehrin içerisindeki gettolara dönüşmüştür bu bölgelerde şehrin içer-
isindedir ve tüm haklara sahip olmalıydılar. Bu derece gergin bir ortamda Amerika Birleşik Devletleri’nden 
başlayarak üretimin pratiğinde değişim olmuştur (Fordist üretim) -Hareketli üretim bantları, özel amaçlı takım 
tezgâhları aracılığıyla standartlaşmış malların kitlesel seri üretiminin öngörüldüğü, ürün standartlaşmasının 
üretimin verimliliğini artırdığı ve artan istemin de bu standartlaşmayı hızlandırdığı ve otomobil üreticisi Hen-
ry Ford’un geliştirdiği üretim biçimi.- ve kapitale sahip olanlar üretim alanlarını şehrin dışındaki daha geniş 
alanlara kaydırmışlardır hemen arkasından gelen sanayisizleştirme sürecinde şehir merkezleri terk edilmiş 
üretim haneler ve işsiz insanlarla doludur, suç oranlarında büyük bir artış yaşanmıştır. Farklı ekonomik ke-
simlerin sınırları gözle görünür olmasa da her an kendini hissettirecekti. Bu karışık ortamda pek çok insan 
yer değiştirdi zengin kesim şehrin dışına çıkmaya başlamıştı, şehrin içerisindeki yakın gelir seviyesine sahip 
insanlar aynı semt ya da mahallelere yerleşmeye başladı bu konuda kuşkusuz kültürün de büyük payı vardır, 
daha kozmopolit olan şehirlerde insanların gelir derecesi kadar kültürel değerleri de önemlidir. Günümüz 
yapılanmasının oluşması bu olaylardan sonra yaklaşık bir asır kadar daha sürdü ve sürmeye devam edecektir 
kentin içerisindeki değişkenlerin varlığı sürdükçe sınırların değişimi de sürecektir. Pierre Bourdiev sosyal 
sınıfın değil sosyal mekânın belirleyici olduğunu ileri sürer, bugünde büyük setlerle, duvarlarla ayrıştırılmasa 
da içerisinde bulunduğumuz semt, mahalle, ya da sokak haritada ayrışmamış olsa da içerisinde bulunduğumuz 
alanın özellikleri belkide “yerin ruhu” bizi diğer kalandan ayırmaktadır. İçerisinde bulunduğumuz mekan-
lar birer iktidarlar dayatmasıdır. Bizden bağımsız bir şekilde sınırlandırılmış ve sınıflandırılmıştır. Bir alana 
yapı inşa edecek olan müteahhit içerisinde bulunduğu alanın hangi gelir grubuna hitap edeceğini ve oluştura-
cağı özel yaşam alanının hangi kitlenin ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini tespit eder.1970lede Amerika 
Birleşik Devletleri’nin ST. Louis kenti barınma problemleri yaşamaktaydı. Orta sınıf gelire sahip insanlar 
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kenti boşaltırken düşük gelir sınıfında olan insanlar boşalan yerlere yerleşmekteydiler. 1950 yılında şehirde 
oluşan kaosun önüne geçmek adına toplu konutların yapılması kararı alınmıştır. Joseph Darst 1951’de bir 
konuşmasında şöyle diyordu: “Kentlerimizin kalbini yeniden inşa etmeli, açmalı ve temizlemeliyiz. Gerçek şu 
ki varoşların bütün belaları herkesin hatasıyla yaratıldı. Şimdi zararını düzeltmek de herkesin sorumluluğu.” 
(Koyuncu, 2011) Bu kararda önceden yapılan hatalardan pek farksız sayılmazdı içerisinde oturacak insanların 
yaşayış biçimlerine değil gelir durumlarına uygun üretilen binalar zamanla kontrol edilemez suç alanları halini 
almıştır. 1972 yılında ise yıkım kararı verilmiştir. Yıkılışıyla modern mimariyi bitiren Pruitt-Igoe konutlarının 
satış mottosu “vertical neighborhoods for poor people” (fakir insanlar için dikey mahalleler) idi. İktidar için 
mantıklı bir proje olan Pruitt-Igoe hitap ettiği kesimin farkındadır. Dikey tasarlanmış sokaklar insanların ulaş-
mak istedikleri yere giderken minimum derecede çevreyle temas kurmasını ve etrafta olan bitenden haberdar 
olamamasını sağlar, bu tasarım fikri genellikle toplumların zaman bakışıyla ilgili olarak mimaride yer etmiştir, 
ancak sanayi devrimi ile birlikte Avrupa’da Le Corbusier’ inde etkisiyle sürekli hareket halinde olan ve ileriye 
giden bir mimari tasarım yerleşmiştir. Doğu ülkelerinde genellikle zaman bir çember şeklindedir sürekli olarak 
geçmişe bir özlem vardır ve mimaride halkalar halinde ya da daha karmaşık formlardadır insanlara yapının 
tamamını göstermek ister yani önceleri inanışın ve kültürün bir ürünü olan tasarım sanayi devrimi ile birlikte 
maksimum işlevsellik ve verim amacıyla kullanılmaya başlamıştır. 

SONUÇ

Mekânların sınırları temsil ettikleri anlamlara göre değişkenlik göstermektedir. Bellekte küçük mekânlar bü-
yük olanların içerisinde kaplayacağı alanı önemine göre belirler ya da tüm mekânı kapsayabilir. Bellekteki 
mekânlar karşılık geldikleri anlamlara göre hiyerarşik bir düzen oluşturmaktadır. Mekânların bize dönütleri ve 
bellekteki yerleri geçmiş hafızamızdan ve genel toplum yargılarından bağımsız olmaz, her türlü dış etmenin 
oluşturduğu algı bizim bakış açımızda rol oynamaktadır. Her canlı kendini rahat hissedebileceği özel bir alana 
ihtiyaç duymaktadır ancak bu alandan dışarı çıkmayan fert diğerleri tarafından görünmezdir. İnsan içerisinde 
bir yönü ile politiktir ve kamusal alanda olmayan bir birey bunu eyleme dökemez. Fiziksel sınırlar değişkendir 
ancak içinde barındırdığı anlam sınırları değişmeyebilir örneğin bir süre sonra tekrar gittiğimiz bir mekân da 
bazı ipuçları bize o alanın güven veren, ürküten, keyiflendiren v.b. sınırlarını tekrar çizermektedir. Bu durum 
mekânı ne ile algıladığımızla ya da neye öncelik verdiğimizle ilintilidir.
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ETKİLEŞİMLİ REKLAM TASARIMI VE BU BAĞLAMDA ÖRNEK REKLAM ANALİZİ 

Melike Sinem YILMAZ

Hitit Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Çorum / Türkiye

Öz: Günümüzde reklamlar, markalar ve insanlar arasındaki köprüyü oluşturmak ve markaların hedef kitlesiyle 
olan iletişiminin sağlanmasında büyük öneme sahiptir. Bu sebeple günümüz reklam sektöründe, hedef kitle ile 
marka arasındaki karşılıklı iletişimin kurulabilmesinde iki yönlü iletişim ve etkileşim, markalaşma sürecinin 
vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Markalar pazara çıkmak istedikleri ürün veya hizmete göre, uygun 
hedef kitlesi belirlerler. Hedef kitle olarak doğrudan bireyi, çeşitli insan gruplarını veya daha geniş toplulukları 
seçebilirler. Bu kitleleye yönelik olarak kurulacak olan iletişimin kurulmasında karşılıklı etkileşimi sağlamak 
amacıyla reklam tasarımlarında çeşitli teknolojik araçlar ve yöntemler tercih edilmektedir. Bu doğrultuda ba-
kıldığında reklam zaman içinde, pazarlama iletişimi kapsamında etkileşimli bir yapıya bürünerek süreç, araç 
ve hedeflenen etki açılarından etkileşimin gerçekleşmesine imkan sağlayacak bir hale bürünmüştür. Bu ne-
denlerden dolayı geleneksel reklam anlayışları pazar odaklı şekillenirken, günümüz reklam yaklaşımları tüke-
tici odaklı şekillenmektedir. Bu noktada da geleneksel reklamdan farklı olarak etkileşimli reklam türü ortaya 
çıkmıştır. Türk Dil Kurumunca “Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi” diye tanımlanan etkileşim sözcüğünden 
türetilen etkileşimli reklamlar; tüketicilere kendi deneyimlerinden faydalanarak pek çok seçenek arasından 
seçim yapma ve ürün bilgisi edinme kontrolünü veren reklamlardır. İletişimin geleneksel medyadan daha 
kişisel olduğu hissini yaratır, çünkü kişiyle bire bir etkileşim imkanını doğurur. Etkileşimli reklam, yeni medya 
araçlarının ve bilgisayar teknolojilerinin gelişimiyle birlikte daha da etkin ve yaygın hale gelmiştir. Etkileşimli 
reklam kullanımları marka sadakatini, marka bilinirliğini arttırmakta ve marka-tüketici arasındaki duygusal 
bağın kuvvetlendirilmesi sağlamaktadır. Bu bağlamda çalışma içerisinde, günümüz reklam sektöründe yeni bir 
kavram olan “etkileşimli reklam” üzerine durulacak olup, örnek bir reklam kampanyası incelenecektir. 

 Anahtar Kelimeler: Reklam Tasarımı, Etkileşimli Reklam, İletişim, Marka, Tasarım

İLETİŞİM NEDİR? 

İletmek sözcüğünden türeyen iletişim kelimesini Türk Dil Kurumu ”Duygu, düşünce veya bilgilerin akla ge-
lebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon” olarak tanımlamıştır. 
Batı dillerinde “communication” olarak kullanılan iletişim sözcüğünün kökeni ise, Latince “comminis” ve 
“communica” sözcüklerinden türetilmiş olup “ortak olma”, ”bir şeye ortak etme” anlamlarına gelmektedir. 

İletişimle ilgili yapılmış birçok tanımla karşılaşmamız mümkündür. Bu tanımlardan birkaçına göre iletişim, “ 
gönderici ve alıcı konumundaki iki insan ya da insan grubu arasında gerçekleşen duygu, düşünce, davranış ve 
bilgi alışverişidir.” (Emre Becer, 2013: 11) 
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Başka bir görüşe göre “İletişim, birbirlerine bulundukları ortamlarda nesneler, olaylar ve olgularla ilgili 
değişmeleri haber veren, bunlara ilişkin bilgileri aktaran, aynı olgular, nesneler, sorunlar karşısında benzer 
yaşam deneyimlerinden kaynaklanan, benzer duygular taşıyıp bunları birbirine aktaran insanların oluşturduğu 
topluluk ya da toplum yaşamı içinde gerçekleştirilen tutum, yargı, düşünce ve duygu alışverişidir.”(Ünsal Os-
kay, 1994 : 15) 

McQuail ve Windahl’in görüşlerine göre ise en genel anlamda iletişim; iletinin aktarımı sürecindeki gönderen 
ve alıcı arasındaki ilişkilerde işlevsel olan gönderen, alıcı, kanal, ileti ve etki kavramlarını anlatır. Zaman za-
man iletişimde bulunmak için bir amaç ya da bir eğilim vardır. İletişim, birinin diğerleri üzerinde bir eylemi, 
diğerleriyle etkileşimi ve diğerlerine bir tepkisi olabileceği gibi, bunların hepsi de olabilir.( McQuail ve Win-
dahl, 1994: 7) 

Bütün bu tanımlamalardan da yola çıkarak iletişim, mesaj gönderen ve gönderilen arasında belirli bir etki ile 
oluşan paylaşım ve aktarım süreci olarak tanımlanmaktadır. 

REKLAM NEDİR?

Yolda yürürken karşımıza çıkan, açık hava panolarında, billboardlarda, CLP raketlerde, televizyonlarda, sine-
malarda, gazetelerde, dergilerde ve sayamadığımız birçok yeni medya organlarında yüz yüze geldiğimiz rek-
lamların temeli M.Ö. 3000’li yıllara rastlamaktadır. İnsanlar arasında alım satım faaliyetlerinin başlamasıyla 
reklamcılık anlayışı doğmuştur. Tüccarların çığırtkanlar aracılığıyla satış yapma çabalarıyla, dükkanların ön-
lerine koydukları tabelalar reklamların ilk örnekleri olarak kabul edilir. 

Türk Dil Kurumu tarafından “ Bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için 
denenen her türlü yol” olarak tanımlanan reklam kavramı geçmişten günümüze kadar birçok kişi tarafından 
farklı şekillerde tanımlanmıştır. “Bir ürün ya da hizmetin basın ve yayın araçlarında para karşılığında tanıtıla-
rak kamuoyuna iletilmesine yönelik faaliyetlerin tümüne reklam adı verilir.” ( Emre Becer,2013: 221 ) 

Daha açık ve ayrıntılı bir tanım yapılacak olursa, reklam terimleri ve kavramları sözlüğüne göre reklam, in-
sanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini 
bir ürüne, hizmete, fikir ya da kuruluşa çekmeye çalışmak onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve 
tutumlarını değiştirmelerini veya belirli bir görüşü benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan iletişim 
araçlarından yer ya da süre satın almak yoluyla sergilenen veya başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir 
ücret karşılığında oluşturulduğu belli olan duyurudur.( Tanses Gülsoy, 1999: 9) 

1Günümüz önemli reklam yazarlarından Serdar Erener’e göre ise reklam, öngörülmüş kısa vadeli hedeflerden 
geri gelerek ölçülebilir etki yaratma sanatıdır. Reklamın en büyük amacı bir şey on liraysa onun on iki liraya 
değer olduğunu düşündürtmektir. Fiyat farkları yaratmanın teknik olarak açıklanamayacak nedenini reklam 
sayesinde yaratmak mümkündür. 

1  (http://www.ilefarsiv.com/reklam/yazi_155.htm) 
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Bütün bu çeşitli tanımlamalarla kimisi reklamı tüketici perspektifinden, kimisi üretici perspektifinden, kimisi 
ise pazarlama perspektifinden tanımlamışlardır. Bu tanımlamalardan yola çıkarak reklam, bir kurum-kuruluş, 
kişi veya firma tarafından bir ürün ya da hizmetin çeşitli ve farklı mecraların kullanılarak ürün ya da hizme-
te yönelik olarak geliştirilmiş fikrin belirli bir bedel karşılığında, hedef kitlenin ilgisini uyandırmak, satışa 
yönlendirmek, ürün-hizmet hakkında detaylı bilgi vermek amacıyla yapılan bütün pazarlama çalışmalarıdır 
diyebiliriz. 

REKLAMIN TARİHİ ve DEĞİŞİMİ

Reklamın tarihi, insanlar arasında değiş tokuşun- takasın yaşandığı günlere kadar uzanmaktadır. Temelinde 
matbaanın bulunmasıyla başlayan reklamcılık anlayışı hakimdir. Kısaca reklamcılığın gelişim süreci ve tari-
hinden bahsedecek olursak; 1890 ve 1925 yılları arasındaki dönemde reklamlarda mesajların rasyonel olduğu, 
neden ürünün kullanılması gerektiğini açıklayan “ürün bilgi formatı” hakimken, 1925 ve 1945 yılları arasında 
reklamın toplumsal bağlamını ve güçlü marka imajını ortaya çıkartan, sembollerin kullanıldığı “ürün-imaj for-
matı” egemen olmuş; 1945 ve 1965 seneleri arasında ilişki ve psikolojik kavramların kullanıldığı, ürüne sahip 
olmanın hissettireceklerinin anlatıldığı “kişileştirme formatı” kullanılmaya başlanmıştır, 1965’ten günümüze 
kadar ki dönem ise “yaşam tarzı formatı” kullanılmakta ve halen bu format güncelliğini korumaktadır. (Cultu-
ral effects of digital advertising, 2005.) 

Reklamcılık sektörününde teknolojik gelişmeler çok etkili olmuştur. Teknoloji, reklam anlayışlarında yeni 
yaklaşımları beraberinde getirmiştir. Yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte geleneksel kitle iletişim araçları-
na ve reklam mecralarına ek olarak etkileşimli teknolojiler kullanılmaya başlamıştır. Güçlü etkisi farkedilerek, 
reklam alanında kullanıma sokulan ‘‘etkileşimlilik, eş zamanlı olarak tüketici ile iletişim kuran yeni teknolojik 
araç ve yöntemlerin varlığıyla reklam içeriklerinin değişmesine yol açmış; hedef kitlenin doğrudan kendisine, 
onların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak reklam mesajlarının oluşturulmasını zorunlu kılmıştır” (Banu 
Dağtaş, 2003 s. 79-81.) 

Teknolojik gelişmeler ve yeni reklam ortamlarının artmasıyla birlikte “Etkileşimli Reklamcılık” kavramı 
günümüz reklamcılık terminolojisinde yerini almış durumdadır. Ve birçok firma tarafından bu reklamcılık 
anlayışı sık sık tercih edilmektedir. 

ETKİLEŞİMLİ REKLAMCILIK

Türk Dil Kurumunca “Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi” diye tanımlanan etkileşim sözcüğünden meydana 
gelen etkileşimli reklamlar; tüketicilere deneyimlerine dayanarak pek çok seçenek arasında seçim yapma ve 
ürün bilgisi edinme kontrolünü veren reklamlardır.İletişimin geleneksel medyadan daha kişisel olduğu hissini 
yaratır, çünkü bire bir etkileşim imkanını doğurur. 

Etkileşimin en temel özelliği karşılık verme durumunu doğuran çoklu bir iletişim biçimi olmasıdır. Günü-
müzde etkileşim özellikle internetin bir özelliği gibi algılanmaktadır; bu nedenle etkileşimli reklam denince 
de akla ilk olarak internet reklamları gelmektedir. Çünkü internet geleneksel iletişim araçlarında bulunmayan 
etkileşim özelliğini sunan ilk iletişim aracıdır. Etkileşimli özellikler barındıran tek aracın internet olmadığı 
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sonucundan hareketle etkileşimli reklamları da sadece internet reklamcılığı olarak algılamak eksik bir bakış 
açısı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Tüketicinin araştırdığı, kişisel tercihler yaptığı, sürece dahil olduğu, mesaja cevap verdiği reklam ortamları 
etkileşimli reklam ortamlarıdır. Aslında bu tanımda sayılan tüm özellikler etkileşimin özelliğidir, dolayısıyla 
geleneksel reklamı etkileşimli reklamdan ayıran en temel özellik etkileşimdir. Etkileşimli reklamın temel özel-
likleri “Interactive Advertising” isimli çalışmada Lecbeny’nin görüşlerine dayandırılarak Hedefleme, Takip, 
Kontrol başlıkları altında incelenmiştir. Bütün bunlardan yola çıkarak etkileşimli reklam, sunduğu eğlence, 
bilgi, karşılıklı iletişim özellikleri ile kişilerin kendi inisiyatifleriyle reklama dahil olmasıdır diyebiliriz. 

Interaktif Reklam Bürosu etkileşimli reklamı kullanma nedenlerini incelemiş ve; marka farkındalığı arttırmak, 
genel anlayış üretmek, tüketiciyi satın alma sırasında daha fazla almaya teşvik etmek, tüketicinin markaya olan 
eğilimini ve marka imajını arttırmak, marka sadakatini ve tüketicinin markaya dahil olmasını desteklemek, 
ürün ve marka hakkında detaylı bilgi vermek gibi birçok sonuca ulaşılmıştır. (Zeynep Güney, 2006; s. 86 88) 

BİR ETKİLEŞİMLİ REKLAM ÖRNEĞİ “GÖRÜNMEZ COCA-COLA MAKİNESI ” REKLAM 
KAMPANYASININ ANALİZİ 

REKLAM VEREN FİRMA

Kendisi bir eczacı olan Dr. John Pemberton, 1886 yılında hazırladığı bir içeceği Jacobs Eczanesi’ne götü-
rür ve bu yeni içecek Jacobs Eczanesi’nde bardağı beş sentten satılmaya başlar. Bu yeni içeceğe Dr. John 
Pemberton’ın muhasebecisi olan Frank Robinson tarafından “Coca-Cola” adını verilir ve bu adı kendi el yazı-
sıyla tasarlar. Ve böylelikle Coca-Cola serüveni başlar. 

2Dünyanın en büyük alkolsüz içecek şirketi olarak bilinen Coca-Cola, içecek ihtiyacının kişiden kişiye, yaştan 
yaşa değiştiğini bilmektedir. Çalışmalarını yürütmekte olduğu tüm ülkelerde tüketicilerinin ihtiyaçlarını dinle-
meye, anlamaya ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda ürün portföyünü şekillendirmeye çalışmaktadır. 128 yıllık bilgi 
birikimi, yaratıcılığını, tutkusunu, iyimserliğini ve eğlenceyi katarak dokunduğu toplumlara değer katmak için 
çalışmaktadır. 

REKLAMA GENEL BAKIŞ

2014 yılı Şubat ayında tamamlanmış olan bu reklam kampanyası; sevgililer gününde çift olmanın güzelliğini 
gösterebilmek amacıyla sadece çiftlerin görebildiği bir Coca-Cola makinesi ile hedef kitle arasında gerçekleşen 
etkileşimli reklam örneğidir. 

2014 Kristal Elma / Medya – En iyi Ambient Mecra Uygulaması-Kristal Elma

2014 Kristal Elma / Dijital – Etkinlik/Outdoor -Kristal Elma

2  (https://merakettim.coca-colaturkiye.com/home?category=kurumsal) 



44

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

2014 Kristal Elma / Dijital – Browser İçi, Sosyal Medya- İnteraksiyonlar -Gümüş

2014 Kristal Elma / Açıkhava – Hızlı Tüketim – Bronz 

2014 Felis / Yaratıcılık – Out of Home - Büyük Ölçekli –Birincilik

2014 Felis / En iyi Ambient Medya Kullanımı – Büyük Ölçekli – Birincilik

2014 Felis / Etkinlik Reklamcılığı – Başarı Ödülü

ETKİLEŞİM AŞAMALARI ve MAKİNANIN İŞLEYİŞİ / ÜRÜN VERME

Tersten Projeksiyon yöntemiyle makinanın dışarıyı gören bir tür gözü olan ve dışardan gözükmeyen bir hare-
ket algılayıcı sensörlü etkileşim kamerası yerleştirildi. Alt kısmına da otomatik olarak düşme yoluyla ürün ve-
ren çekmece takıldı. Etkileşimin birinci aşaması tüketicinin makinayı algılamasını oluşturmaktadır. Dışarıdan 
hiçbir şekilde belli olmayan bu düzenek sadece 

Tersten projeksiyon yöntemiyle yapılan dijital outdoor uygulaması, bulunduğu sokakta normal zamanda gö-
rünmüyor, önünden sadece çift geçtiği anda ortaya çıkıyor. Çiftlere isimlerini soran makine, sevgililer günü ile 
ilgili bir animasyon izlettikten sonra, isme özel kutular veriyor ve çift olmanın güzelliği hatırlatarak ortadan 
kayboluyor. Bu dijital outdoor uygulamasının videosu 1 milyonun üzerinde izlenip, ingilizcesi hiç bir medya 
harcaması olmadan 200K üzerinde izlenmeyi başarmıştır. 2014 yılında 7 farklı ödül almaya hak kazanmıştır.
Bu ödüller aşağıda sıralandığı gibidir; çiftlerin hazırlanan duvarın önünden birlikte geçmesiyle görünür hale 
geliyor ve ilk etkileşim burada başlamış oluyor. Etkileşimin ikinci aşamasında ise makinenin ön paneline gelen 
çiftler duvarda yansıtılan sorulara cevap verir ve devam eden animasyonları izler. Soruların cevaplanmasıyla 
birlikte reklam daha da kişiselleşir çünkü sorulara verilen cevaplara göre reklam şekillenmektir. Örneğin isim-
lerine özel ekranların görünmesi gibi. Etkileşimin son aşamasında ise makine sevgililer gününde çift olmanın 
güzelliğinin altını çizip bu durumu ödüllendirerek makinenin alt çekmecesine düşen isimlerine özel Coca Cola 
kutu ürünlerini alırlar. 

REKLAM KAMPANYASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Coca Cola Sevgililer Günü Makinesinde etkileşimli reklam – ürün odaklı bir sunuma yerleştirilmiştir. 
Etkileşimli reklam aracılığı ile hedef kitleye aktarılmak istenen; özel bir gün olan “Sevgililer Günün”de Coca 
Cola, sevgili olmanın güzelliğini ve önemini gösteren çiftlere özel bir jest ile onları düşündüğünü ve dolayı-
sıyla da onları önemsediğini kanıtlıyor. Bu özel günde sevgililere birer ürün hediye ediyor. Bunu yaparkende 
etkileşimli reklam ile onların “özel” olduğunu hissettiriyor. Türk toplumuna özgü “hediye vererek ya da alarak 
hatırlama ve hatırlanma” duygusunun manevi değeri ve hediyenin yaratacağı mutluluk, haz, keyif ve müşteri/
hedef kitle memnuniyeti öne çıkarılmaktadır. Coca Cola bu özel günde sevgilileri unutmayıp hatırlayan bir 
marka olarak tüketicinin gözünde markaya yönelik imajın güçlü, pozitif ama en önemlisi “duygusal” etkisini 
oluşturmaktadır. 
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FOTOĞRAFLAR 

    

         Makinenin kurulum süreci       Makine çift olmayanlara  Makine çiftlere animasyon
              görünmüyor                           gösterisi yapıyor.

         

           Çiftlerle etkileşim sağlıyor.  Tüketiciden isimlerini alıyor.  İsme özel ürünü tüketiciyle  
          buluşturuyor.

SONUÇ

Geleneksel reklam anlayışları pazar odaklı şekillenirken, günümüz reklam yaklaşımları tüketici odaklı 
şekillenmektedir. Bu yaklaşım hem etkileşimli teknoloji sistemlerinin gelişmesiyle hem de tüketicinin tek-
nolojiyi bu kadar sık kullanmak istemesiyle birlikte şekillenmektedir. Bu doğrultuda tüketicinin ve pazarın 
ihtiyacı olarak etkileşimli reklam yaklaşımı ortaya çıkmıştır. Yapılan araştırmada hedef kitleye etkileşimli 
reklam ile mesajlarını farklı reklam ortamlarında, farklı araçlarla sunarak kitleye yine farklı marka deneyimleri 
sunan uygulamalar, marka bağlılığını aktifleştiren, bilinçli tüketici oluşturmayı amaçlayan ve aynı anda marka/
ürünü de sunan bir araç- mesaj ile etkileşimli reklamların sürece büyük katkıda bulunduğu gözlemlenmiştir. 
Etkileşimli reklam kullanımları marka sadakatini, marka bilinirliğini arttırmakta ve marka-tüketici arasındaki 
duygusal bağın kuvvetlendirilmesi sağlamaktadır. 

Etkileşimli reklamlar sadece bu yönleri ile de küçük büyük bütün kurumları içine çeken bir yapıdadır. Artık 
geleneksel medyanın sıradanlaşmış, farklılık isteyen reklam anlayışından yakınan firmalar için cazip bir pa-
zarlama süreci haline gelmiştir. 
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RESİMDE HAYVANIN ZOONTOLOJİSİNE DAİR BİR İNCELEME

Burçin ERDİ ES

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Resim Bölümü,  
Tekirdağ / Türkiye

Öz: Postmodernizm yaklaşık olarak 2. Dünya Savaşı sonrasında tartışılmaya başlanan bir felsefe akımıdır. Kap-
sadığı alanlar bakımından Postmodernizm, öncülerine göre daha çeşitli ve disiplinlerarası bir hareket olmuştur. 
Bu hareketten sanat alanı da yararlanmış ve resmedilern figürlerin bir okumasının yapılabilmesi için bu fel-
sefenin akımlarına sık sık başvurulmuştur. Postmodernitenin getirdiği akımlardan biri olan Posthümanizm’de 
insan figürü ve varlığı tartışmaya açık hale gelmiştir. İnsan ve varlık sorunsalının ötesinde odak çevre ve yine 
çevrenin bir parçası olan hayvan üzerine gelir. Yine yakın zamanda tartışılan Ekokritisizm insan odaklı bir 
yaklaşımdan ziyade insanın çevre içerisindeki diğer insanlar, hayvanlar ve doğanın elementleri ile ilişkisini 
irdeler. Fakat, Ekokritisizmin alt dallarından biri olarak sayılabilecek yeni bir tartışma, Zoontoloji, özellikle 
odağına hayvan ve varlık sorununu ortaya koyar. Hayvan geleneksel olduğu üzere bir olgunun sembolü veya 
dekoratif bir obje değil, fakat tek başına varlığı sorgulanabilen bir karakterdir. Yazılı metinlerde de olduğu 
üzere resim gibi görsel metinlerde hayvan – veya insan olmayan canlılar – yaratılmak istenen bağlamda anla-
mın tamamlayıcı öğeleri olmuşlardır ve resimde hayvan sorunsalı metaforu açıklamaktan öteye gidememiştir. 
Böylece, insan yaratılan bağlam açısından her zaman ön planda olurken insan olmayan her canlı bu sıralamada 
altlarda kalmıştır. Fakat son yıllarda insan olmayan canlıların (non-human) da insanlar kadar ön planda olup 
bağlamı belirleyen canlılar olarak görülmesi fikri hakimdir, ve zoontoloji de hayvanın bu kademede bir canlı 
olmasını inceler. Bu çalışmanın amacı çalışmalarımda resmettiğim hayvan karakterleri üzerinden Resim ala-
nında zoontolojik bir inceleme yapmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hayvan, Resim’de Hayvan, Zoontoloji, Ekokritisizm

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

20. yüzyıl Postmodenizm ve onun kapsamında olan alt dalların gelişimi açısından zengin bir yüzyıl olmuştur. 
Özellikle de İkinci Dünya Savaşı sonrasında Postmodern felsefe insanın ontolojik durumuna ilişkin çalışan, 
felsefe alanından bir çok kişiyi barındırmıştır. Ontoloji “varlığı bütünüyle inceleyen felsefe dalı; varlıkbilim” 
anlamına gelir ve “bir bütün olarak varlığı ele alan ve var olanların en temel niteliklerini inceleyen felsefe 
dalı”dır3. Tarihin farklı devirlerinde insanın ontolojisi farklı yönleriyle incelenegelmişir; fakat geçtiğimiz yüz-
yılda felsefe insana bir bütün olarak yaklaşmaktan ziyade Postmodernist felsefenin özelliklerinden biri olan 
“parça halinde olma niteliği” (fragmentariness) insana bir bütün olarak yaklaşmaktan çok parçalara ayırıp, 
her parçayı özerk kabul ederek incelemek üzerine olmuştur. Postmodern felsefe odağına insanı almanın yanı 
sıra diğer organizmaları da incelemeye başlamıştır. Postmodernizmin kapsamında sayılan akımlardan Ekok-

3  http://www.felsefe.gen.tr/ontoloji_nedir_ne_demektir.asp 
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ritisizm (çevre-eleştirel yazın) insanın diğer hayvanlara, bitkilere, diğer canlılara ve bir bütün olarak ilişkisini 
inceleyen bir daldır ve bundan dolayı Lawrence Buell bunu ‘heterojen bir disiplin’ olarak tanımlamıştır (Buell, 
1995)4. Çevresel sorunlar (orman yangınları ve tahribatları, canlıların soylarının tükenmesi, kirlilik vb.) dün-
ya gündeminin ilk sıradaki konulardır ve hem pozitif hem beşeri bilimler çözüm bulmak adına bu sorunları 
irdelemiştir. Güzel sanatlar alanında da diğer disiplinler gibi sanatçılar işlerinde ekokritik eleştiri oluşturmaya 
başlamışlardır gerek resim, gerekse diğer dallarda çevreye hassasiyet yansıtılmaktadır.

Bunların yanı sıra, yine ekokritisizm’in bir alt dalı sayılabilecek ve oldukça genç olan bir yazınsal eleştiri de 
Zoontolojidir. Bu alan Ekokritisizmin geniş kalan çerçevesine göre daha özelde hayvan sorunsalı/hayvansallık 
(animality) ile ilgilenir. Felsefede ontoloji nasıl insanın varlık sorunsalları ile içgilenip bunlara bir açıklama 
getirmeye çalıştıysa aynı şekilde Zoontoloji de hayvanın varoluş sorunsallarını tartışmaya açar. Çalışmanın 
kuramsal çerçevesi de Resim alanında hayvanın ontolojisini incelemektir. 

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı Ekokritisimin bir alt dalı kabul edilen Zoontoloik bir çerçeve kullanarak insan dışındaki 
tüm hayvanların (non-human animal) felsefe disiplininde  tartışılırken Resim alanında yansılamarının bir de-
ğerlendirmesini yapmaktır. İnsan figürü, resmedilişi, özellikle Postmodern çalışmalarda figürünün bozulması 
sıkça görülürken, insan olmayan hayvanlar ve canlılar da resimde odak noktası olabilmektedir. Çoğunlukla 
yalnızca bir durum veya olgunun sembolü olarak resmedilmelerine rağmen hayvan figürü, beden dili, ve re-
simde yaratılan bağlam açısından da ön plana çıkmışlardır. 

KAPSAM ve BULGULAR

Diğer disiplinlerde de olduğu gibi çevresel etmenler Resim sanatının da odağında yer bulmaya başlamıştır. Fa-
kat Postmodernizmin de etkisiyle figürü bozulan insan çevre sorunlarına her ne kadar dikkat çekilmek istense 
de çocunlukla sanat eserinin odağı olarak kalmıştır. Ekokritik görüşe göre insanın diğer çevresel elementlerle 
ilişkisine eleştri getirilmeye çalışılsa da insanın olduğu yerde çevresel unsurlar yeterince ön planda olama-
mıştır çünkü insanın varlığı diğer insan olmayan hayvanlara (non-human animals) baskın gelir. Son dönem-
lerde ise insanın çevreyle ilişkisinden ziyade odakta sadece çevresel elementlerin olduğu akımlar söz sahibi 
olmuştur. Bunlardan Zoontolojinin Resime yansımaları ise insan olmayan hayvanların resmedilmesi olarak 
tanımlanabilir. Akıma adını veren terimin kökü olan zoo kelimesi  hayvan/canlı anlamına gelir ve hayvanın 
ontolojisini tartışır. 

Hayvan geleneksel olarak sanat eserlerinde destekleyici bir element, genel anlama katılan bir sembol olarak 
görülmesinin aksine, Zoontolojiye göre hayvanın özgül varlığı onu bu yardımcı rolden çıkartarak anlamı veren 
ana unsur yapar. İşlerimde resmettiğim hayvan figürleri de sembolik olarak insanın hallerini yansıtmak yerine 
hayvanın ontolojisini kullanarak bağlam yaratmaya çalıştım. Doğa Ana/Mother Nature adlı kişisel sergimdeki 

4 https://owl.purdue.edu/owl/subject_specific_writing/writing_in_literature/literary_theory_and_schools_of_
criticism/ecocriticism.html
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işlerde insan figürünün olmaması, buna karşılık karakterlerin insan olmayan hayvanlar ve diğer çevresel ele-
mentlerden seçilmesi de yine Zoontolojik bir okuma yapmaya uygundur. 

Figür 1. Burçin Erdi Es, Ayna, Tuval Üzerine Karışık teknik, 136x86 cm.,2018.

Figür 1’de görülen yarış köpeği örneğin psikanalitik açıdan Sigmund Freud’un libidinal enerji ile yorumlanır-
sa insan formunun bir köpek formunda resmedilip içindeki rekabetçi duygunun kendisine verdiği enerjiden 
dolayı hızlı hareket ettiği yönünde açıklanabilir. Fakat Zoontolojik bir açıdan açıklama getirilirse yarışa gir-
miş insan ve hayvanların yüz ifadelerinin şaşırtı bir derecede benzer olduğu görülür. İfadedeki kazanma hırsı 
yüz kaslarının gerilmesine ve ağzın açılmasına yol alır. İnsanlarda evrensel olduğu kabul edilen bu ifadelerin 
hayvanlarda da benzer şekilde görülmesi bir anlamda insanın kazanma ve hatta hayatta kalma güdülerini hay-
vanlarla paylaştıkları anlamına gelebilir. Dolayısıyla resmedilen insanın hırsı değil, aynı şekilde insan olmayan 
hayvanlarda da görülebilen ifadenin yansımasıdır. 

Figür 2. Burçin Erdi Es, Yarış, Tuval Üzerine Karışık teknik, 200cmx120 cm.,2018.
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İnsanlar sadece tek başlarına değil, bir topluluk içerisinde de belli davranış örüntülerine göre davranırlar. İçin-
de bulundukları grubun yine hayatta kalma durumuyla karşı karşıya olduğu zamanlarda bireylerin davranış 
örüntüleri ve tepkileri diğerleriyle rekabet etmesi gereken durumları ortaya çıkarabilir. Yarış köpeklerinde 
görülen kazanma, hayatta kalma güdüsü de insanlarda olduğu gibi ve insanlardan ayrı olarak kendi türlerine 
özgüdür. Bu yüzden yarış köpeklerinin yüzündeki ifade bütün evrenselliğine rağmen insan olmayan bir hayva-
na özgü olduğundan kendi bağlamını ortaya çıkartır. Figür 2 ve 3’te görülebileceği gibi aynı avın peşinde ko-
şan bir grup köpek yüzlerindeki maskelere rağmen yarışçı bir ifade ile kovalanan ava odaklanmış ve kazanma 
güdüsü ve rekabetçi tavrın bir parçası olarak birbirlerine yakınlaşmış durumdalar.   

Figür 3. Burçin Erdi Es, Yarış 2, Tuval Üzerine Karışık teknik, 135x90 cm., 2018.

Hayvanın kimliği ve öznelliği felsefi açıdan ne derece tartışmaya açılır ve kabul edilirse hayvan aynı derecede 
kendi bağlamını ve anlamını ortaya koyabilir, hatta yeni anlamlar yaratılmasına müsade edebilir. Geleneksel 
metin okumalarda insan ve hayvan arasında belirgin bir sınır varken Postmodernite hayvanın da daha önce 
gözardı edilmiş kimliğini – ve dolayısıyla ontolojisini – görünür kılmıştır. İnsan tarafından hayvana yüklenen 
mimesis (Wolfe, 2003: xv), onu öteki yapmış ve bir metafora sıkıştırmıştır. Fakat hayvanın öznelliği söz konu-
su olduğunda bu onu insanla eşit dereceye getirir ve davranış ve tepkilerde bir evrenselliğe ulaşılır. Figür 4’te 
de görüleceği üzere yarışma içindeki köpekler aynen bir atlet gibi üst bedenlerini öne doğru eğmiştir ki bu da 
yarışçıya ivme kazandırmanın yanı sıra bir çeşit daha da agresif hale gelmiş bir rekabetçilik duygusu da verir. 
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Figür 4. Burçin Erdi Es, Predator, Tuval Üzerine Karışık teknik, 140, 5x381 cm., 2018.

SONUÇ

Biyolojik taksonomide yine hayvan familyasının bir koluna ait olan insan tarih içerisinde kurduğu medeniyet-
ler ve geliştirdiği teknolojiler sayesinde kendisini diğer hayvanlara ve çevresel elementlereüstün kılabilmiştir. 
Özellikle beşeri bilimlerin felsefe gibi kimi disiplinleri de salt insanın bütünlüklü ontolojisi üzerine yoğunla-
şarak odağına yine insanı almıştır. Fakat günümüzde çevre ve kendisi dışındaki diğer hayvanlara göre avantajlı 
durumda kalan insan bu kaynakların da tükenmesine yol açmıştır. Bu yüzden insan dışındaki diğer hayvanların 
ve çevresel elementlerin de ön planda tartışılan konular haline gelmesi gerekmektedir. Sonuç olarak, resme-
dilen hayvan artık insanın yanındaki bir metafor olmaktan çıkmış ve varoluşu üzerinden kendi bağlamını 
yaratabilen bir karakter haline gelmiştir. Resmin de insan olmayan hayvanı yarattığı işin ön planına koyması, 
sanatçıların eserlerini Zoontoloji gibi yeni akımlar çerçevesinde açıklanmasına yardımcı olur ve Resim sana-
tına disiplinlerarası bir düzey kazandırarak daha da gelişmesine olanak sağlar.
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Abstract: Austen Project is an attempt to pay homage to Jane Austen’s works that nearly celebrated their 200th 
anniversary. As a pre-Victorian writer, Austen reflected the relationship between men and women of her time 
mostly by using wit and humor, often sarcastic towards interested in the earthly delights, and mostly in favor of 
a strong spiritual relation to the beloved one. Her works achieved to express universal reactions and interper-
sonal relationships among people and it can be stated that this universality through time and space earned her 
an attempt by contemporary writers to bring her novels up to date. The project selects mostly British, save one 
American, writers to create 21st century characters, situations, and environment of Austenian social structure. 
This study attempts to make a palimpsestic analysis of the works that take part in the project, focusing on a par-
ticular novel: Joanna Torllope’s Sense & Sensibility. Palimpsestic reading emerges from the word palimpsest, 
which describes a piece of parchment that has been written on several times. As the erased former writing can 
still be seen, the new text also reflects traces of an older manuscript. Likewise, novels of Austen Project, even 
though they show a contemporary portrait of characters and environment, still reflect universality. The aim of 
this study is to highlight and evaluate similar aspects which overlap between two texts. 

Key Words: Jane Austen, Joanna Trollope, Austen Project, Sense and Sensibility, Palimpsest, Palimpsestic 
Reading

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAME

Following Austen’s footsteps, Joanna Trollope attempts to recreate (or revive) Austen’s sometimes witty, 
sometimes bitter and mostly ironic characters with a similar sarcasm. As part of the Austen Project, Trollope’s 
Sense & Sensibility is the first to be launched in 2013. An almost two hundred year gap enabled Trollope to 
transplant Austen’s characters and some other key elements in her novel to a considerably successful level – 
the reader finds not duly but moderately transformed characters and some aspects as in the case of Marianne 
Dashwood’s instruments. 

Trollope’s novel is suitable for a palimpsestic reading which can be based on Gérard Genette’s term. Genette 
coined the term hypertextuality as part of intertextual aspects, the others being paratextuality, archtextuality, 
and metatextuality. In his 1982 book Palimsests, Genette argues that Julia Kristeva’s term intertextuality is too 
large a term that it could become ambiguous and ambivalent while decoding texts. He attempted to narrow 
it down and categorize so that each aspect will be responsible for a certain degree of transition and relation 
between texts and their components. The relationship between Austen’s original text and Trollope’s rewriting 
here constitute the two sides of what hypertextuality refers to; the latter text (hypertext) being Trollope’s Sense 
& Sensibility and the original text (hypotext) being Austen’s Sense and Sensibility. However, the fact that Ge-
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nette continued Kristeva’s term should be followed back to Ferdinand de Saussure’s lingual investigations; his 
assertion that language is a system which pre-exits the individual speaker proves that the relationship between 
the author and language is actually mutual. While the author creates texts via language, the language thus cre-
ates the concept of authorship. Here, the author is thus pushed into a position of passivity and the text, through 
language, becomes de-anchored from authorship; making its connection to the other existing text more prob-
able. While this connection between texts become more liberal, borrowing and lending among authors also 
become easier, which led to a polyphony of voices in generating texts. This polyphony again was a reference 
point for Gérard Genette for the creation of the palimpsestic reading of text in which a palimpsest functions as 
a ground for rewriting while still bearing the existence of former texts. 

Palimpsest is a piece of parchment which was used to write on; however, as they were not as abundant as con-
temporary paper sheets, they were also cleared of the writing, only to be used again. But the original writing 
would remain on the surface so that the new piece of writing would overlap with the new one. This simple 
process constituted an originating point for Genette’s hypertextuality argument in which, as mentioned before, 
the former hypotext, though cleared off of the surface, is still visible. In a literally critical reading of two texts 
from this point of view, the reader automatically looks for the underlying hypotext – the reading is mostly 
non-deliberate, similarities and differences pop into the reader’s mind and eventually makes a comparison 
and a categorization between texts. This act may cause the versus between the writers of the hypertext and the 
hypotext. The owner of the hypertext is supposed to find the balance between the contemporary text and the 
hypotext as well as introducing new dynamics and aspects to the text in order not to fall into a state of pure 
imitation which lacks any creativity – thus causing the latter text to become an oversimplified piece of text, 
unable to stand its ground against a canonical work. 

DISCUSSION and FINDINGS

Austen Project started as an operation to introduce the contemporary reader to Austen’s novels, each novel to 
be rewritten by a different author. Even this initiation point suggests the existence of the issue of authorship: 
while Austen is the sole writer and therefore her style, and judgements, observations and evaluations of her 
society are visible in each novel, different authors for the rewritings will introduce an issue of different styles, 
judgements, observations and evaluations, and thus breaking the harmony amongst the novels. 

If one focuses on Trollope’s version of Sense and Sensibility, it can be found out that she tried to adapt Aus-
ten’s characters and elements into the contemporary society – which begs the question ‘how contemporary?’ A 
19th century character is not supposed to blend in the surrounding of a 2000s social environment, so, Trollope 
projected them as bearing additional qualities which will not lead the reader to question their authenticity. For 
instance, Austen’s characters Elinor and Marianne Dashwood in Sense and Sensibility, who are respectively 19 
and 16 years of age, are shown as ready for marriage as the necessary maturation for marriage of the period was 
far more earlier than today. However, in Trollope’s version, Elinor is portrayed as a student who is in the last 
year of her university education which would mean she is at least 21 or 22, and likewise, Marianne, who has 
finished high school and is about to enroll at a university is at least 18. Such transformation is naturally neces-
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sary as to avoid an issue of teenage marriage. However, the necessary maturation to embark on a relationship 
which would end with marriage is missing from the Dashwood sisters of Sense & Sensibility as can be seen, 
particularly from Marianne’s point of view, that materiality plays a bigger role in choosing the partner. Elinor 
Dashwood is still a silent and reserved young woman who does not reveal her feelings for Edward Ferrars; 
however, Marianne is so much preoccupied with Wills’ car and popularity than it was in the hypotext. Both 
Marianne and the youngest sister Margaret are portrayed as behaving like teenage girls who lack wisdom and 
spirituality, but focus on the popularity and materiality which eventually appeals to the teenage reader. Trol-
lope’s choice to include Mags this much in the novel naturally attracts the attention of the younger readers and 
causes the book to fall into the category of ‘chick lit’. the canonical hypotext becomes the chick lit hypertext in 
the course of transformation which lead to the question, Georges Latissier asks “Does the refraction of canon-
ised text go some way towards uncanonising them?” (original italics) (Latissier, 2004: 111-112) and questions 
the level of the hypertext in terms of being a canonical work. 

The change in the category, from ‘classics’ to ‘chick lit’ is significant and Trollope’s version of Sense and 
Sensibility becomes oversimplified as it fails to insert the necessary contemporariness. Trollope attempts to 
transform some key aspects of the novel which are complementary to the major characters; for instance, in the 
hypotext, Marianne receives a horse as an engagement preset from Willoughby but has to deny it in terms of 
high costs to keep the animal. The qualifications of the animal is significant in the 19th century England as it is 
expensive and also a means of transportation along with other chores. The horse sign, nevertheless, transforms 
into a luxury car which is again presented by Wills to M, but denied with the same economic reasons. Here, the 
politics of this car is somewhat different from the horse; it is expensive to keep but is also a design to show off, 
instead of being used while running errands. Therefore, the nature of the relationship between M and Wills is 
somewhat different from the one between Marianne and Willoughby. 

Another aspect which the reader finds transformed, or rather inserted, is the use of social media sites and tech-
nological tools. Trollope introduces them as means of communication that the modern individual frequently 
uses; the omission of these would in fact be less authentic and persuasive as the contemporary reader would 
question their non-existence. Their unavoidable existence in the contemporary individual’s life serves more 
than merely being communication tools but they are also symbols for the modern people in which they repre-
sent themselves and reflects aspects of their personality. This is particularly visible in Margaret’s situation; she 
is constantly online with her smart phone, checking the timelines of these sites in order to be ‘aware’. However, 
in Jane Austen’s Sense and Sensibility, the existence of these technological tools were preoccupied with social 
assemblies which served as a grounds for connection to the 19th century society. As these assemblies would 
be crowded, the interaction of information was almost equally fast compared to today’s online society. When 
Marianne met Willoughby in London, her excessive reaction to seeing him was witnessed by the attendants 
and known by the non-attendants the next day, as the reader understands from the arrival of Colonel Brandon. 
In Trollope’s version, Marianne’s meeting with Wills in a London wedding, only to see his engagement to a 
rich Greek girl is recorded and uploaded to the video-sharing site YouTube; it is viewed by an equally large 
number of people and led to a public humiliation for Marianne. 
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The aspects evaluated until here were the adaptations Trollope had to make in order to justify the authenticity 
of her work; however, the next transplanted and transformed aspect that are Marianne’s musical instruments 
appear to be changed for the sake of change. Austen’s Marianne plays the pianoforte and it is a means for her 
to reflect her emotions: she plays quite somber tunes after her father’s passing which make her family more 
depressed. Likewise, the reader encounters M and her guitar more frequently in Trollope’s version: M also re-
flects her feelings artistically through her guitar playing. However, the transformation of the instruments does 
not go beyond this and the relationship between the hypotext and the hypertext becomes none other than an 
imitation. Contrary to Genette’s opinion that imitation is a tolerable notion in terms of intertextuality, here, the 
detail in Trollope’s text remains a functional change, instead of gaining an artistic and psychological quality 
as in Austen’s text. 

Another artistic reflection that is attached to characters in both texts is mentioned through Elinor; she likes and 
is skillful in drawing – a conventional ability for girls of the 19th century. The connection between a female 
member of the society and a skill such as playing an instrument or drawing is frequently mentioned in other 
Austen novels as well: Lady Catherine de Burgh asks Elizabeth whether she plays something or draws. Rather 
than taking such qualities as hobbies, such middle class girls are expected to possess an inclination towards a 
fine art as a reflection of aesthetical norm. A similar, but transfigured, aspects also occurs in Trollope’s text: 
Elinor is an architecture students who is in the senior year of her education. She uses her ability to draw not 
only to reflect a certain amount of aesthetic value, but it also becomes a considerable amount of her profession 
and gains a functional quality. As her mother does not seem to be in pursuit of a job to look after the family and 
satisfy the economic needs, Elinor, by using her talent, succeeds in earning money as an assistant to an archi-
tect. Here, the hypertexts adds a new sight to the hypotext as well as dwelling on it and Trollope accomplishes 
the adaptation to both the contemporary world and of the hypotext. 

Trollope also introduces new dynamics to her hypertext as well as transplanting others: while she is trying to 
establish an equally successful canonical work as Austen, she strengthens her text by actually adding Jane Aus-
ten into her text. Austen is encountered in the text in two characters, one pre-existent, and one newly-arrived; 
Will’s aunt Mrs. Smith assumes a first name as Jane and a new character is added to the cast, Pete Austen, 
Elinor’s boss. Whether intentionally or not, Jane Austen comes to symbolize two different aspects through two 
different characters. Will’s aunt Jane Smith punishes her nephew as a result of being involved in drugs and 
deprives him of the inheritance which reflects her as the embodiment of sense. Austen also surfaces as Pete 
Austen who treats Elinor respectably and is quite helpful towards her which can be evaluated as him being the 
embodiment of sensibility. It can be suggested that, by hosting the original author, Trollope both challenges and 
acknowledges the canonical Austen, therefore, strengthening the bond between the hypotext and the hypertext. 

In addition to hosting Jane Austen in her text, Trollope also introduces a new dynamic between characters, 
who, in the original text, do not encounter nor clash very often. Fanny Dashwood in Austen’s text lacks the 
number of scenes Fanny performs in the hypertext. A more vicious, sharp, and obsessed Fanny is introduced 
in Trollope’s text. Moreover, Trollope creates a versus between Fanny Dashwood and the Dashwoods. In 
the hypotext, Fanny is introduced at the beginning of the novel as manipulating her husband not to give the 
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promised amount of money to his stepsisters, and she is jealous towards them especially when she senses an 
interaction between Elizabeth and Edward; however, in the hypertext, Fanny is portrayed as an obsessive per-
son, who has developed a certain degree of envy towards the Dashwoods. Her ambition to settle in Norland 
contradicts with the renovations she starts as soon as she sets her foot in which can be a reflection of an attempt 
to get rid of everything that bear the memory of the Dashwoods; she even gets envious of Belle while she is 
picking strawberries that she planted with her husband. Her reaction towards Belle reflect her obsession of 
owning everything that is inside the borders of Norland Park and her contempt for even the smallest thing that 
the Dashwoods do to their enjoyment. This obsession leads to a situation of a confrontation between the sides. 
By utilizing such a new dynamic, Trollope creates tension and dynamism, and materializes an enemy for the 
Dashwoods, therefore, inserting an original aspect to her hypertext. 

CONCLUSION

To conclude, Joanna Trollope’s Sense & Sensibility constitute a controversial hypertext to Jane Austen’s Sense 
and Sensibility in aspects of characterization and employment of some key elements. Their employment in 
Trollope’s text prove them to be transplantations from Austen’s text which eventually provide a palimpsestic 
reading. If Austen’s novel is to be taken as the original palimpsest, then Trollope’s becomes the latter text 
which is structured upon and dwells on the original one. This level of hypertextuality enables the latter text to 
be followed to other textual structures through the reconstructions which are not strictly transplantations but 
sometimes deconstructed aspects as can be seen in Trollope’s Sense & Sensibility.

REFERENCES

Alfaro, Maria Jesus Martinez, (1996). Intertextuality: Origins and Development of the Concept. Atlantis. 18 
(1/ 2): ss. 268-285. 

Austen, Jane, (2000). Sense and Sensibility. Wordsworth.

Genette, Gérard, (1997). Palimpsests: Literature in the Second Degree. University of Nebraska Press.  

Lara-Rallo, Carmen, (2009). Pictures Worth a Thousand Words: Metaphorical Images of Textual Interdepen-
dence. Nordic Journal of English Studies. 8 (2). 

Letissier, Georges, (2004). Dickens and Post-Victorian Fiction. Refracting the Canon in Contemporary British 
Literature and Film (eds. Susana Onega and Christian Gutleben). Ropodi. ss. 111- 128. 

Trollope, Joanna, (2013). Sense & Sensibility. Harper Collins.



58

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

YEME-İÇME MEKANLARINDA RENK ALGISININ İKİ RESTORAN ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN 
İNCELENMESİ

Ayşe İpek ERGENE

Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Yeme-içme mekanlarında renk kavramı, iç mekan tasarımı ve kullanıcı için mekanın kimliğinin algılan-
masında etkili olan faktörlerden biridir. Renklerin kullanıcılar üzerindeki etkileri literatürdeki farklı araştır-
malarda ortaya konulmuştur. Mekan tasarımlarında, bireylerin sosyo-kültürel çevresel faktörlerinin ve sos-
yo-ekonomik vb. farklı özellikleri düşünülerek renk seçimi yapılması gerekmektedir. Renk kavramının birey 
psikolojisi üzerindeki etkisinin önemi göz önünde bulundurulduğunda, tasarımcının fonksiyonel ve sembolik 
anlamları ön planda tutarak mekanı oluşturması beklenmektedir ve bu durum günümüzde sayısı giderek artan 
restoranlar için de geçerlidir. Hedef kitlesini ve kimliğini doğru tanımlamış işletmeler, iç mekan tasarımcısı ile 
işbirliği içinde olarak mekanlarında kullanacakları renkleri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlemelidirler. 
Çalışma kapsamında, renk kavramı, bu kavramın yeme-içme mekanları ve bireyler üzerindeki etkileri araştırıl-
mış ve bu çalışmaya rastgele örnek olarak seçilen İstanbul Anadolu Yakasında bulunan iki restoran incelenmiş-
tir. Çalışmanın amacı, renk kavramı ve bu kavramın mekan ve bireyler üzerindeki algısının incelenmesi ve bu 
kurama bağlı olarak örneklem seçilen iki restoranın ele alınmasıdır. Çalışmanın yöntemi, kuramsal tartışmanın 
yanı sıra birincil veri toplama tekniği olarak görsel çözümleme ve online anket yöntemidir. Örneklem seçilen 
iki restoran gözlem yapıldıktan sonra elde edilen veriler dahilinde görsel çözümleme yapılıp bireylere online 
anket gönderilerek 50 kişiye ulaşılmış ve değerlendirilmiştir. Sonuç olarak renk kavramının birey ve mekan 
kimliği algısında etkili olduğu sonucu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yeme-İçme Mekanları, Renk, Mekan Algısı, Birey Algısı

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Renk kavramının etkisinin oldukça öne çıktığı ve çalışmanın ana temasına zemin hazırlaması bakımından 
yeme-içme mekanları çalışmanın mekanını oluşturmaktadır. Günümüzde, renk kavramının öneminin ortaya 
koyulduğu mekanlara örnek oluşturabilecek olan yeme-içme mekanlarının restoran imajlarını incelerken, res-
toran tasarımının büyük oranda göz önünde bulundurulduğu görülmüştür. Fakat literatüre bakıldığında resto-
ran imajı oluşturmada iç mekan tasarım bileşenlerini kuramsal olarak anlatan çok az çalışmanın var olduğu 
anlaşılmıştır. Bireyler için yemek yemek temel bir ihtiyaçken artık bu ihtiyacın ötesinde farklı beklentiler de 
işin içine girmektedir. Günümüzde sayısı oldukça fazla kabul edilebilecek restoran seçenekleri arasından stan-
dardın dışına çıkabilmek adına iç mekan tasarımıyla da öne çıkmak gerekmektedir. Restoranlarda uygulanacak 
iç mekan tasarımları mekanın türüne, fiziksel koşullarına, işlevine, hacmine, amacına, işletmenin yansıtmak 
istediği algıya, hedef kitleye ve çevresel faktörlere göre değişkenlik göstermektedir. Restoran içinin sınırları 
dahilinde bireyin mekanda kendisini iyi hissetmesi sağlanmalıdır. İç mekanı algılamada etkili olan renk, bi-
çim, doku, malzeme, aydınlatma vb. tasarım öğelerine dikkat edilmesi bu alt başlıkların mekanı algılamada 
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ve iç mekanı tasarlamada destekleyici olduğunu unutmamak gerekmektedir. Çalışmanın kapsamı dahilinde bu 
önemli tasarım öğelerinden biri olan renk kavramı üzerinde durulacaktır. “Renk, gözümüz yoluyla ışığın dalga 
boyuna göre bizde oluşturduğu bir histir. Mimari tasarımda birçok estetik amaca hizmet eden renk; bir binanın 
ya da mekanın karakterini vurgulamak, biçim ve malzemesine dikkat çekmek ve birtakım istenen bölümlerini 
daha da belirginleştirmek gibi işlevleri üstlenebilir’’ (Faulkner, 1972). Rengin iç mekan tasarımında kullanı-
mının, bireyleri fizyolojik, psikolojik ve davranışsal olarak etkilemede önemi bulunmaktadır. Ortaya çıkan bu 
etkiler Tablo 1.1.’de belirtilmektedir.

Tablo 1.1 Renklere Verilen Duygusal Tepkiler

RENK DUYGUSAL TEPKİLER

MAVİ Soğuk bir renk (odanın daha soğuk görünmesini sağlar). Heyecanı 
yatıştırır ve zamanın hızlı geçtiği algısı oluşturur. Düşünme ve 
diyaloga yönlendirir.

YEŞİL Yeşil göz için kolay bir soğuk, dinlendirici ve sakinleştirici renktir. 
Diyalogcu ve zaman hızlandırıcıdır.

KIRMIZI Kırmızı heyecanlı, uyarıcı hatta saldırgandır ve zamanı yavaşlatır.

SARI Sarı neşe, sıcaklık mutluluk üretirken dikkati azaltır, morali 
yükseltir

TURUNCU Portakal dost, sıcak, canlı ve canlandırıcıdır.

MENEKŞE/MOR Menekşe ve mor zarafet, güç ve sunilik hissi yaratır. 

KAHVERENGİ Kahverengi gevşetici ve ılıktır.

GRİ Gri depresif ve soğuktur.

Kaynak: Visual Merchandising A Guide For Small Retailers Mayıs 1991 Aktaran: (Quinn, 1981: 24).

Becer’e göre ise; “Renkler ışıkla birlikte var olurlar ve izleyen üzerinde birçok değişik duygular uyandırabilir-
ler. Bunların bir bölümü kişisel, bir bölümü genellenebilir duygulardır. Kırmızı, sarı ve turuncu sıcak renkler; 
mavi, yeşil ve mor soğuk renkler olarak kabul edilir. Sıcak renklerin uyarıcı, soğuk renklerin ise gevşetici ve 
dinlendirici olması genellenebilen duygulara iyi bir örnek oluşturur” (2005: 57). Genel olarak renklerin birey-
ler üzerinde bu tür etkileri bulunurken mekan içinde bu kavramın aydınlatma unsuru ile birlikte düşünülerek 
tercih edilmesi gerekmektedir.  “Renkler ile aydınlatma birbirleri ile interaktif bir etkileşim içerisindedirler. 
Bir yüzeyin görünene rengi, cismin kimyasal ve fiziksel özelliklerine bağlı olduğu kadar, üzerine düşen ışığa 
da bağlıdır. Koyu renklerin ışığı emmesi gibi açık renkler de ışığı yansıtır. Doğal ışık altında seçilen bir renk, 
yapay aydınlatma altında son derece farklı sonuçlar verebilir. Bu nedenle tasarımcının renk seçimini, kulla-
nacağı ışığa en yakın ışık tipi ile seçmesi uygun olmaktadır. Koyu renklerin mekan içinde kullanımı daha çok 
aydınlatma ihtiyacı doğurmaktadır. Zeminde koyu bir renk kullanımı söz konusu ise bu koyu renk tavanda 
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gölge etkisi yaparak mekanın zayıf bir aydınlatmaya sahip olmasına neden olabilmektedir. Soğuk renklerin 
tavanda kullanımı tatsız ve huzursuz bir gri tona yola açabilir. Bu sebeple tercihler doğrultusunda tavanda 
sıcak yansımalar yapan sıcak renklerin kullanımında yarar vardır” (Okten, 2014: 123). Nötr tonda olan renkler 
ise mekanla bütünleşmektedir. Koyu renkler mekanın hatlarını daha çok belli etmekte ve sıcak göstermektedir. 
Açık renk kullanımı ise mekanı olduğundan daha ferah ve açık göstermeye yaramaktadır. Restoran mekanla-
rında kullanılan canlı ve parlak renkler ise mekanı daha dinamik ve heyecan verici hale getirmektedir.  Aynı 
zamanda belirli noktalarda uygulanan farklı renk tercihleri bireyin mekan içinde sirkülasyonunu sağlamaya 
ve istenilen noktalara yönlenmesine yardımcı olmaktadır.  Bu noktada mekanda bireyin kalma süresini etki-
leyecek olan restoran türü de önem arz etmektedir. Fast food türü yemek hizmeti veren restoranlarda bireyin 
çabuk bir şekilde yemek yemesi ve mekandan ayrılması beklenmekte bu sebeple canlı, dinamik, parlak ve hız 
(kırmızı, turuncu, sarı vb.) kazandıracak renk tonları genellikle kullanılmaktadır. Alakart türü hizmet veren 
restoranlarda ise bireyi mekanda daha uzun süre tutabilmek istenmektedir bu sebeple bireyi sakinleştirici ve 
mekana karşı güven oluşturucu (yeşil, mavi, kahverengi vb.) renk tonları bu tür restoranlarda tercih edilmek-
tedir. Fakat işletmenin kimliğine bağlı kalarak bireyde yaratılmak istenen etkiye göre iç mekan tasarımcısı bu 
tür mekanlarda canlı ve parlak renklerde tercih edebilmektedir. Beyaz rengi ise her tür restoran için uyumlu bir 
renk olduğu yapılan çalışmalarda ortaya konmuştur. Ferahlık ve temizlik verici etkisiyle restoranlarda genelde 
en çok tercih edilen renkler arasındadır. Bir restoran için renk seçimi yaparken bu seçim ile beraber mekan-
da kullanılacak olan aydınlatma armatürü tiplerini ve renk tonlarını da hesaba katarak son kararın verilmesi 
gerekmektedir. Aynı zamanda kullanılacak olan renklerin; tavanda, yer döşemesinde veya duvarda etkilerinin 
farklılık göstereceğini de atlanmamalıdır. Her rengin, tavanda, yer döşemesinde veya duvarda yansıttığı algı 
değişkenlik göstermektedir. Örneğin; “Yüksek tavanlar, sıcak renk ve koyu değerler ile daha alçak algılanırlar. 
Alçak tavanlar ise soğuk renk ve açık değerler ile daha yüksek algılanırlar. Yan duvarlar, soğuk renk ve açık 
değerler ile birbirlerinden daha uzak algılanırken, sıcak renk ve koyu değerler ile birbirlerine daha yakın algı-
lanırlar. Karşı duvarlar, sıcak renk koyu değerler ile daha yakında algılanırken, soğuk renk koyu değerler ile 
daha uzakta algılanırlar. Döşemeler, sıcak renk koyu değerler ile kuytu ve emniyetli algılanırken, soğuk renk 
ve açık değerler ile temizlik ve genişlik etkisi uyandırırlar” (Özdemir, 2005: 400).

Renk ve aydınlatma tasarım öğeleri bir arada düşünüldüğünde istenilen etki daha başarılı sonuçlar verecektir 
bu doğrultuda yeme-içme mekanlarında uygulanan teknikleri Lawson şu şekilde ifade etmektedir; “Restoranda 
renk, üç ana teknikle yaratılabilir. 

1) Beyaz ve nötr pano, perde veya fonu aydınlatan renkli ışıklarla, 

2) Masa üstlerinde ve diğer alanlarda kullanılan renkli aydınlatma armatürleriyle, 

3) Dekorasyon ve mobilyada yansıma etkisi yaratan renkler kullanarak.

Birinci teknik, sınırlı sayılarda uygulanmaktadır. Lambanın pozisyonuna ve ısığın doğrultusuna göre çok yön-
lülük sağlanmakta dolayısıyla kullanılan renkler ve etkileri değişmektedir. Renkli lambaların oluşturduğu göl-
geler, lokal renk yaratmanın bir yoludur. Örneğin bir masanın veya oturma kösesinin etrafındaki ışık kümesi, 
dikkatle uygulanmalı ve nötr tonlar (siyah, beyaz, gri) kullanılmalıdır. Renkli ışığın, farklı renkteki bir yüzeye 
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düşmesiyle oluşan etki, her ikisinde de ortak olan renksel berraklığı ve parlaklığı yansıtır. Eğer renkler kont-
rast ise, yüzey sadece siyah ve gri olarak gözükecektir” (1973: 111). Restoran iç mekanında kullanılacak olan 
renkler bireyin mekanda kendini daha iyi hissedebilmesini ve olumlu duygularını uyandırmasını sağlamakta-
dır. Özgün ve restoranın imajına uygun tasarımlar yapabilmeyi destekleyen tasarım öğelerinden biri olan renk 
kavramını renk biliminin inceliklerine göre değerlendirmek gerekmektedir. “Renkler insanlarda psikolojik 
etkiler ortaya çıkarma potansiyeline sahiptir. Fakat renklerin psikolojik etkilerinin yapıldığı araştırmalarda 
kişilere göre değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır. Bununla beraber alakart restoranlarda tasarım yapı-
lırken müşterileri mekana çekecek şekilde renk seçimi yapılmalıdır. Renk uyumunun sağlanması ile birlikte 
restoranın tasarımında önemli bir mesafe kat edilmiş olması beklenmektedir. Alakart restoranlarda seçilen 
renkler, müşterilerin restoranı tercih etmesine neden olabileceği gibi müşterinin restorandan uzaklaşmasına 
da neden olabilecektir. Mekan yenilenme, tadilat projelerinin yapılmasının sınırlı bir imkan olması sebebiyle 
restoran tasarımında renk seçiminin önemi büyüktür” (Sarı, 2019: 89).

Renk, restoran türüne göre mekana uygun olarak kullanıldığında iç mekan tasarımında ucuz ama etkili sonuç-
lar alınacaktır. İşletmenin kimliğini yansıtacak renklerin tercih edilmesi ve tüm iç mimari elemanların buna 
uygun olarak tasarlanması gerekmektedir. Kullanılacak olan renkler mekanı daha iyi ifade etmeye yararken bir 
yandan da restoranda servis edilecek ürünleri de estetik ve kaliteli göstermektedir. 

AMAÇ 

Çalışmanın amacına ulaşılmak için, renk kavramı ve bu kavramın mekan ve bireyler üzerindeki algısının in-
celenmiş ve bu kurama bağlı olarak örneklem seçilen iki restoranın ele alınmıştır. Bu doğrultuda çalışmanın 
temelde iki amacı bulunmaktadır; ilki, örneklem olarak seçilen iki restorana gidilerek renk kavramı üzerinden 
iç mekan analizi yapılarak çıkan sonucun iç mimari açıdan yorumlanması ikincisi ise bu restoranlara göre bi-
reylerin iç mekanda kullanılan renkler ile ne düşündüklerini ve farkındalıklarını ortaya çıkarmak adına mekanı 
anlamlandırma noktasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. 

KAPSAM

Çalışma kapsamında, renk kavramı, bu kavramın yeme-içme mekanları ve bireyler üzerindeki etkileri araş-
tırılmış ve yeme içme mekanlarında renk algısını ölçmek amacıyla, İstanbul Anadolu yakasında bulunan iki 
restoran ele alınmıştır. 

YÖNTEM

Örneklem olarak seçilen Anadolu yakasında bulunan iki restoran da alakart türü servis yapan restoranlardır, 
X restoranı 2010 yılında, Y restoranı ise 2012 yılında hizmet vermeye başlamış iki alakart restorandır. Her iki 
restoranda deniz ürünleri restoranı olarak bireylere servis vermektedir. Fast food türü hizmet veren restoran-
ların aksine bireyin siparişini garsona verdiği, yemeğini bu daha uzun bir zamana yayılmış şekilde beklediği 
ve ortaya çıkan yemeğin işletme açısından da önemli olduğu bu tür restoranların özel olarak düşünülmüş ve 
tasarlanmış mekanlar olması gerekmektedir. Bu tür restoranlarda iç mekan tasarımcısının, işletmenin kimliği-
ne göre uygun renkler tercih etmesi gerekmektedir. Çalışma ilk önce nitel verilerle desteklenmiştir. Örneklem 
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seçilen iki restorana gidilerek renk başlığı altında iç mekan analizi yapılıp yorumlanmıştır. Çalışma, daha sonra 
online anket yapılarak nicel verilerle desteklenmiştir. Araştırma verileri 05.08.2019-15.08.2019 tarihleri ara-
sında toplanmıştır. Belirtilen tarih aralıklarında online anket yapılarak, bireylerin yeme-içme mekanlarındaki 
renk algısı incelenmiştir. Çalışma için yeterli olacak katılımcı sayısına ulaşılmış ve Tesadüfi Olmayan Kartopu 
Örnekleme Yöntemiyle bireylere online anket uygulanmıştır. Anketin soruları ve yanıtları grafikler halinde 
değerlendirilmiştir. 

X Restoranı

                          Şekil 1.1 X Restoranı Görseli                            Şekil 1.2 X Restoranı Görseli

                                                         

                                                             Şekil 1.3 X Restoranı Görseli
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Y Restoranı

                      Şekil 1.4 Y Restoranı Görseli                                  Şekil 1.5 Y Restoranı Görseli

                                                                

                                                                 Şekil 1.6 Y Restoranı Görseli

                                                                   

BULGULAR

X ve Y restoranına gidilerek yerinde gözlem yapılmış ve iç mekan tasarım bileşenlerinin içinde var olan renk 
kavramı üzerinden değerlendirilmiştir. Alakart restoranlarda genel olarak karşı tarafa güven verici (yeşil, kah-
verengi, mavi vb.) renk tonları kullanılmak istenmektedir. Bu doğrultuda, iki restoranda da kahve tonlarının 
ağırlıklı olduğu ve ikisinin de tavanı alçak olduğundan daha yüksek algılanmaları açısından açık renk tonları-
nın kullanıldığı görülmektedir. X restoranında, Y restoranına kıyasla duvarlarda yoğunlukla daha çok açık renk 
kullanıldığı bu durumun da X restoranını daha geniş algılanmasını sağlamaktadır. X restoranında genellikle 
ahşap malzeme üzerine beyaz koyu kahve tonlarının kullanıldığı, Y restoranında ise genellikle koyu tonlarının 
tercih edildiği gözlemlenmiştir. Y restoranında, X restoranından farklı olarak mobilya renk seçimindeki koyu 
kahverengi tonlar göze çarpmaktadır. Mekanda kullanılan koyu tonların ışığı emmek gibi bir özelliği bulundu-
ğundan bu restoran diğer restorana kıyasla daha karanlık olarak algılanmaktadır. Her ikisinde de aynı miktarda 
aydınlatma armatürü olmasına rağmen böyle bir etki ortaya çıkmıştır. Koyu tonların daha karanlık bir mekan 
etkisi yaratmasına karşın mekanı daha sıcak gösterdiğini de atlamamak gerekmektedir. 
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Renk kavramı üzerinden iç mekan analizi yapıldıktan sonra çalışmanın bundan sonraki kısmında anket çalış-
masından elde edilen bulgulara yer verilecektir. 

Tablo 1.2 Anketi yanıtlayanların kişisel bilgileri

Anketi yanıtlayanların 
cinsiyet bilgisi

Kadın (29 Kişi)
%58

Erkek (21 Kişi)
%42

Anketi yanıtlayanların 
yaş aralığı bilgisi

18-28 Yaş 
Arası
(12 Kişi)
%24

29-39 Yaş 
Arası
(25 Kişi)
%50

40-49 Yaş 
Arası
(9 Kişi)
%18

50 Yaş ve 
Üzeri
(4 Kişi)
%8

Anketi yanıtlayanların 
eğitim düzeyi 
hakkında bilgi 

İlköğretim
(2 Kişi)
%4

Lise
(4 Kişi)
%8

Üniversite
(26 Kişi)
%52

Lisansüstü
(18 Kişi)
%36

Şekil 1.7 Anketi yanıtlayanların ne sıklıkta restoranda yemek yedikleri

                                        

Şekil 1.8 Anketi yanıtlayanların yemek yedikleri restoranlarda mekanın atmosferine  
önem verip verilmediği
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Tablo 1.3 Anketi yanıtlayanlara göre X restoranın onlar için ne ifade ettiği

Tablo 1.4 Anketi yanıtlayanlara göre Y restoranın onlar için ne ifade ettiği      

 

İki restoran renk açısından analiz edildikten sonra iç mimari açıdan çıkan sonuçlar ile anketi yanıtlayanların 
benzer ifadeleri tercih ettiği görülmüştür. Ankete yanıtlayanlar, X restoranını en çok aydınlık, şık ve düzenli, 
Y restoranını ise renkli, şık ve karanlık olarak ifade ile bağdaştırmışlardır. 

Şekil 1.9 Anketi yanıtlayanların mekanları beğendikleri restoranlarda mı yemek yedikleri 
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Şekil 1.10 Anketi yanıtlayanların yemek yediğiniz restoranlardan etkilenme sebebiniz mekanda  
kullanılan renkler olup olmadığı

Şekil 1.11 Anketi yanıtlayanların renkleri hoşuna giden restorana bir daha gidip gitmeyecekleri

SONUÇ

Günümüzde giderek artan birey popülasyonu ile birlikte her tür restoran sayısında da doğru orantılı bir artış 
gözlemlenmektedir. Tüketim toplumunun bireylerde dönüştürdüğü alışkanlıkların yeme-içme mekanlarında 
da yansıması görülmektedir. Bu doğrultuda birey sadece temel beslenme ihtiyaçları için değil bu eylemin psi-
kolojik ve sosyo kültürel boyutları içinde bu mekanları tercih etmektedir. Daha çok dışarıda yemek yemeye 
hevesli hale getirilen birey kendini daha sosyal ve iyi hissettiği mekanlarda bulunmaya ihtiyaç duymaktadır. 
Bu noktada iç mekan tasarımcılarının restoran kimliğini ve hedef kitlelerini göz önünde bulundurarak tasa-
rımlarını ortaya koymaları önem arz etmektedir. Profesyonel olarak alınan bu yardımlar ile restoran mekanı 
işlevinin artması sağlanabilmektedir. 

Yapılan analizler sonucunda iç mekan tasarım bileşenlerinin işletmenin kimliğini yansıtmada etkili olan baş-
lıklardan olduğu görülmektedir. İç mekan tasarım bileşenlerinden biri olan renk kavramının restoran türüne, 
fiziksel koşullarına, işlevine, hacmine, amacına, işletmenin yansıtmak istediği algıya, hedef kitleye ve çevresel 
faktörlere göre değişkenlik göstermesi bireyin mekan algısına verilen amacıyla önem arz ettiği anket çalışma-
sının sonucunda da ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda işletme, uygulanan tasarımları zaman geçtikçe hedef 
kitlesinin talepleriyle geliştirme fırsatı da yakalayacaktır.  Anket verilerine göre, genel bir değerlendirme yapıl-
dığında ankete katılanların %80’i için restoranda renk kavramı önem taşımaktadır. Bu oran detaylandırıldığın-
da gençlerin, orta yaşlılardan, kadınların erkeklerden, üniversite ve üzeri eğitim gören bireylerin ise ilköğretim 
eğitimlilerden restoran mekanını algılamada renk kavramı daha etkili olarak algıladıkları görülmüştür. 
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ÇAĞDAŞ BİR ANLATIM FORMU OLARAK VİDEO ART

Emir BATUŞ

Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz:1960’lı yıllarda ortaya çıkan Video Art çağdaş sanatın günümüzde en çarpıcı örneklerinden biridir. Top-
lumsal mesajlar vermeye çalışan sanatçılar özellikle küreselleşme, küresel iklim politikaları, zorunlu göçler ve 
neden oldukları kültürel travmalar, savaşlar, iletişim sorunları gibi hepimizi ilgilendiren konuları irdelerken, 
oyuncu, diyalog, senaryo, gibi sinemasal öğeleri kullanmadan bağımsız çalışmalar ortaya koymaktadırlar. Vi-
deo Art ürünleri galeri ve müzelerde gösterilen enstalasyon veya kayıtlar üzerinde dağıtılan, DVD, televizyon 
video monitör ve projeksiyon makinesi ile gösterilen canlı veya önceden kaydedilmiş görüntüler ve ses şeklin-
de izlenceye sokulabilir. Endüstri 4.0’ı yaşadığımız bu günlerde zamanın önemi artarken sanatçılar izleyiciyle 
hızlı bir iletişime geçebilmek için sanatın çeşitli formlarını denemişlerdir. Video Art’ı sanatçının kendini yan-
sıttığı bir platform olarak düşündüğümüzde düşük maliyeti ile zaman içerisinde izleyiciye ulaşmak için kolay 
bir form olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Videonun görsel ve işitsel olanaklarını kullanan sanatçılar 
bazen deneysel, bazen gerçekliği sorgulayarak farklı formlarda eserler üretmeye başlamışlardır. Bu sunumu-
mun sorunsallarından biri, Video Art performanslarının toplumsal mesajlar verirken ne kadar etkili olduğunu, 
zorunlu göç ile kendi ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan sanatçıların   Video Art çalışmalarıyla dertlerini 
anlatmasıdır. Çağdaş sanatın bu çok etkili formunu kullanan sanatçıların sayısının artma nedenlerini ve özünde 
1960’lı yıllardan bu yana Video Art’ın gelişimi sunumun diğer önemli tartışma konularındandır.

Anahtar Kelimeler: Çağdaş, Toplumsal Mesaj, Video, Form

GİRİŞ

Sanat yapıtı nedir? Günümüzün sanat uygulamalarının bu soruya verdiği cevap dolambaçsız ve açıktır. Sanat 
yapıtı, sergilenen nesnedir (Groys, 2013: 93). Sanat yapıtı diğer bir deyişle sergilenme potansiyeli taşıyan 
nesnedir. Artık sanatçının ancak üstün yetenekli kişiler arasından çıkabileceği düşüncesinin yerini herkesin 
yaratıcı olabilme olasılığının demokratik bir hak olduğu düşüncesi almıştır. 

1960 ve 1970’ lerde önce Avrupa’da daha sonra Amerika’da ortaya çıkan “Postmodernist” düşünce biçimi, 
yapı bozumunun etkisinde şekillenen sanatın da bir göstergesiydi. Derrida, modernist ve postmodernist sanatta 
yaygın olan durumu açık hale getirmiş ve 21. yüzyılın estetik bilinciyle hesaplaşmamızı sağlayarak postmo-
dernizmin tersine, sanat ile gerçeklik arasındaki ayrımı sorgulamıştır. Elektronik iletişim sistemlerinin, bilgi-
sayarların ve fen bilimlerinin olağanüstü kurumsallaşması ve yaygınlaşması sonucu bilgi edinme ve aktarma 
yöntemleriyle sosyal yapıda değişmeler gözlenir (Doltaş, 1991:173). Gelişmiş iletişim teknolojilerini yarat-
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tıkları eserlerinde kullanmaya başlayan sanatçılar, hem yeni bir anlatım formunu yaratarak sanat anlayışını 
dönüştürmüşler hem de çok geniş bir izleyici kitlesine ulaşabilmişlerdir.

20. yüzyılın başlarından bu yana sanatçılar bir şekilde hareketli görüntüler oluştursalar da,

Video Art kavramının bir yenilik olarak kabul görmesi 1960’lardan sonra başlar. Video’nun temeli veya diğer 
bir deyişle sorunsalı devinimdir. 

Devinim hissi veren ilk deneyim fotoğrafın bulunmasından sonra, 1878 yılında Muybridge’in Atları adını taşı-
yan deney ile Edward Muybridge tarafından gerçekleştirilmiştir.

Bu ilk deney daha sonra Lumier Kardeşlerin ilk hareketli görüntüleri için bir hazırlık aşamasıdır. Sinemanın 
gelişim sürecini, onun büyük bir endüstri olduğunu ve yüksek maliyetlerini bilen sanatçılar uzun bir süre sine-
madan uzak kalmayı yeğlemişlerdir.

Salvador Dali ile Luis Bunuel tarafından sürreailst bir yaklaşımla çekilmiş olan Bir Endülüs Köpeği(1928) 
adlı film deneysel bir çalışma olarak dünya sinema tarihine geçmiştir. Vertov’un bazı filmlerinin ise Video Art 
formuyla neredeyse birebir örtüştüğünü söyleyebiliriz.

SİNEMADAN VİDEO SANATINA GEÇİŞ

Sanatçılar, aktivistler 1960’lara kadar bireyci ve topluma yabancılaşmış, sosyal sorumluluktan uzak bir dönem 
yaşarken sinemanın kurmaca yönlerini eleştirmeye başlamışlardır. Televizyonun ortaya çıkmasıyla sanatçılar 
ana akım medyaya karşı çaresiz kalırlar.

Video Portapak’ın ABD’de bağımsız bir televizyon hareketi başlatmasından bu yana yeni nesil video akti-
vistleri, video kamerayı bir araç, bir silah ve bir tanık olarak kullanmaya başlarlar. 1965’te Sony Corporation, 
Amerika Birleşik Devletleri’nde tüketici video ekipmanı pazarlamaya başlar ve ilk taşınabilir video’yu piya-
saya sürer. Koreli bir sanatçı olan Nam June Paik’in 4 Ekim 1965’te New York’ta ABD’ye gönderilen ilk Sony 
Portapak’ı satın alır. Aynı gün, Papa Paul VI’nın otomobilinin yarattığı trafik sıkışıklığı sırasında Paik alayı 
videoya çeker ve aynı gün içinde Greenwich Village’daki Café a Go-Go’daki arkadaşlarına yirmi dakikalık çe-
kimini gösterir. Paik’in, video sanatının bu ilk anlarını, Juan Downey, Frank Gillette, Les Levine ve Ira Schne-
ider gibi daha az bilinen uygulayıcılarla ve Andy Warhol ile paylaşır. 1965 video sanatının doğduğu yıldır.

Teknoloji, özgül bir sembolik kod kullandıkça, özgül bir toplumsal ortamda yerini buldukça, ekonomik ve 
politik bağlamlara adımını attıkça, bir araç (medium) haline gelir. Başka bir deyişle, teknoloji basitçe bir ma-
kinedir. Araç (medium) ise bir makinenin yarattığı toplumsal ve entelektüel ortamdır (Postman, 2014: 98-99). 

Paik’in çalışmaları doğrudan televizyon ile ilintili gibi görünse de, aslında televizyon ideolojisi ile ilgi-
lidir. Buna bağlı olarak Paik’in çalışmaları özellikle de televizyonu kontrol eden bileşenlerinin yapısı, 
entellektüelleştirilmiş şiddeti ile gerçek Fluxus ruhu ve uygulanmış karmaşa ile ilintilidir. Paik’in çalışmaları 
geliştikçe, geniş kültürel ve ideolojik eleştirinin de giderek söz konusu belli noktalara odaklandığı görülür.
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Postmodern sanatın temel özelliklerinden çoğulculuk ya da disiplinlerarsı yaklaşım; günümüz sanatında önemi 
artan, multipleks bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Multidisipliner yaklaşım, kullandığı materyaller veya 
hazır tüketim nesneleri haricinde, Postmodern sanatın pastiş özelliğinden de yararlanarak hareket alanını 
genişletmekte ve farklı sanat disiplinlerinin bir araya getirilmesine olanak sağlamaktadır. Nam June Paik veya 
Joseph Beuys gibi birçok sanatçının, çalışmalarında farklı kültürel özellikleri ve imgelemleri ikonografik ola-
rak kullandıkları, eserlerinde gözlemlenebilir (Şahin, 2015: 23). 

En önemli kitle iletişim araçlarından televizyonun, verdiği tek yönlü mesajlarla toplumu nasıl manipüle ettiği-
ni gösteren bir sistem eleştirisi olarak ifade eden June Paik, Tekno Buda adlı eserinde eski ve yeni’nin iletişim 
ortamında birlikte temsil edilişini yansıtmaktadır. Buna 1960 yıllarda sık rastlanan Avangard bir manifesto 
diyebiliriz. 

Video Art ile sinema tamamen ayrı temellere dayanır. Video Art oyuncu, diyalog, senaryo, konu gibi sinemanın 
temel öğeleriyle ilgilenmezken eğlence ve ticari amaçlı olmaktan oldukça uzaktır. Video sanatında, geleneksel 
bir sinema kurgusu, mantığı aranmamalıdır; gelmesi olası bir sahneyi tahmin edemezsiniz ve onu bir önceki 
sahne ile anlam bağı içinde düşünemezsiniz. Video “görme” anlamına gelen “videre” sözcüğünden türemiştir. 
Temsil etmek (represent) yerine görülmeyeni görülür. Kırılarak yeniden sunma (re-present) becerisine dayalı 
bir sanat dalı olan videonun Latince kökenine bakıldığında da görme edimi karşımıza çıkar”  (http://www.
artfulliving.com.tr/sanat/bir-armagan-sanati-olarak-video-i-1237).

Videonun taşınabilirliği, kullanım kolaylığı sanatçıların eylemlerini, performanslarını ve fikirlerini daha önce 
benzeri görülmemiş bir şekilde kaydetmelerine olanak verdi. Aktivizmin aracı olarak videoya ilgi 1970’lerde 
ortaya çıktı. Aktivistler, adaletsizliklerin kanıtlanması için mesajlarını cesurca anlatmaya başladılar. Buna güç-
lü bir örnek, Videofreex’in Davidson’un Hapis Bandı (1971) idi. 

1980’lerde mevcut olan teknoloji önceki on yıldan çok daha büyük bir oranda gelişti ve sanatçıların daha 
muhteşem eserler üretmelerine izin verdi. Laurie Anderson, çoğunlukla dijital olarak değiştirilmiş bir erkek 
versiyonu olan The Clone’u yarattığında, çoğu zaman ses çarpıklığıyla oynadı. Bill Viola, aşırı yavaş hareketi 
kullanmasıyla tanındı. Gary Hill, elektronik ses ve dil ile geniş çapta deneyler yaparak kendi “elektronik dil-
bilimini” yarattı.

Bu bildirimin sorunsalı çağdaş bir anlatım formu olan Video Art’ın son dönemlerde toplumsal olayları ve 
onun neden olduğu travmaları nasıl irdelediğini sanatçı çalışmaları üzerinden irdelemektir. Sanatçı toplumsal 
olaylar karşısındaki duyarlılığını anlatırken manüpilatif olabilir. Bu bağlamda eleştirel bir bakış ile sanatçının 
art niyetli olduğunu düşünebiliriz. Bu görünmeyeni görselleştirme, görülür kılma gayretleri bazen provakatif 
ve ikonakırıcı bir yapıya dönüşebilir. Sanatçının bu devrimci hareketinin, izleyici tarafından algılanması için 
belirli bir zaman gereklidir. 

Bakmak için algılarımız yeter, görmek içinse salim bir kafa, ayıklık, şuur gereklidir.5

5  (http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&kategori1=veritbn&kelimesec=11616).
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Burada bilinçli düşünüş süresinden tamamen izleyici sorumludur (Groys, 2013: 34).

1990 sonrasında sanatçılar anlatılarında postmodernizm ve deneysel video öğelerinin yerine geleneksel anlatı 
yöntemlerini kullanarak izleyiciyle konformist bir iletişime geçtiler. Kuramları, entelektüel gayretleri bir ke-
nara bırakarak sinemanın belgesel yanını kullanmaya başladılar. 

Jameson’ın bu konuda en ilginç ve en çarpıcı saptaması, video kuramı ile sinema kuramı arasında bir yakınlık 
olduğu, ama bu yakınlığın, birbirine asla çevrilemeyecek bir ilişkiden ibaret kaldığıdır. Böyle bir düşünce, 
bu iki kuram arasında “minör” bir bağı gündeme getirir. Shanken ise “rahatsız edici” bir iyimserlik taşır ve 
hem özneye hem de interaktif video sanatına çok şey atfeder. Burada görünen, iki “tartışmacı”nın da “özne” 
kavramını ele alırken, takındıkları tavırdır: Jameson’ın, Marksist gelenekten kaynaklanan özne eleştirileri ile 
Shanken’in ideolojilerden sıyrılmış ve tam-özerkleşmiş öznesi çarpışır.6

Shirin Neshat, Mona Hatoum ya da Akram Zaatari gibi yüzlerce Batı’ya göç eden üçüncü dünya ülkeleri sanat-
çıları, sinema sanatında bulunan müzik, görüntü, farklı ses efektleri ve bunların ifadeci kurgularını yapıtlarında 
kullanmışlardır. Video Art sanatçıları geleneksel yapıyı öteleyerek sinema sanatına yakın bir ortayol bularak 
kendi coğrafyalarının dertlerini anlatmaya başlamışlardır.

Bugünün video sanatçıları, erken Video Sanatı öncülerinden ilham alarak, sürekli gelişip değişen teknolojiyi 
kullanarak yapıtlar sunmaya başladılar. Bazı örnekler, Fransız sanatçı Phillippe Parreno’nun büyük, oldukça 
atmosferik projeksiyonları, görsel olarak etkileyici ve kavramsal açıdan karmaşık bulunmasına rağmen ol-
dukça ilgi topladı. Christian Colclayt, The Clock’ta (2010), Warhol’un 24 saat boyunca süren ve ikonik film 
sahnelerinden görüntülerini içeren bir performans gerçekleştirdi

2013 Venedik Bienali’nde sergilen Akram Zaatari’nin belgesel niteliğindeki Video Art çalışması olan Letter to 
Refusing Pilot (1982), İsrailli bir pilota yazılmış bir mektupu konu alıyordu. Lübnan’ daki bir okulu bombala-
mayı reddeden pilotun hikayesinin çarpıcı bir biçimde anlatılması izleyiciyi oldukça etkilemişti.

Günümüzde sanatçılar, güncel teknolojiyle birlikte, biçimsel ve düşünsel açıdan farklı disiplinlerle interaktif 
bir ilişki güderek, bu alanla ilgili arayışlar ve araştırmalar içine girmişlerdir (Özel, 2007: 16). Bu anlamda, 
Video Art ile ilgilenen sanatçılar da mültidisipliner bir yaklaşımla içinde hem içinde yaşadıkları coğrafyanın 
hem de küreseldünyanın sorunlarını çalışmalarında irdelemişlerdir. Burada sanatçının kolektif bilincinin orta-
ya çıkmasına yardım eden, ona kalan ırksal miras ve Jung’un dediği gibi Gölge (shadow) arketip’idir.

Gölge, sanatçının yaratım sürecinde onu besleyen bir öğe olarak gözükse de onu toplumun kolektif hafızasına 
ters düşen, anlaşılmaz ve provakatif bir duruma da düşürebilir. Yıllarca yapıtları anlaşılmadan bekleyen bu 
sanatçıların esas sorunsalı “dertli sanatçı” olmalarıdır. Zorunlu göç nedeniyle veya siyasi mülteci olarak kendi 
ülkelerinden uzak yaşayan sanatçılar doğdukları, tüm çocukluklarının geçtiği ülkelerinin sorunlarını yapıtla-
rıyla uygun buldukları platformlarda anlatmak gayretine girmişlerdir. Bu bağlamda, onlar için Video Art uy-

6  (http://www.artfulliving.com.tr/sanat/video-sanati-nereden-nereye-i-266).
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gulamaları düşük bütçesi ve daha geniş kitlelere ulaşmayı sağlamasıyla çağdaş sanat uygulamaları içerisinde 
günümüzde en popüler olanlarından biridir. 

Paris’te sürgünde yaşayan İranlı sanatçı Şirin Neshat’ın Türbülans (1998) adlı Video Art çalışmasında solda 
şarkı söyleyen bir erkek ve onu izleyen bir izleyici kitlesini, sağda ise şarkı söyleyen bir kadın ve ona sırtını 
dönmüş erkek seyircileri görürüz. Kadın şarkıcının, performansı sırasında ne kadar güçlü olduğunu anlarız. 
Ülkesinin kadına bakışını bir juxtapose teknik içerisinde, bir erkek ile mukayese ederek yansıtmaya çalışmıştır.

Bill Viola (New York, 1951), uluslararası sahnedeki en dikkat çekici ve ünlü sanatçılardan biridir. Bir video sa-
natının öncüsü olarak kabul edilmekle birlikte, insan olmanın ne demek olduğunu ve yaşamın geçici doğasına 
olan sürekli ilgisini keşfetmek ve ifade etmek için büyük ustalığa sahip sofistike görsel-işitsel teknolojiler kul-
lanıyor. Viola, çalışmalarında doğum, ölüm, acı, keder ve zamanın geçmesi gibi evrensel temalara değiniyor. 
The Raft (2004), adlı    Video Art çalışmasında farklı yaş, ırk ve cinsiyetten 19 kişi, sanki bir otobüsü durağın-
da, ya da bir metro istasyonunda beklerken çekilmiş. Çoğu sıkılmış gözüküyor ve birbirleriyle ilgilenmiyorlar. 
Uyarı verilmeden gelen su saldırısıyla birbirlerine sarılırlar. Doğal afetlerin ve savaşın içsel bir metaforu olan 
Video Art çalışmasını Viola, “Dünya iyi ve her şey normal sonra bir şekilde öfkeli tanrılar tarafından boğulu-
yorsunuz,” diye açıklar.7

SFIP, “Still Fighting Ignorance and Intellectual Perfidy”, “Hala Cehalet ve Entelektüel Mükemmellik ile Mü-
cadele Etmek”, adlı projesi ile Afrikalı 21 sanatçı 2014 yılından beri dünyanın Video Art çalışmalarını sergi-
lerken Afrikalı sanatçıların unutulmuş, ötelenmiş kültürel ve sanatsal çalışmalarının demokratik platformlarda 
anlatma gayretini görürüz.

Kültürlerarası göç çağına yansıyan proje çağdaş Afrika sanatında cehalet ve entelektüel katılığa karşı mü-
cadelenin estetik ve metodolojik perspektiflerine odaklanmaktadır. Proje, Afrika’nın gelenek ve modernite 
arasındaki ilişkisini anlatır. Afrikalı sanatçıların vatanlarından uzak Avrupa ve Amerika merkezli yaşam pers-
pektiflerinden herhangi kaygı, sansür olmadan toplumsal mesajlarını izleyiciye ulaştırmaya başladıkları ifade 
edilmektedir.8

SONUÇ

İnsanoğlunun sanatla ilgili serüveninde gelişen teknoloji ve onun getirdiği teknikler sanatçılara yeni anlatı 
formlarını deneme şansını vermiştir. İçinde bulunduğumuz Endüstri 4.0 sürecinde sanatçılar artık tek bir di-
siplin altında çalışmak yerine multidisipliner bir yaratı sürecine girmişlerdir. 1960 yılında video nun bulunma-
sıyla ortaya çıkan Video Art, sanatçılar için düşük bütçesi ve daha kısa zamanda yapıtlar üretmesini sağladığı 
için günümüze kadar çağdaş sanatın en dikkat çekici örneklerinden biri olmayı başarmışdır. Bu yeni anlatı 
formunun dili ve çözümlenmesi sanatla ilgilenenler için kaçınılmaz bir gerçektir. 

7  (https://www.theartstory.org/artist/viola-bill/).
8  (https://artradarjournal.com/2014/03/01/10-african-video-artists-to-know-now/).
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Çağdaş sanatçılar ve özellikle üçüncü dünya ülke sanatçıları, yaşadıkları toplumsal sorunlarını, dertlerini, 
ürettikleri Video Art çalışmalarıyla dünyanın başka bir tarafında aynı dertleri yaşayan insanlarla buluşturabil-
mekte, giderek karmaşıklaşan teknoloji olabildiğince yalın bir sanat formunun evrensel bir beğeni ve kabul 
görmesini olanaklı kılmaktadır. 
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SANAT FORMLARININ YENİDEN CANLANDIRILMASI VE İZLEYİCİLERDE YARATTIĞI 
FARKINDALIK

Ayşe Nesrin AKÖREN

T.C. Maltepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Sanatın her alanında kendilerini geliştirmek isteyen sanatçılar, öncelikle daha önce eserleriyle dönemlere 
imzalarını atan ustaların eserlerini incelerler. Sanatçılar bir yandan ilham aldıkları eski ustaların eserleri üze-
rinde çalışarak teknik becerilerini arttırırken diğer yandan da, eserlerin birer kopyalarını oluşturmaktadırlar. 
Bazı sanatçılar başka yapıtların bire bir kopyalı üretimini kendilerine üslup olarak seçebilmektedirler. Kimi sa-
natçılarda kendi yapıtlarını oluştururken özellikle bazı eserlere, sanatçılara ya da felsefeye gönderme yapmak 
amacıyla imgesel atıflarda bulunurlar. Geçen on yıllık dönemde, bu tarz yeniden üretimlerin en fazla resim, ta-
sarım ve fotoğraf sanatında izleyicilerle buluştuğu gözlemlenmektedir. Ayrıca sosyal medya ya da kişisel web 
sayfalarında yapılan paylaşımlar göstermektedir ki, izleyici kitlesi kendi yorumlarını katarak sanat eserlerini 
farklı taklit yöntemleriyle bu yeniden canlandırma (recreating) ekolüne eğlence mantığıyla dâhil olabilmekte-
dirler. 2000 yılından sonra günümüze kadar teknolojide hızla kazanılan gelişmeler ve internet ağının (network) 
yadsınamaz yaygınlığı, küresel paylaşımların etkileşimini arttırmaktadır. Bu yeniden canlandırmaların dijital 
kurgularının izleyiciler üzerinde yarattığı etkilenme ve benimsenme zaman içinde gittikçe artmaktadır. Sanat 
alanında uzman olmayan ya da fazla ilgisi ve bilgisi olmayan bireylerin, eski başyapıtlara yönelik yapılan bu 
göndermeleri ne kadar sorguladığı tartışılması gereken bir konudur. Bu makalede, sanat formlarının yeniden 
bilinçli olarak ya da bir özenme sonucu yeniden canlandırılmaları üzerine genel bir bakış sunulmaktadır. Bi-
rebir eser kopyalama ya da atıfta bulunmada taklit etmenin ve sahteciliğin sınırlarının neler olduğu, öykülen-
mede kimlerin bu yeniden canlandırma tekniklerini nasıl kullandıkları, bu tarz denemeler sonucunda toplum 
bireyleri arasında eski ustaların eserlerinin tanınırlığının artması ve bu yöntemlerle maddi gelir elde etme 
çabaları sorgulanarak anlatılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yeniden Canlandırma, Tasarım, Teknoloji Kullanımı, Fotoğraf 

GİRİŞ

Sanat duyguların dışavurumudur ancak bu duygu sanat eserine dönüştüğünde anlaşılabilir. Sanat eseri ise, bü-
tün olarak estetik beğeni oluşturan, şekil, çizgi, ses, renk ve görüntü unsurlarının birbirleriyle ilişkisidir. Ayrıca, 
insan tarafından oluşturulan bilinçli olarak üretilmiş olmalıdırlar. Sanat kelimesi çok zengin olmasına rağmen 
oldukça da karmaşık bir kelimedir. Bunun içinde; resim, heykel, grafik tasarım, fotoğraf, seramik, cam sanatı, 
sahne sanatları, mimarlık, iç mimarlık, süslemecilik, müzik, dans, hattatlık, üslup, eser, dekor, nakkaşlık, re-
sim, video art, sinema, vb. pek çok kavram vardır. Görsel (plastik) sanatlar içeriğinde teknik ve tür olarak pek 
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çok seçeneği barındırmaktadır. Sadece resim örneği tür ve teknik olarak irdelenecek olursa; çizim, karakalem, 
duvar resmi, grafiti, illüstrasyon, kolaj, çizgi roman, çizgi film, vb. geniş bir yelpazeyle karşılaşılmaktadır. 

Sanat eserlerinin çözümlenmesi durumunda pek çok kavram ve tanımlamalardan yararlanılmaktadır. Özellikle 
plastik sanatlarda kopya, taklit, esinlenme, yorum kopyası, vb. kavramlar sanatçıların eserlerini okumayı ko-
laylaştıran araştırma noktalarıdır. Sanat tarihinde sanatçılar tarafından bilinçli ya da yarı bilinçaltı kullanılan 
bu yöntemlerin örneklerine sıkça rastlanır. Klasik dönemde konudan esinlenme ya da birebir uygulamayı tek-
rarlama yoluyla üretilen taklit çalışmalar, dönemin ünlü ressamlarında da karşımıza çıkmaktadır. O dönemde 
bazen ödüllendirme olarak sanatçıya ek işler dahi sipariş edilebilmiştir. Edebiyatta, genç veya usta herhangi 
bir yazarın başka bir yazarı taklit etmesi de toplumun gözünde onu küçülten, gayrimeşru bir durum olarak ka-
bul edilmezdi. Romantizm dönemine kadar bu tarz çalışmalar eser sahipleri arasında olumlu yanıtlar alan bir 
durum olmaktaydı. Sonunda Romantik edebiyatın orijinalliğe yaptığı vurgularla beraber taklit kavramına dair 
algılar ve tartışmalar da değişmeye başladı. Klasik sanat değerlerinden zaman içinde uzaklaşma, modern sanat 
ve ardından çağdaş sanatın kendi niteliklerini belirlemeleriyle başlamıştır. 

Günümüzde, sanatçının kendi özelliklerini yansıtması beklenen bir çağdaş sanat anlayışı gelişmiştir. Çevre-
mizi saran görüntüler ve sesler hafızamızda kalıcı izler bırakmaktadırlar. Bu izler sayesinde bireyler tanıdık 
imajlar ya da seslerle bağ kurarlar. Söz konusu bir sanat eseriyse, birey kendine tanıdık gelebilecek bir izi 
yakalayamazsa, eser-izleyici-dinleyici bağı kurulamaz ve olumlu bir etkileşim sağlanamaz. Günümüzde tek-
nolojinin kazandığı hızlı ilerleme sayesinde imgeler arasında gelgitler yaşanmaktadır. İnternetin yaygınlaş-
ması ve küresel bilgi enformasyonunun serbest dolaşımı sayesinde, kullanıcılar daha sık sanat eserleri ya da 
tasarımlarla karşılaşabilmektedirler. Önceleri sanat eserlerini gözlemleme şansına müzelerde, sergilerde ya da 
galerilerde sahip olan izleyiciler artık, internet sayesinde onları dijital ortamlarda takip edebilmektedirler. Bu 
takip ve inceleme işlemi aynı anda dünyanın farklı yerlerinde aynı anda da olabilmektedir. Tabii ki bu yorumla-
ra kültürel değişimlerinde eklendiği göz ardı edilmemelidir. Günümüzde teknolojide yaşanan gelişmelere bağlı 
olarak gelişen yeni bir sanat dili, biçimler ve icra edenler karşımıza çıkmaktadır. 

Tarihsel Süreçte Sanat ve Mimesis 

Sanat eserlerini üreten sanatçılar, çalışmalarında mevcut gerçeklik kavramlarına atıflar yaparak üretimler yap-
maktadırlar. Tarihsel süreçte sanat üzerine pek çok kurgular ileri sürülmüştür. Sanat ve felsefe kavramları 
hayatımızda önemli rol oynar. Sanatın sorunlarına felsefi açıdan yaklaşma, ilk çağlara kadar uzanmaktadır. 
Yunanca da Mimesis, gerçekte doğa ve insan davranışının sanatta ve edebiyatta taklide dayanan temsilidir. 
Mimesis’in kelime anlamı; taklit, benzetme, öykünme, yeniden yaratma ve yansıtmadır. Aristoteles tarafın-
dan kullanılan Mimesis, güzellik felsefelerine dayanan öykünmeli sanat anlayışına dayanır. ‘Sanat Taklittir’ 
demektedir.  

Antik Yunan felsefesinde, Aristoteles ve özellikle de Platon’ da söz konusu olan sanat anlayışı, sa-
natın duyusal dünyadaki nesneleri taklit ettiğini söyleyen öğreti; nesne ile sanat arasındaki ilişki-
nin kopya, benzetme ya da taklit ilişkisi olduğunu ifade eden sanat görüşü; sanatın doğayı taklit etme-
yi amaçladığını, sanatın özünün taklitte bulunduğunu, sanatta, gerçek dünyanın bir taklidi olan düş-
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sel ya da imgesel bir dünyanın bir taklidi olan düşsel ya da imgesel bir dünya yaratıldığını savunan görüş
(Cevizci, 2003: 269).

Platon’a göre, göre evren, duyular (görünüşler, gerçekler) evreni ve idealar evreni diye ikiye ayrılır. Sanatçı, 
duyular dünyasında bulunan nesneleri taklit eder. Fakat Platona göre, duyular dünyasındaki varlıklar, gerçek 
değildir, bu tür taklit sonucu oluşan eser iyi ve gerçek sanat eseri sayılamaz. Ona göre; gerçek sanat eseri, 
idealar dünyasındaki varlıkları taklit etmekle ortaya konulabilir. Çünkü idealar dünyasındaki varlıklar, gerçek 
varlıklardır. Demek ki, sanatçı görünen evrendeki güzeli değil de, güzelin ideasını taklit etmelidir. Sanatçı gü-
zel ideasını taklit edebildiği ölçüde eseri, gerçek ve iyi bir sanat eseri sayılır. ‘Sanat alanında öne sürülmüş olan 
en eski kuram, sanatı bir tür taklit olarak gören mimetik sanat kuramıdır. Söz konusu sanat kuramını geliştiren 
de antik Yunan düşünürü Platon’dur’ (Cevizci, 2008:458). 

Bu araştırmanın temel kavramlarından biri olan yeniden üretime yönelişte, yapıtları sadece taklit olarak değer-
lendirmemek adına, çağdaş sanat ve günümüz sanatı için alt başlıklarda çalışma türleri ayrı ayrı tanımlamaktır.

Taklit ve Kopya

Klasik dönemde taklit, sanat olarak kabul görmekteyken günümüz sanat anlayışında yorumcusuna ve izleyici-
sine göre değişebilmektedir. Taklit sözlük anlamında: Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma. 
Aslının benzeri olarak yapılmış şey. Bir şeyin sahtesi. Taklit etmek: Benzemeye çalışmak. Taklidini yapmak 
(Doğan 2001: 1257). 

Kopya: Ünlü bir sanatçıya ait bir yapıtın bir başkasınca üretilen tıpkısı (Sözen, Tanyeli 2003: 136). Kopya-
lamak: Bir metin, resim, vb.nin bir araçla ya da elle bir benzerini ya da tıpkısını oluşturmak, kopya etmek 
(Püsküllüoğlu 1995: 1241).

Londra’da bulunan ‘Institut Français’de çalışmalarını sürdüren sanat tarihçisi Thierry Lenain, Michelangelo’nun 
taklit etmenin kariyerindeki rolüne  ‘Art Forgery: The History of the Modern Obsession’ adlı kitabında de-
ğinmektedir. Lenain’in kitabına göre; ünlü sanatçı, sahiplerinden ödünç aldığı orijinal eserlerin kopyalarını 
çıkararak kopyaları geri vermek suretiyle orijinal eserlere sahip oluyordu. Yazara göre, Rönesans’ta bildiğimiz 
anlamıyla sahte ve orijinal ayrımı yok. Dolayısıyla sahte, kopya işler yapmak veya başka sanatçıların eserlerini 
taklit etmek eğer herkesi kandıracak kadar kusursuz yapabiliyorsanız suç değil, tam aksine bir ustalık alameti 
(Lenain, 2011: 86).

Michelangelo, gençlik döneminde eski ustaların eserlerini incelemekte ve bu çalışmalar üzerinden birebir kop-
yalarını yapmaktadır. Giotto’nun freskleri üzerinde çalışmalar yapar. Arno ırmağının kıyısındaki kentte ge-
zerken rastladığı eserleri kopya eder. Bu yeni yetişmekte olan bir sanatçı açısından en önemli alıştırmalardan 
biridir (Grömling, 2005:7)

Örnek olarak, sanatçının ‘Giotto’nun Vaftizci Yahya’nın Göğe Yükselişi’ eserinden (Şekil 1.) sol alt köşede yer 
alan iki figürü taklit ettiği çizimi gösterilebilir. (Şekil 2.)



77

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Şekil 1. Giotto di Bondone, Vaftizci Yahya’nın Göğe Yükselişi (detay), 1334, fresk, Floransa

Şekil 2. Michelangelo Buonarroti, kağıt üzerine mürekkep çizim, 1490, Louvre Müzesi, Paris

Öykünme

Bir kaynaktan bir şeyler öğrenme, esinlenme, yorumlama, bir şeylerin yansıması olarak ifade edilmektedir. 
Platon’a göre öykünme, doğa güzelliklerinin taklidi bir yansımasıdır, asıl gerçeklik değildir. Sanatçı da yaşa-
mın yaratılışlarını taklit eden kişidir. Platon’a göre öykünmeyi tanımlayan yaratıcılık, esin, yansıma ve yorum 
düşüncesine dayanmaktadır (Erzen, 2002: 57-62). 

Esinlenme ya da yeniden yorumlamaya örnek olarak, Pablo Picasso’nun ‘Nedimeler’ adlı eseri gösterilebilir. 
Sanatçı Diego Velazquez’in ‘Las Meninas’(1657) tablosundan esinlenerek bir dizi çalışmalar yapmıştır (1957).
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Şekil 3. Solda Velazquez’in ‘Las Meninas’, sağda Picasso’nun ‘Las Meninas’ 

Yansıtma

Sanatın bir yansıtma olduğu görüşü en eski dönemden günümüze kadar tartışılarak taşınan bir görüştür. Pla-
ton ideal olanın yansıtılmasını, fiziksel gerçekliğin ebedi olarak yansıtılması olarak görmüştür. 18. yüzyılın 
sonlarında Batı Avrupa’ da başlayıp dünyaya hızlıca yayılan ve büyüyen kapitalist üretim tarzı, kültür ve sanat 
anlayışını etkilemiştir. Sanat alanı içerisinde yeniden üretimde yansıtma kuramı, 19. Yüzyılda Pozivitizm fel-
sefesinin edebiyatta kendini göstermesinden sonra ortaya çıkmıştır. İnsan hayatını değiştiren birçok teknolojik 
yenilikler ortaya çıkmış ve bilim kendini ispatlamıştır. İnsanın sadece gördüğüne inanması esasından yola 
çıkan Pozivitizm, Realizm akımını doğmasına sebep olmuştur. Realizm hem sanatta hem de edebiyatta gerçeği 
yansıtma durumudur. Realizmde en zor olan, belki de gerçekçiliği resmedebilmek, gerçeğe en yakın resmi 
oluşturabilmektir. 19. Yüzyıldaki sosyal ve ekonomik değişimler (pozitif bilimler, buhar makinesi, demir-
yolları, fabrikalar ve bütün bunlarla paralel biçimde gelişen toplumsal sınıflar) sonucunda gündelik hayattan 
yola çıkılarak gerçekçi eserler yaratılmıştır. Sanatçılar bu dönemde mitolojik ve hayal içeren konular yerine 
yaşadıkları çağı gördükleri haliyle yansıtmayı amaçlamışlardır.

Şekil 4. Gustave Courbet, ‘The Desperate Man’, 1843
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1960’lı ve 70’li yıllarda resim sanatı realizmin zirvesine ulaşır. Bu yükseliş, beraberinde ‘Fotorealizm’ ya da 
‘Hiperrealizm’ gibi akımları da ortaya çıkarmıştır. Günümüzde popülerliğini korumaya devam eden bu akım-
ları birbirlerinden ayıran temel nokta ise, bu akımı benimseyen sanatçıların eserlerine kendi anlatılarını ve 
duygularını katması olarak ifade edilebilir.

Sanatta Orijinallik

Sanatçının duygu, düşünce ve deneyimlerinin özgün bir biçimde sentezi sonucunda, ortaya çıkan eser orijinal 
olarak tanımlanmaktadır. Hayatın içinde eski-yeni arası geçişler, sanat içinde geçerlidir. Sanatçılar her zaman 
eski olanı irdelemekte ya da sorgulamaktadırlar. Bu çabalar sonucunda etkilenme ve o andan öteye gidebilme 
şansına sahip olabilirler. Ancak bu makalede daha öncede bahsi geçen konular üzerinden de anlaşılacağı gibi, 
bazı sanatçılar ürettikleri eserlerinde öykünmenin de ötesine geçmektedirler. Sanatta orijinallik, kimi zaman 
kesinlikle üzerinde değerlendirme yapılmanın gerekliliği kimi zaman da sıradan bir konu durumunda kalmıştır.

Taklit Olanın Orijinalliği

Aristoteles’e göre taklit üç bölüme ayrılır; ‘Taklit etmede kullanılan araç bakımından, taklit edilen nesneler 
bakımından, taklit tarzı bakımından’ (Aristoteles, 1995 s. 11). 

Temel olarak taklit etmenin aslında insanda hep var olduğunu düşünen Aristoteles, taklit olan sanat yapıtından 
hoşlanmanın aslında sanatçının bir öğrenme biçimi olduğunu savunmuştur. Platon içinse sanat, basit bir ayna 
değildir. Sanat, bir yaratmadır ve bu yaratmada da sanatkarın rolü inkâr edilemez.

18. yüzyılın ilk yarısında, taklit edilen hiçbir yazar ya da ressam buna günümüzde olduğu gibi hiddetle karşı 
çıkmamış, aksine eser sahibi taklit edilmekten mutlu olmuştur. Taklit etmek, taklit edileni gururlandırmaktay-
dı. Rönesans dönemi, başka sanatçılara ya da antik döneme ait eserleri kendi orijinalliklerinde kopyalayarak 
pazarlayan sanatçılar ve hatta olay ortaya çıkınca ne kadar başarılı kopya yaptıkları bağlamında onların ödül-
lendirilme hikâyeleriyle doludur. Kopyalar önce ısmarlayan kurum ya da kişilerde, sonrası koleksiyoner ve 
müzelerde yerlerini almıştır. Ortaçağın kiliseleri ve on sekizinci yüzyılın sonlarına kadar da prenslik sarayla-
rında tabloların toplu alınışı eşzamanlı değildir, fakat kademeli ve hiyerarşik bir düzen içeresinde gerçekleş-
mekteydi. Müzelerde sahte olduğu anlaşılan eser sayısı, II. Dünya savaşından sonra, özellikle de son on beş 
yılda teknolojinin getirdiği yeni olanaklar sayesinde artış göstermektedir.

Çağdaş Sanatta Orijinallik

Orijinal, tek olan ve özgün olma tanımlarıyla karşılaşma 18. Yüzyıl ortalarına denk gelmektedir. Bu kavram-
lar, yeni yeni örgütlenen gerek sanat tarihinin, gerekse sanat piyasasının temeline yerleşir. Makinelerin üretim 
aşamasına girişinden ve gün geçtikçe hızla gelişimleri sonrasında, sanatta yeni bir estetik anlayış ortaya çık-
mıştır. Bu sayede eserler yeniden üretilebilmektedirler. Fotoğraf makinasının icadı arkasından fotokopi, film 
kameraları ve internet bu değerleri farklı bir yöne çekmiştir. Çalışmalar artık daha hızlı yayılmaktadır. Baş-
langıçta yer alan fikirler koşullar değiştikçe, algılarda da değişmektedir. Post modern dönemden çağdaş döne-
me girildiğinde orijinallik sıradanlaşır. Metalar sanatsallaşmaktadır ve piyasaya giren her ürün neredeyse bir 
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sanat eseriymişçesine kabul görmektedir. Popüler olması, estetik değere sahip olarak algılanmakta ve orijinal 
sayılabilmektedir. Andy Warhol, gündelik hayatta pratik ve popüler olan ‘Brillo’ marka bulaşık teli kutusunu 
birebir kopyası halinde resmettiğinde çok beğenilmiş ayrıca, bu tarz çalışmaları sayesinde popüler bir sanatçı 
kabul edilmiştir. Popüler sanatın (Pop Art) öncüsü olan sanatçının kendi yorumu, en iyi sanatın para kazanmak 
olduğu yönündedir. 

Şekil 5. Andy Warhol, ‘Brillo Box’, Ready-Made, 1960

‘Bir makine olmayı istediğim için bu şekilde resim yapıyorum. Her şeyi bir makine gibi yapmamın nedeni tüm 
yapmak istediğim bundan ibaret olmasındandır. Herkes birbirinin benzeri olduğu zaman korkunç bir sonuç 
ortaya çıkıyor… Gelecekte herkes 15 dakika içinde dünyaca ünlü olabilecek… Eğer Andy Warhol hakkında 
bir şey öğrenmek istiyorsanız, resimlerinin yüzeyine, filmlerine ve bana bakın. İşte ben. Ardında hiçbir şey 
yok’ (Lynton, 1982: 302).

Artık orijinallik, kavramsal sanat ve metaforlar arayışında ortaya çıkmaktadır. Böylece, kapitalist üretimin 
hızla yaygınlaştığı çağdaş sanatta orijinallik, gerçek dünyanın sorunlarıyla değişen ve özgürleşen bir yapıya 
sahiptir.

Yeniden Üretimin İzleyicilerde Yarattığı Farkındalık

İçinde bulunduğumuz dönemde, sanat günlük yaşam olgusunu sanatın merkezine yerleştirmekte ve yaşamın 
koşularını nesnelerini irdeleyerek yeniden üretmektedir. Bu şekilde sanat nesnesi olmayan günlük yaşamın 
içindeki nesneleri bir araya getirir. Artık, sanat dünyasının yapısı, meta üretimlerle bireyselleşen bir yapıya 
dönmüştür. Dijital ortamların yaygınlığı ve teknolojideki gelişmeler sonucu kullanıcıların bireysel edinim-
leriyle, sanat eserlerine ulaşmak ya da rast gelmek sıkça rastlanır bir durumdur. Sosyal medya kullanımının 
popülerliği ve günlük hayatın vazgeçilmez ara yüzleri haline gelen cep telefonları, tablet, bilgisayarlar, vb. 
cihazlar sayesinde pazarlanan sanat söz konusudur. Ayrıca, Warhol’un söylediği gibi ünlü olmak herkes için 
geçerli hale gelmiştir. Hazırlanan her türlü görsel ve işitsel medyanın network üzerinden servis edilmesi so-
nucu, alınan beğenilerin çokluğu gündelik hayatın bir başka onaylanma biçimine dönmüştür. Bu sayfalar üze-
rinden ticari gelir elde etmek için bir galerinin kabulüne de gerek kalmayabilir. Paylaşımlar yapılırken aynı 
anda sayfa üzeri düşen reklamlardan bile gelir elde edilebilmektedir. Yeter ki popüler olsun, beğenilmiş olsun. 
Son birkaç yıl içinde sosyal medyada, eski ustaların sanat eserlerinin kopyalarını kurgusal fotoğraf tekniğinde 
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uygulayanlara sık sık rastlanmaktadır. Kimi eğlence amaçlı, kimi popülerleşmeye başlayan bir yöntemin için-
de yer alma arzusu ve bazen de pazarlama mantığında bu tarz çalışmalara dâhil olmaktadır. Buna son dönem 
yeniden üretimleriyle dikkat çekip, ünlenen Francesco Fragomeni ve Chris Limbrick örnek gösterilebilir. Aynı 
ofiste çalışan iki arkadaş canları sıkıldığında bu tarz yeniden canlandırmalar yapmaya karar verirler. Ancak 
bunları yaparken kendilerinin koyduğu birkaç kural vardır ve onlara uymaları gerekmektedir. Bunlar: Bütün 
malzemeler ofiste bulunanlardan oluşmalıdır, düzeltmeler sadece telefon üzerinden yapılmalıdır. Bu yeniden 
canlandırmalarını ‘Instagram, Facebook, vb. sosyal medya’ üzerinden yayınlayarak ülkeler arası paylaşım ve 
beğeni kazanmışlardır. Kendi sayfaları olan ‘Fools Do Art’ı (aptallarda sanat yapar) oluşturan ikili, önceleri 
sadece eğlenmek için başladıkları bu yeniden canlandırmalara, diğer arkadaşlarının da katılmaya başlamaları 
sonucu tüm dünyadan farklı fikirlerin kendilerine ulaşmasını deneylemişlerdir.

Şekil 6. Solda ikilinin denemesi olan kurgu 2014, sağda Johannes Vermeer, ‘İnci Küpeli Kız’, 1665

Uygulamalarla karşılaşan izleyiciler eserler hakkında bilgileri olmasa da, kendilerine sunulan veriler çerçeve-
sinde eski dönem yapıtlarla bir araya gelmektedirler. Bu etkileşim sayesinde görsel imge haline gelen sanat 
eserlerinin tanınırlığı artmaktadır. Önceleri özellikle bir müzeye gidip eseri inceleme arzusu olmayan bireyler, 
nerelerde ve kimler tarafından yapıtların yapıldığı hakkındaki bilgileri dijital ortamlarda araştırmaya başlamış-
lar belki de, müze ziyareti yapmak ilgilerini çeker hale gelmiştir. 

SONUÇ

Sanatın toplumsal gerçekliği yeniden üretme işleminde ki sorun, bu ‘gerçekliğin’ aslında insanın kurguladığı, 
inşa ettiği bir sistem olduğunu bildiği halde öyle değilmiş gibi yapıyor olmasıdır. Geçen süre içinde sanat öz-
gürleşmiş, sanat dünyası ‘her şey / herhangi bir şey’ ekseninde üretilenleri sorgular hale gelmiştir.

Žižek, ‘ideolojik yanılsamanın bilgi tarafında değil, insanların yaptığı şeylerin tarafında olduğunu; 

ama bilmedikleri şeyin de faaliyetlerinin, bir yanılsama tarafından yönlendiriliyor’ olduğunu açıklar (Žižek 
,2008: 48).

Eğer İnsan bir yanılsamayı takip ediyorsa onu tercih etmiştir. İnsan özgür olduğu için tercih yapmıştır. Mime-
sis kavramı düşünüldüğünde, gerçekliğin tanımının ne olduğu ile ilişkili olarak da düşünülebilir. ‘Taklit etme 
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eylemini ele aldığımızda tam anlamıyla gerçekliğe ne kadar ulaşılabilir?’ sorusu ile karşılaşılır. Gerçeklik sanat 
eseri karşısında sanatçı/izleyici tarafından nasıl algılandığıyla ilgili olabilir. Sanatçı izleyiciyi eserdeki nesne-
nin gerçekliğine ne kadar inandırmış olursa, o kadar özdeki gerçekliği yakalayabilir.

Günümüzde sanat, gerçeğe etkinlik kazandırma eylemi olarak, hayata dostça bir katkı ve bir gereksinimdir. 
Sanat, kişinin evreni algılamasını ve algılatmasını sağlarken gerçekte, insanla nesnel gerçeklik arasındaki es-
tetiksel bir ilişki kurar.

Bu yeni değişim sürecinde geleneksel yöntemlerle üretilen sanat objelerinde teklik ve biriciklik kavramı yapı 
bozumuna uğramış; üretilmiş olan yeniden ve sınırsız varyasyonlarla tekrar çoğaltılabilir hale dönüşmüştür. 
İzleyiciler aslında etraflarında adeta uçuşan imgeler içerisinde dijital ortamlarda yeni keşifler yapmaktadırlar. 
Sanat eserine neden?, nasıl?, vb. sorularla yaklaşan ancak, popüler olmuşsa sorgusuz takipte benimseyen kit-
lerle günümüz sanatı yeniden canlandırmalarını sergilemeye devam etmektedir.
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GÜNÜMÜZ SANATINDA TEKRAR OLGUSU: GEÇMİŞ VE GÜNCEL SANAT UYGULAMALARI

Evrim ÖZESKİCİ

Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Uşak / Türkiye

Öz: Günümüz sanatında tekrar eden bir sanat olayına tanık olunmaktadır. Günümüzde yeni ve güncel sanat 
uygulamaları devam ederken bir yandan da geçmişe dönük ifade arayışları sorgulanmaktadır. Sanat fuarla-
rında, galeride ve bienallerde yeniden doğaya dönüşün izleri ile karşılaşılmaktadır. Araştırmanın amacı geç-
miş ve güncel sanat örneklerinin günümüz sanatında yeniden tekrar edilmesine neden olan gerekçeleri ortaya 
koymaktır. Böylece güncel sanatla günümüz sanatı arasındaki yorum farklılıkları ve sanatçıları değişime iten 
sebepler ortaya çıkmış olacaktır.  Araştırmanın problemleri şu şekilde sıralanabilir: Güncel sanat ve günümüz 
sanatı arasındaki farklılıklar nelerdir? Sanatçıların yeniden doğaya sığınması ve varlık konularına değinmesiy-
le enformasyon çağı arasında bir ilişkisi varmıdır? Günümüz sanatında geçmiş ve güncel sanat uygulamala-
rına bir dönüş mü yaşanmaktadır? Günümüz sanatındaki değişimi tetikleyen unsurların başında enformasyon 
çağının toplum üzerindeki etkileri yer almaktadır. Hızla teknolojiye ayak uydurmaya çalışan toplumların deği-
şimi her geçen gün daha da artış gözlemlenmektedir. 2000’li yıllarda enstalasyon, dijital, video ve kinetik sanat 
çalışmalarındaki artışın sebebi bu durumdan kaynaklandığı iddia edilmektedir. Günümüz sanatında ise tuval 
resminde hem malzeme odaklı değişimlerin yaşanması hem de ele alınan konuların varlık ve doğa kapsamlı 
olması bu durumun temel göstergesidir. Bu bakımdan değerlendirildiğinde araştırmanın kapsam ve konusu 
2000’li yıllardan günümüze sanatçı örnekleri ile sınırlandırılmıştır. Güncel sanat ve günümüz sanatı arasında 
karşılaştırma yapılarak iki sürecin farklı ve benzer olan yanları hakkında bilgi edinilmiştir. Konuyla ilgili 
olarak alt başlıklar oluşturulmuş ve açıklamalar yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda güncel sanatla günümüz 
sanat arasındaki tartışmalara ışık tutacağı umulmaktadır. Aynı zamanda geçmiş, güncel ve günümüz sanatıyla 
ilgili kavram farklılıklarından kaynaklanan problemlerinde ortadan kalkacağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Sanat, Güncel Sanat, Günümüz Sanatı, Tekrar, İstanbul Bienali 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Dijital, enstelasyon ve video sanat örnekleri enformasyon çağının bir gereği olarak 1960’lı yıllarda ortaya çık-
mıştır; halen günümüzde farklı disiplinlerle devam etmektedir. Kavramsal sanatın geleneksel sanat olaylarına 
karşı tepkisi tuval resmini uzun yıllar ötelemiştir. “1970’li yılların sonunda transavangardlar pentüre dönüşü 
ortaya çıkartıyorlar. Pentür, Duchamp’la birlikte krize girmişti. Daha sonra enstalasyonlarla, performanslarla 
terk edilmişti. Öldüğü söylenmişti. Ama çok modern kriz, pentürü yeni baştan ortaya çıkartıyordu böylece” 
(Akay, 2016: s.44). Malzeme ve düşüncenin önemi sanatta yeni bir ses getirerek geleneksel yaklaşımları uzak-
laştırmıştır. Bu durum iki farklı yönden incelenebilir. Birincisi sanatçıların yeni ihtiyaçlara ve yeni oluşumlara 
ihtiyaç duymasıdır. İkincisi ise yaşadığımız bilgi çağının insanları zorunlu olarak toplumsal değişime itmesi-
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dir. Her iki durum tarihsel olarak sorgulandığında değişimin kaynağı Marcel Duchamp olduğu iddia edilebilir. 
Çünkü Duchamp sanatta üretim, malzeme, süreç ve özgünlük tartışmasını ortaya atarken sanatın var olan 
sınırlarını da genişletmiştir. 19. yüzyılın ilk çeyreğinde sanat ortamında yaşanan değişimler modernizmden 
postmoderne hızlı bir geçişin kapılarını aralamıştır. Estetik ve geleneksel ifade yöntemlerine duyulan tepki 
malzemeye duyulan açlığı da güdülemiştir. 1966 yılında New York’ta açılan kavramsal sanat sergisi örnek 
olarak gösterilebilir. Joseph Kousth, Robert Barry, Douglas Huebler ve Lawrence Weiner gibi sanatçılar metin, 
imge, malzeme ve düşüncenin önemini ortaya çıkarmışlardır. Bu durum sonraki kavramsal sergilerin temelini 
oluşturduğu söylenebilir. Ancak uzun süre unutulan tuval resmine duyulan tepkinin ardından 1980’li yıllarda 
yeniden figüratif oluşumlarla dünya sanatında yerini alması tuval resminin çağdaş yaklaşımlarla devam etme-
sini sağlamıştır. Bu durum yeniden tuval resmine ve doğaya dönüşün işaretleri olarak yorumlanabilir.

1990’lı yıllarda çağdaş ve güncel tartışmalarının odağında olan sanat; bienaller, trienaller, çağdaş sanat ser-
gileri ve documante sergileriyle günümüz sanatında da devam etmektedir. Fakat günümüz sanatı yerine yeni, 
güncel ve çağdaş gibi terimlerin kullanılması sanatta güncel ve günümüz sanatına yönelik tartışmaları berabe-
rinde getirmektedir. 2000’li yıllardan itibaren tartışmanın odağında olan güncel ve günümüz sanat olaylarının 
keskin bir sınırları olmamakla birlikte her ikiside avangard yaklaşımlardan beslenmektedir. Burada önemli 
olan sanatçının toplumla olan bağını güçlendirerek çağını takip eden yaklaşımları önemsemesidir. Bu bağ 
ne kadar güçlü olursa günceli yakalamak ve bugünün şartlarını anlamlandırmak o kadar kolay olacaktır. Bu 
bağlamda sanatçı ve toplum her dönem birlikte yol almışlardır. “Hiç kimse sanatçı ile toplum arasındaki derin 
bağı inkar edemez. Sanatçı topluma dayanır, tonunu, hızını, şiddetini üyesi bulunduğu toplumdan alır” (Read, 
2014: s.122). Dolayısıyla sanatın tarihsel süreçleri değerlendirildiğinde sadece sanatçının değil yaşanılan çağın 
toplum yapısının da önemli olduğu gerçektir. 

Kesin bir tarih olmamakla birlikte günümüz sanatı son on yılın sanat olaylarını ele almaktadır. Bu yüzden Yük-
sel Arslan, Hamlet Hovsepian, Geta Bratescu, Elizabeth Peyton ve Peter Doig gibi sanatçıların eserleri analiz 
edilerek doğa, figür ve kavram gibi olguların günümüz sanatında (tuval resminde) nasıl ele alındığı anlaşılmış 
olacaktır. Farklı sanatçılara yer verilmesi hem yorum farklılıklarını ortaya çıkaracak hem de sanatın içinde 
bulunduğu ortama ışık tutacağı umulmaktadır. Bu yüzden son yirmi yılın sergilerine ve sanatçı örneklerine yer 
verilerek günümüz sanat ortamının geçmiş ve güncel sanatın birer yansıması olabileceği iddia edilmektedir.

AMAÇ

Geçmişten günümüze sanatın değişen dinamikleri toplumsal olaylarla eş güdümlü olarak devam etmektedir. 
Aynı zamanda sanatçı toplumun sosyal, politik ve ekonomik olgularından beslenerek döneminin güncel olay-
larına değinmektedir. Ancak modernizmden postmoderne ilerleyen süreçte en dikkat çeken değişim; eser ve iz-
leyici yönünde olmuştur. Modern süreçte sanat, eser ve izleyici arasındaki etkileşim varken; postmodernizmde 
eser ve izleyici şeklindedir. Tüm bu değişimler sanatın geçmiş ve güncel dinamiklerini oluştururken günümüz 
sanatında geçmişi tekrar eden sanat uygulamalarına tanıklık olunmaktadır. Diğer bir ifade ile günümüz sanat 
örneklerinde melez bir yapı göze çarpmaktadır.   Bu sebeple araştırmanın amacı; günümüz sanatında tekrar 
olgusuna dönüşen geçmiş ve güncel sanat örneklerini analiz edip karşılaştırmaktır.  
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KAPSAM 

Günümüz sanat uygulamalarında geçmiş ve güncel yaklaşımlar araştırmanın kapsamını oluşturmaktadır. Gü-
nümüz sanatındaki değişim ve gelişimleri ele almak için son dönem İstanbul bienalindeki yerli ve yabancı 
sanatçıların eserleri analiz edilmiştir. Böylece araştırmanın sınırlılıkları belirlenerek günümüz sanatının nasıl 
bir oluşum içerisinde ilerlediği tespit edilecektir.  

YÖNTEM

Araştırmada konun içeriğine uygun olarak literatür taraması yapılmıştır. Konuyla bağlantılı olan kitaplara ve 
internet kaynakçalarına başvurulmuştur. Günümüz sanatındaki geçmiş ve güncelin anlaşılabilmesi için İstan-
bul bienalleri referans alınmıştır. İstanbul bienalleri periyodik olarak analiz edilmiş olup konuyla ilişkili olan 
sanatçı ve eserleri karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. 

GÜNÜMÜZ SANATINDA GÜNCEL ve GEÇMİŞ YAKLAŞIMLAR: İSTANBUL BİENALLERİ

İstanbul Bienalleri farklı disiplinleri bir arada barındıran ve bu disiplinleri kavramsal bir çerçevede ele alıp 
sorgulayan yapısıyla önem kazanmıştır. Her dönemin sosyal ve politik analizini takip eden ve eleştiren bir 
yöntemde ele alınmıştır. Resim, heykel, enstalasyon, video, yazı, fotoğraf gibi bir çoklarını bir arada barın-
dırmasıyla birlikte 1987 yılından günümüze değin varlığını sürdürmektedir. Dolayısıyla güncel, geçmiş ve 
günümüz yaklaşımları eş zamanlı olarak izleyici tarafından sorgulanmaktadır. Savaşlar, göçler, ırk, cinsiyet, 
kimlik, toplum, beden, şiddet ve gelenek gibi kavramlar eleştirel bir dille ele alınmıştır. 2009 yılı ve sonraki 
İstanbul Bienalleri günümüz sanatına dair işaretler sunmaktadır. Bu bienaller aynı zamanda tekrar eden sanat 
olaylarını da içermektedir. Tüm bunlar hem malzemenin ve teknolojinin sanat üzerindeki zorunlu değişimiyle 
ilişkilendirilebilir hem de enformasyon çağıyla birlikte sanatın hızlı değişiminden dolayı doğaya kaçışın bir 
göstergesi olarak yorumlanabilir. Bienallerin melez oluşumları desteklemesi bu bağlamda örneklendirilebilir. 
Toplumların yaşadığı döneme adapte olamamasının nedeni küreselleşmenin bireyleri zorunlu bir değişime 
itmesidir. Bu durumda uyum sağlayamayan bireyler kendilerini toplumdan ya izole edecektir ya da doğaya 
kaçışın planlarını arayacaktır. Çünkü sanat ve toplum arasındaki kaçınılmaz bir ilişki vardır. 

Sanat kendisini salt toplumsal direnme gücüyle ayakta tutar; kendi kendisini şeyleştirmezse de mal olup çıkar. 
Topluma katkısı onunla giriştiği iletişim biçiminde değil, çok dolaylı kılınmış bir şeyde, bir karşı koymada be-
lirlenir; bu karşı koymanın içinde de estetik-içi gelişme sayesinde toplumsal olan öykünülmeksizin tekrarlanır 
(Batur, 2015: s.320). 

Özellikle son on yılın bienallerinde sanatçıların irdelediği konular bu yönde gelişim göstermesi tesadüf değil-
dir. Çünkü günümüz sanatının çoğulcu yaklaşımı sanatçıları  nesneden özneye olan bir yolculuğa itmektedir. 
“Günümüz sanatı, öznenin gerçeği sorgulayarak ürettiği bir eylem ya da çok katmanlı çağrışımlarla dolu bir 
tasarım nesnesi biçiminde, sanatı kendisine özgü bir gerçeklik alanı olarak tanımlamamıza yol açmaktadır” 
(Aydın, 2009: s. 171).   
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Görüntü 1. Yüksel Arslan, Arture 159, Kapital IX (Kolonyalizm)

Örneğin, 11. Uluslararası İstanbul Bienali’ndeki Yüksel Arslan’ın bir kenti çevreleyen büyük bir el metaforu 
bu yönde gelişen bir gerçekliği anlatmaktadır. Arslan’ın bienaldeki eseri Türkiye’nin siyasi ve toplumsal ya-
pısına değinmektedir. “Sermayeye Entegre Olmuş İşçi, Sömürgecilik ve Sınıflar gibi resimler ve desenlerinin 
tümü, Marx’ın aynı adlı yapıtını temel alan, 1973-1974 tarihli Kapital dizine aittir”9. Eser geçmişin siyasal 
düzenini sorgulaması; aynı zamanda geçmişi güncel tutarak günümüz sanatına taşıması bakımından önemlidir. 

 

Görüntü 2. Hamlet Hovsepian, Düşünür, 1975-1976 (soldaki),  Esneme, 1975 (sağdaki)

9  http://11b.iksv.org/sanatcilar.asp?sid=8
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Aynı bienaldeki bir diğer örnek eser, Ermeni asıllı çağdaş video sanatçısı Hamlet Hovsepian’a aittir. Sanatçı 
Hovsepian video gösterimleri akıl ve mantık sınırlarının dışına taşarak insan bedenlerini geçmişe dönük bir 
yapıda sorgulamaktadır. 

Normalliğin ve günlük edimlerin baskıcı yanı, Hovsepian’ın, başlıklarındaki basit edimleri kaydeden kısa 
filmleri Düşünür (1975-1976), Esneme (1975), Kaşınma (1975), Baş (1975) ve İsimsiz’de (1976) anti-hüma-
nist bir ciddiyet kazanıyor. Edimlerden bazılarının neredeyse absürt olmasına ya da abartılı bir biçimde sunul-
masına rağmen, filmlerin yaklaşımı ham ve doğrudan.10 

Hovsepian basit ve günlük yaşamın olağan yapısını geçmişteki bir video çalışmasıyla ortaya koyması oldukça 
ilginçtir. Akıllara şu soru geliyor: Sanatçı neden geçmişi bugüne taşımaktadır? Çünkü  Hovsepian video gös-
teriminde geçmişin zaman ve mekan algısıyla bugünün toplum yapısını karşılaştırmaktadır. İzleyiciyi bilinçli 
olarak geçmişin değerleriyle bugünü baş başa bırakmaktadır.   

Görüntü 3. Geta Bratescu, Artıklar, 1978 Sanatçının ve Ivan Gallery’nin (Bükreş, Romanya) izniyle 
Fotoğraf: Stefan Sava

12. İstanbul Bieanli’nde dikkat çeken eser, Romanya’lı sanatçı Geta Bratescu’nun Artıklar’ıdır.  Bratescu, 
eserindeki geçmişi arınma ve kutsanma ile bütünleştirir. Eski kumaşları bir araya getirerek soyut bir biçime 
ulaşır. Kürator Adriano Pedrosa ile  Geta Bratescu’nun eserine dair söyleşileri önemlidir. “AP: Artıklar’ın esin 
kaynağı neydi? GB: Annem bana, çocukken evimizde çalışmış bir terziden kalma bir çanta dolusu eski kumaş 

10  http://11b.iksv.org/sanatcilar.asp?sid=31
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parçası bıraktı. Renk çeşitliliği ve yumuşacık dokular karşısında büyülenmiştim. İki Artıklar serisi oldu, biri 
1978’de, diğeri ise 1982’de”11. Sanatçı 1982 tarihli eseri ile ilgili ise şunları söylemektedir: 

GB: 1982’de farklı atık kumaş parçalarıyla dolu bir çantadan hareketle bir dizi yapıt meydana getirdim. Tutkal 
boyayla bir dizi açık renkli ve zarif çember çizdim ve bu kutsanmış alanların her birinin içine rengi ve şekline 
bakılarak özenle seçilmiş küçük bir kumaş parçası yerleştirdim. Yalnızca bir parça döküntü, o kadar, oysa çem-
berin kutsal alanına girince alanın bir gerçekliği halini aldı, onunla bütünleşti ve kutsandı.12 

Geçmişin bir tanığı olarak kumaş parçaları birer semboldür. Atık ve gündelik bir eşya olan kumaş parçaları 
geçmişin belgeleridir. Ancak rengin ve biçimin alan olarak kullanılmasıyla birlikte resimsel bir ifadeye dö-
nüşmüştür. Bu sebeple Artıklar, geçmiş ve bugünün bütünselliğini kapsamakta olup doğaya dönüşün izlerini 
taşımaktadır.  

ELIZABETH PEYTON’UN RESİMLERİNDEKİ YÜZLER 

Elizabeth Peyton eserlerindeki kişiler ile tıpkı Andy Warhol gibi popüler kültürden beslenir. Ancak Peyton,  
Warhol gibi yaşadığı çağın popüler kültürünün yanında geçmişin kültürel birikimini de sorgular. Popüler kültür 
ise kavram olarak bireylerin kimliğiyle ve yaratıcılığıyla doğrudan ilişkilidir. “Popüler kültür, sıradan insanla-
rın kişilere dönüşebilmesine olanak sağlayan süreçte, kimliklerinin gelişmesinde, yaratıcılığa ulaşmalarında ve 
kendilerini ifade etme yolları bulmalarında yararlı bir rol oynamıştır” (Gans, 2014: s.81). Bu yüzden Peyton’un 
eserlerinde bireylerin kimlikleri, kişisel özgürlükleri ve toplumun eleştirisi önemli bir yer tuttuğu görülür. 

Peyton eserlerinde şöhreti ve ünü yakalayan kişilerin yüzlerini günlük yaşamın sıradan karakterleri olarak 
aktarır. Bu sayede eserlerindeki figürler, geçmiş ve bugünün kültürel yansımalarının birer sentezi olarak yan-
sımaktadır. 

11  http://12b.iksv.org/tr/sololar.asp?id=16&c=4&show=metin
12  http://12b.iksv.org/tr/sololar.asp?id=16&c=4&show=metin
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Görüntü 4. Elizabeth Peyton, Michael Clark, kiz Rocker üzerine montip, 96.5 x 76.2 cm, 2005

Peyton’un Michael Clark isimli eseri aynı adlı bir dansçıya aittir. Sanatçı, İskoç asıllı tanınmış bir dansçının 
günlük hayatından bir kesiti alarak resmetmiştir. Warhol’un tanınmış yüzlerinden tamamen farklıdır. Resimde-
ki figür biçimsel olarak deforme edilmiş olup aynı zamanda samimi ve cana yakın bir karakter oluşturulmuştur.  
Dolayısıyla Warhol’un “Gelecekte bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak” ifadesine karşılık olarak Peyton 
da güncel sanatta benzer bir düşünce geliştirmiştir. “Ünlülük genellikle olumsuz ya da en iyi ihtimalle boş bir 
fenomen gibi betimlenirken Peyton’ın yapıtları, kazanılmış şöhreti kahramanlık başarısına benzer bir şey gibi 
ele alıp işler. “Bunu pek çok kişiye ulaşmayı sağlayan olumlu bir şey olarak görüyorum”der” (Wilson, 2015: 
s.298). Bu durum sanatçının günümüz sanatında toplumsal olaylara karşı geliştirdiği bir durumdur. Çünkü 
sanatçı ün ve şöhret kavramlarını eleştirmiştir. Toplum karşısında herkesin eşit olduğunu düşünerek ünlülerin 
de sıradan birer birey olduklarını savunmuştur. Bu sebeple Peyton’un Pop sanatını referans alarak günümüz 
sanatında yeni bir söylem geliştirdiği iddia edilebilir. 
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Görüntü 5. Elizabeth Peyton, Angela, Pano üzerine yağlıboya, 43 x 35 cm, 2017

Peyton Angela isimli eserinde de tanınmış bir ismi ön plana almıştır. Angela Merkel’in siyasi nüfuzundan 
ziyade onun günlük yaşamından bir kesiti yakalamıştır. Bu yüzden izleyici karakterin siyasi otoritesinden 
uzaklaşarak resimdeki renk ve biçimin ifadesine odaklanmaktadır. 

Medya iletişim araçları, gelişen teknoloji ve yayın organlarının belirli kişileri ortaya çıkarıp onların yaşamını 
her an takip edilen bir durum haline dönüşmüştür. Adına ün ve şöhret denilen kavramlar son yıllarda etkisini 
arttırarak devam etmektedir. Onları özel yaşamlarını takip etmenin alışkanlık haline geldiği dünyada izleyici 
tarafından her anı merak edilen bir sürece girilmiştir. Peyton bilinçli olarak yüzleri izleyiciye gösterek eleşti-
risini güncel sanata taşımıştır. Bu yüzden enformasyon çağının sanat ve sanatçı üzerinde büyük bir etkisinin 
olduğu anlaşılmaktadır. 

GRAND RIVIERE: GELENEKSEL ve GÜNCEL SANAT İLİŞKİSİ

Peter Doig eserlerinde geleneksel ifadeyi güncel sanata taşıyan İskoç bir sanatçıdır. Sanatçının gerçeklik ile 
hayal arasında iki uç çizgiyi eserlerine taşıyarak unutulan hatıraları yeniden canlanlandırmaya çalışır. 
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Görüntü 6. Peter Doig, Grand Riviere, Tuval üzerine yağlıboya,  228.8 x 358.4 cm, 2001-2002

Grand Riviere isimli eseri bu unutulan gerçekliğe bir örnektir. Çünkü gerçeklik toplumsal bilinç ile ilişkili olup 
toplumun çok çeşitli yansımlarını ortaya koyar. “Toplumsal bilincin gösterdiği biçimlerin çokluğu, her şeyden 
önce, gerçek  yaşamın çeşitliliğinden doğar. Gerçeklikte varolan çeşitli görünüşler, bağıntılar ve ilişkiler kendi 
başlarına, bilgilerinin de farklı yansıma biçimlerinde ortaya çıkmalarını gerekli kılar” (Ziss, 2016: s.34). Tıpkı 
Georges Seurat gibi eserleri film setini anımsatan bir kurgusallık içindedir. Eserinde açık-koyu dengesini faz-
lasıyla kullanarak ve geniş boyutlu alanlar yaratarak izleyiciyi duygusal bir boşluğa çeker. Sanatçının güncel 
sanatta geleneksel ifade dilini seçmesi yeniden doğaya dönük resimlere ihtiyaç duyduğunun bir kanıtıdır. İngi-
liz ressam Chris Ofili ile yaptığı bir söyleşide şunları söyler: 

Dün gece arabayla kent merkezinden çıktım ve sanırım George Sokağı’nda ilerlemeye başladım. Sokakta 
uyuşturucudan, açlıktan, belki de sadece sarhoşluktan hezeyan içinde sayıklayan yarı çıplak insanların verdiği 
tekinsiz bir his vardı. Kameranın henüz hareket etmediği, insanların nerede olduklarını bilmeden yavaş yavaş 
ilerlediği bir film seti gibiydi (Wilson, 2015: s.122).

Resimlerinde fotoğraf ve kartpostallardan yararlanan Doig, sosyal çevreyi fazlasıyla izleyip güncel sanatta 
yeni bir söyleme taşır. Gelenek ve modern çatışmasından öte doğal çevrenin psikolojik çağraşımlarını sorgular. 
Bunun yanında eserlerindeki melankolik ruh hali toplumsal çevrenin eleştirisidir. Bu durum diğer sanatçılarda 
olduğu gibi bu eserdeki çağrışım yeniden doğaya ve tuval resmine dönüşün bir işaretidir.  

Burada düşünülmesi gereken durum şudur: Doig’in çağdaşlarının da güncel sanatta geleneksel etkileri devam 
etmelerine neden olan etkilerdir. Bu durum güncel ile premodern arasındaki ilişki bağlamında değerlendirile-
bilir. 
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Gerçeklik, dışavurumculuk ve araççılığın (instrumentalism) premodern olduğu düşünülebilir; biçimcilik ise 
modernizmle eşanlamlıdır. Bu kuramları geçmişten devralmamıza rağmen, güncel sanat üzerine düşünme-
mizde hala işlevsel olabilirler. Hem eleştirmenler hem de sanatçılar postmodern etkilere açık olsalar da güncel 
sanatçılar bu gelenekler dahilinde sanat yapmayı ve eleştirmenler de geleneksel sanat kuramları hakkında 
bilgilenmeyi sürdürürler (Barrett, 2012: s.184-185).

Dolayısıyla güncel sanatta biçimci anlayışın tıpkı modernizmde olduğu gibi devam ettiğini gösterir. 

SONUÇ

Güncel ve günümüz sanatındaki disiplinlerarası yaklaşımlar yeni ve farklı arayışları doğurmuştur. Bunlardan 
en önemlisi doğaya dönük konuların eserlerde pentürel olarak devam etmesidir. Çoğulcu sanatsal yaklaşımla-
rın uygulandığı bu süreçte, geçmişte unutulan tuval resminin yeniden bienallerde ortaya çıktığı anlaşılmıştır. 
Bu durum araştırmanın konusu olan güncel ve günümüz sanatında geleneksel uygulamaların tekrarına ilişkin 
bir saptamadır. Enformasyon çağının toplumu sürekli yeni arayışlara itmesi ve medya iletişim araçlarının da 
etkisiyle birlikte sanatta kaçınılmaz bir değişim sürecinin başladığı görülmüştür. 

Sanatçılarda yeniden doğaya ve figüre yönelimde artış gözlemlenmiştir. Bu yönelim tuval resminde geleneksel 
ve farklı malzemelerin bir arada kullanılmasına da olanak sağlamıştır. 

Sanatın oluş süreçlerini belirleyen her daim toplumların yaşam biçimleri olmuştur. Bu sebeple toplum ve sa-
natçı arasındaki bağı belirleyen nokta etkileşimdir. Etkileşimle birlikte sanatçının ihtiyaç duyduğu konuları ve 
ifade yöntemleri de değişkenlik göstermektedir.
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Görüntü 6. Peter Doig, Grand Riviere, Tuval üzerine yağlıboya,  228.8 x 358.4 cm, 2001-2002.

Erişim: 18.06. 2019. https://www.gallery.ca/collection/artwork/grand-riviere
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GRAFİK TASARIMDA TÜKETİCİ ALGISININ OLUŞMASINDA RENGİN ROLÜ

Zeynep Eda BÜRGE

T.C. Maltepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Bu çalışma; grafik tasarımda renk kavramının tüketici algısı üzerine etkileri ve pazarlama aşamasın-
da ne derece önem taşıdığına yönelik farkındalık yaratma amacını taşımaktadır. Renklerin anlamı, renklerin 
tüketiciler tarafından algılanma modelleri ve etkileri aracılığıyla tasarımlarda renklerin rolü incelemektedir. 
Renk algısı yönetimi, tasarım yaparken önemli elemanlardan biridir. Renk, kültürel bir olgudur. Renklerin 
kültürel boyutunun ürünle ilişkisini kurmak, rengin psikolojik etki değerlerine yer vermek, tasarım yaparken 
yararlanılması gereken değerli bilgilerdir ve bu bilgiler doğrultusunda tüketiciye daha hızlı ulaşmak mümkün 
olabilmektedir. Renk olgusu bir tasarımın tüketici tarafından kolay tanınmasını, dikkat çekmesini sağlamakta-
dır. Renk psikolojisi hedef kitle tüketici bireylerini ürünle doğrudan bağlantı kurmaya yönlendirebilmektedir. 
Tasarım yaparken rengin  her bireye farklı bir etki yapacağı göz önüne alınmalı ve diğer tasarım öğeleriyle 
etkileşimli kullanılmalıdır. Tasarım yaparken etkili renklerin seçilmesinde hedef kitle bireylerinin toplumsal, 
siyasal, ekonomik ve kültürel yapılarının da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Ayrıca, tasarımlarda 
daha evrensel bir dili yakalamak adına sembolik anlatımlara yönelme durumunda doğru renk seçimi önem 
kazanmaktadır. Renk olgusuyla kullanılan formlar ve tipografi, tasarım alanında görsel hiyerarşiyi ayırt et-
mek açısından önemlidir. Renklerin kendi içerisindeki geçişlerin uyum halinde olması tasarımlarda bütünlüğü 
sağlamaktadır. Sonuç olarak, renklerin sahip olduğu anlamların tasarım sürecinde diğer elemanlarla bir arada 
kullanılmasında ortaya çıkan sonuçlar dikkate alınmalıdır. Renkler, bilinçli bir şekilde tasarım alanında kulla-
nıldığında, kolay algılanan başarılı tasarımlar ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Renk Algısı, Grafik Tasarım, Hedef Kitle, Kültür

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Renk, tasarım yaparken önemli elemanlardan biridir. Renk, kültürel bir olgudur. Kültür, kişilerin davranışları 
hakkında bilgi veren, bu davranışlarda yansımasını bulan soyut görüşler, değerler ve dünyaya dönük algıdan 
oluşmaktadır. Kültür, toplumun üyeleri tarafından paylaşılır ve o toplumun üyeleri tarafından anlaşılır dav-
ranışlar üretir. Toplumun tarihsel yaşamı süresinde oluşup, yaygınlaşır. Bir insan, hangi toplumda dünyaya 
gözlerini açsa da, ailesinin içinde yaşadıkları ve yansıttıkları kültürün öğelerini öğrenmek durumunda kalır. 
Değer ve davranışları, çevresinden görerek, duyarak ve okuyarak öğrenir. Önce taklit etmekle başlayan bu 
süreç, yavaş yavaş öğrenilir ve alışkanlıklara dönüşür. Kültür, yaşadıkça kazanılan bir edinimdir. Kültürün, bir 
diğer özelliği işlevsel olmasıdır. İnsan, bireysel ihtiyaçlarını gidermenin yanında, toplumla iletişim kurabilmek 
ve etkinliğini sürdürebilmek için o toplumda geçerli olan kültürel davranışlara uymak gereğini duymaktadır. 
Tüketim, günümüzde yenidünya sisteminin bir ideolojisidir. Tüketimin yaygınlaşması, kitle kültürünün geliş-
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mesine neden olmaktadır. Bir Toplum, çeşitli öğelerden meydana gelmekle birlikte, toplumsal değişimin teme-
lini, teknolojik değişim oluşturmaktadır. Teknoloji, insan ve doğa ilişkisi sonunda ortaya çıkarak, insanlar ara-
sındaki ilişkileri biçimlendirmektedir. Dünyanın bugün eriştiği etkileşim düzeyinde, toplumların birbirinden 
bağımsız olarak gelişim ve değişim sürecinde bulunması söz konusu değildir. Ekonomik ve kültürel yönden az 
gelişmiş olan toplumlar, teknolojinin etkisiyle gelişmiş olan toplumların değerleriyle çevrelenirler. İnternetin 
yaygınlaşması, toplumun geniş kesiminde düşünüş ve davranış biçimlerini büyük ölçüde etkilemektedir. Kırsal 
bölgelerde yaşayan insanların, kentlerdekilerle, aynı malları tüketmek arzusunu yaratmaktadır. Tüketim, gü-
nümüzde yenidünya sisteminin bir ideolojisidir. Tüketimin yaygınlaşması, kitle kültürünün gelişmesine neden 
olmaktadır. Toplumsal değişimi etkileyen küreselleşme kavramının ortaya çıkmasına, teknolojik, ideolojik ve 
ekonomik faktörler etki etmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile dünyada mesafe kavramı, ülkeler arasındaki 
sınırlar ortadan kalkmıştır. Kitlesel iletişimde, giderek küçülen modern dünyasında dil, engellerini aşan yeni 
evrensel sembol (simge) sistemleri haline gelmiştir. Tasarımlarda daha evrensel bir dili yakalamak adına sem-
bolik anlatımlara yönelme durumunda doğru renk seçimi önem kazanmaktadır. Sembolik anlatım, bir kavramı 
temsil eden somut bir şekil, nesne, işaret, sözdür. Semboller “evrenselleşmiş, sessiz bir dildir.” Semboller insa-
noğlunun görme duyusuna hitap eden en önemli iletişim unsurlarıdır. Ertike’ye göre; şekil ve renk sembolizmi 
çok uzun bir zamanda gelişmiştir ve her kültürün neredeyse genetik programına işlenmiştir. Renklerin anlamı 
diğer simgelerde de olduğu gibi kültürden kültüre değişebilmektedir (Ertike, 2010, s. 77). 

Görsel dilde; imgelerin veya simgelerin, hangi kültürde hangi değerlerin bilgisini taşıdığını özümsemek, bu 
bilgiyi ve değeri yok etmeden, söz konusu olan imge-simgeyle doğru anlam bağlantıları kurularak, yeniden yo-
rumlanması ve yeni anlam derinliğinin oluşturulması önem taşımaktadır. Ancak, kullanılan simgenin evrensel 
ya da yerel olup olmadığı göz önünde bulundurularak, anlamsal bağlamı kurmak gerekir. Evrensel ya da yerel 
kültürel simgelere örnekler verecek olursak; bir kalp sevgiyi, bir güvercin barışı, bir terazi adaleti, bir kafatası 
ölümü sembolize eder. Bu basit semboller, karmaşık kavramları belirtmek için kullanılırlar ve evrensel bir 
şekilde anlaşılmaktadırlar (Ingledew, 2011, s. 184). 

Kavram ile bağlantılı simgelerin özelliği, kişilerin dili, dini ve ırkı ne olursa olsun anlam bakımından herkeste 
aynı çağrışımı uyandırmasıdır. Tren istasyonları, hava alanları, otogarlar ve çarşı gibi çok farklı ulusları bir-
leştiren mekanlarda piktogramlar taşıdığı evrensel anlamlarla çok önemli bir konumdadır. Bu işaretler dillerin 
çeşitlenmesinden dolayı iletişimin zorlaşmaya başladığı ve dolayısıyla yazılı işaretlerin artık iletişim için ye-
terli olmadığı dönemlerde ortaya çıkmıştır (Wills 1977, s.17).

1.KÜRESELLEŞME ve TÜKETİM İLİŞKİSİ

Küreselleşmeyle, yaşam biçimlerinin, tüketici davranışlarının, kültürlerin tüm dünyada birbirleriyle etkileşim 
halinde olması, birbirlerine benzer bir duruma dönüşmesine neden olmaktadır. Tasarım olgusu da, içinde bu-
lunduğumuz küresel çağda ortaya çıkan bu etkileşim sürecinin izlerini taşımaktadır. İnsanlar, hızla değişim 
gösteren teknoloji ve onun ortaya koyduğu bir dünya ile karşı karşıyadır. Gelişen iletişim araçlarıyla, ülkeler 
arasındaki sınırlar ortadan kalkmıştır. Bunun sonucu olarak, ortaya çıkan tasarımlarda benzerlikler görülmek-
tedir. Dünyada, aynı ihtiyaçları duyan ve benzer tüketim alışkanlıklarına sahip olan bireylerin sayısı oldukça 
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fazladır. Küreselleşme sürecinde, toplumlar büyük bir dönüşüm - aynılaşma süreci içerisine girmişlerdir. Dün-
ya üzerinde tek ve homojen bir kültür oluşmaya başladığı görüşü egemen olmaya başlamıştır. Mc. Luhan’ın 
evrensel köy dediği bir dünyada yaşıyor olsak da, toplumsal ve kültürel farklılıkları göz ardı etmememiz 
gerekmektedir. Farklılıklar, gelenek, zevk, yaşam tarzlarına yansımaktadır. İnsanlar, farklı mesaj, renk ve ta-
sarım beklentisi içindedirler. Değişen dünyada her alanda yeni ihtiyaç ve problemlerle karşılaşan tasarımcı, 
yaratıcı olmak ve karşılaştığı problemlere çözümler üretmek zorundadır. Küreselleşme süreciyle, batının tüke-
tim kültürü, merkezden çevreye doğru bir yayılma göstermiştir. Ticari televizyonculukla birlikte televizyonda 
ticarete dayalı değerlerin daha çok yer almaya başladığı görülmektedir. Tüketim kültürünün oluşmasında ticari 
kanalların varlık sebebi olan reklamların çok büyük bir etkisi olmuştur. Bunun dışında pek çok televizyon 
programında promosyona başvurulması ve televizyonun promosyon kültürünün en büyük yaratıcısı olma-
sı neticesinde marka bağımlılığı ve metalara olan tutkular artmaktadır. Coca Cola, McDonalds, Pepsi Cola 
gibi markalar, dünya çapında kullanılan ve aranan markalar haline gelmiştir. Kültürel homojenleşme, özel-
likle tüketim kültürü alanında meydana gelmiştir. (Yaylagül, 2008) Baudrillard’a göre postmodern toplumu 
tanımlayan “bolluk çağı”, tüketimi ön plâna çıkaran tarihsel bir süreçtir ve bolluk içindeki insanlar artık, tüm 
zamanlarda olduğu gibi başka insanlar tarafından değil; daha çok nesneler tarafından kuşatılmış durumdadır 
(Baudrillard, 2004 akt. Yanıklar, 195) Kapitalist tüketim kültüründe birey, tüketimin temel unsuru olarak ele 
alınıp, şahsi özellikleri bakımından tüketim eğilimli özellikleri ile kullanılır (Torlak, 2000: 155). Bu bakımdan 
tüketim kültürü kapitalizmin önemli bir aşamasıdır ve bir yaşama tarzı olarak modern toplumlarda bütün statü 
farklılıklarının kaynağıdır. Kişiler kendi beğenilerini yaşam biçimi olarak yansıtmaktadırlar.

Tüketiciler, çoğunlukla ürünleri temel fonksiyonları nedeniyle değil, içerdikleri anlamları nedeniyle satın al-
maktadır. Ürünler ve markalarla kendimiz arasında bağlantılar kurarız, bu bağlantılar: Benlik kavramı ile ba-
ğıntı: ürün kullanıcının kimliğini ifade etmesine yardımcı olur. Örneğin, X ürünü ile sofistike oluruz, Y ürünü 
ile maceracı. Nostaljik bağlantı: Ürün bireyin geçmişinden bir şeyler getirir. Şehirleşmenin getirdiği özlem ile 
reklamı yapılan yoğurtlar artık saf, katkısız, halis köy yoğurdudur. Hazır çorbalar ise tıpkı annenizin yaptığı gi-
bidir. Karşılıklı bağımlılık: Ürün kullanıcının günlük faaliyetlerinin bir parçasıdır. İçilen sigara, okunan gazete, 
saçımıza sürdüğümüz jöle, diş macunumuz gibi. - Sevgi: Ürün sıcaklık, ihtiras ya da benzeri güçlü duyguları 
verir. Örneğin, Lassa lastikleri yuvaya ulaştırır. (Solomon, 1999’dan aktaran: Odabaşı ve Barış: 22-23)

1.1 KÜRESELLEŞME ve KURUMSAL TASARIMDA RENK OLGUSU

Küreselleşmeyle tüketicilerin ürünleri karşılaştırma olanağının artması ile pazardaki ürünler her geçen gün 
daha da büyümekte ve ürünler arası rekabet artış göstermektedir. Grafik tasarım, teknolojinin hızla gelişme-
siyle birlikte daha çok kişiye erişerek evrenselleşmiş ve değişmiştir. Evrimleşme süreci ile grafik tasarım, 
günümüzde çeşitli türdeki imgelerin kullanılması, bilinçli aktarılması ve anlamlandırılması konusunda bir so-
rumluluk yüklemektedir. Grafik tasarım, yaratıcı bir disiplin olarak sürekli gelişimini ve evrimini biçimlen-
dirmekte, yeni yaratıcı olanaklara kapı açmakta ve yeni tasarım mücadelelerine yönelik araçlar üretmektedir 
(Ambrose ve Harris, 2012, s. 24). Bu gelişim sürecinde kurumların bir kurumsal imaj yaratabilmeleri açısından 
doğru renk belirlemeleri tutarlı bir görsel kimliğe sahip olarak hedef kitleye ulaşabilmeleri açısından önem ta-
şımaktadır. Bir kurum kimliği, pazarda farklılık yaratacak misyona ve değerlere sahip olmalıdır. Görsel imajla 
farkındalık yaratmak ve hedef kitleyle geri bildirime açık, çok yönlü bir iletişim kurmak koşuluyla bunu ger-
çekleştirir. Renk olgusu bir tasarımın tüketici tarafından kolay tanınmasını, dikkat çekmesini sağlamaktadır. 
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Bu çalışmada, öncelikle renk kavramı ve renklerin anlamları kurumsal kimlik ve afiş tasarımları doğrultusunda 
ele alınıp incelenecektir. 

Kurum kimliği, “kuruluşun stratejik olarak planlanmış ve uygulamaya koyulmuş kendini (kurumsal varlığını) 
istenilen imaj temelinde tanıtma biçimidir”. Başka bir deyişle, kurumun kendini ifade etme tarzıdır. Renk, bir 
kurumun kimliği ile bütünleştiğinde anlamlı hale gelmektedir. Kurumsal tasarım, kurumların kendilerini rakip-
lerinden farklılaştırmasına, kurum içindeki bütünleşmeyi sağlamasına, kurum dışında güçlü bir kurum imajı 
oluşturmasına olanak sağlamaktadır.

Kurumsal tasarım, kurumsal kimliği geliştirme, değiştirme, kuvvetlendirme ve müşteriye aktarmada önemli 
bir katkıda bulunmaktadır. Kurumsal tasarım, bir şirketin müşteriye, şirket imajını aktarma konusunda uygu-
layabileceği en belirgin değişikliktir. Bu sebeple karakteristik kurumsal tasarım sorgusunda daima en göze 
çarpanların en iyi tasarlanmış şirket binaları, satış alanları ve ürünlere sahip olan şirketler olmasına şaşılmama-
lıdır. Kurumsal tasarımda da diğer öğelere oranla standart bir sunum ön planda bulunmaktadır (Kroehl, 2000, 
s.26).

2. RENGİN TASARIMDAKİ ROLÜ ve KÜLTÜREL FARKLILIKLARI

Renk, kurum kimliğinin ve özelliklerinin belirginleştirilip güçlendirilmesinde yardımcı olur. Tasarım yüzeyin-
de parçalar arasında bütünlük sağlayarak etkiyi güçlendirir. Dikkati ve ilgiyi çekerek kurumun gerçek değerini 
vurgular, mesajın hatırlanabilir olmasını kolaylaştırır. Logo kullanımında firmalar ve markalar, iş yaptıkları 
alandaki anlamlılığa göre bir tercih yapmaktadırlar. Renk, bir ışık kaynağından yayılan ışınların nesnelere 
çarptıktan sonra yansımaları sonucu gözümüzün algıladığı duyumdur. Temel olarak üç ana renk vardır, kırmı-
zı, mavi ve sarı. Turuncu, yeşil ve mor ise bu üç ana rengin birbirleriyle karışımlarından oluşan ara renklerdir. 
Renkler, insanların iç dünyalarını ve beğenilerini yansıtabilmekte; içsel iletişimleri hakkında bilgi verebildiği 
gibi, kişiler arası iletişimde iletişim ortamına göre ne yönde mesaj verildiğini anlatabilmektedir. Gündelik göz-
lemler göstermiştir ki, renk algısı sadece fiziği değil, aynı zamanda fizyoloji ve psikolojiyi de içine almaktadır. 
Renkler temel olarak sıcak ve soğuk renkler olarak sınıflandırılmaktadır. Dalga boyu yüksek olan sıcak renkler 
(sarı, turuncu, kırmızı) görsel düzenleme içinde daha çabuk algılanabildikleri için diğer renklerdeki tasarım 
öğelerine göre kullanıcıya daha yakın bir his uyandırır. Dalga boyu düşük olan soğuk renkler ise, dalga boyları 
yüzünden kişide uzaklaşma hissi uyandırır. Bu temel bilgi tasarımcının görsel derinlik problemini çözebilmesi 
için olumlu sonuçlar doğurur. (Uçar, 2004) CMYK, basılmış renkli bir görsel dört farklı baskı mürekkebi kul-
lanılarak üretilir. Siyan, macenta, sarı ve siyah, Renk ayırımı işlemiyle üretilen ve renkli görseller üretebilmek 
için gerekli olan üç trikromatik renkle siyaha denk düşer. Siyah, anahtar anlamına gelen key kelimesinin baş 
harfi K ile temsil edilir. Renkler, dört renk baskı işlemindeki bu çıkarmalı birincilerin farklı birleşimleriyle kar-
şılık gelen eklemeli birincillerdir. Televizyon ekranında veya bilgisayar monitöründe renk üretimi RGB renk 
sistemiyle elde edilir. Tasarımcı, görüntüyü genellikle RGB renk sistemi kullanarak yakalar, tasarlar ve işler, 
Tasarım basılacaksa, işin sonlandırılması için dört renk baskı sisteminin gerektirdiği CMYK renk sistemine 
çevrilir. Tasarımda tercih edilen renk, bir bilginin vurgulanıp dikkat çekmesini, tüketicinin sevgi veya nefret 
duymasını sağlayabilir, kültürel bir anahtar oluşturabilir. Renklerin, kültürel ve sosyal çağrışımlardan kaynak-
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lanan pek çok sembolik anlamları vardır. Farklı ülkelerde yaşayan ve farklı kültürel değerlere sahip insanların 
aynı renge karşı tepkileri ve aynı renge dair çağrışımları farklılık gösterebilir. Örneğin, Batı ülkelerinde kırmızı 
çoğunlukla tehlikeyle ilişkilendirilen bir renktir ama altın rengiyle birlikte kullanıldığında kutlamaları da akla 
getirebilir, çünkü bu renkler sıklıkla yılbaşı kartlarında ve dekorasyonlarında görülür. Pek çok Doğu ülkesinde 
kırmızı şans, zenginlik ve saflık anlamına gelir. Batı’da ölümle özdeşleştirilen renk siyahtır ancak Doğu’da 
yası ifade etmek için sıkça beyaz kullanılır. Renk seçimlerinde, yapılan tasarım uluslararası bir boyutta düşü-
nüldüyse kültürel normları ve hedef kitleye yönelik çağrışımları göz önünde bulundurulmalıdır.

3. RENKLERİN ANLAMLARI MCDONALDS, COCA COLA ve PEPSİ COLA MARKALARI ÜZE-
RİNDEN İNCELENMESİ

Bu makalede; çözümleme amacıyla örnek olarak Mc Donalds, Coca Cola ve Pepsi Cola firmalarının kurumsal 
kimliklerinde kullandıkları renkler ve anlamları incelenmektedir. Kurumsal tasarımın yaratım sürecinde renk, 
biçim, çizgi, gibi tasarımın temel öğelerinden yararlanılmaktadır. Tasarım yaparken “yaratıcı’’ ve “özgün’’ 
olunmalıdır. Bu sayede hedef kitlenin zihninde markanın yaşatılması ve devamlılığı sağlanmaktadır. Özellikle 
Coca Cola, McDonald’s, Pepsi Cola gibi küresel ölçekli büyük şirketler bunu başarılı bir şekilde yapmaktadır

Coca Cola, McDonald’s, Pepsi Cola kurumsal tsarımlarında renklerin anlamlarını incelediğimizde, sarı güneş 
ışığının ve altının rengidir. Sarı, ışığın, sevincin, verimliliğin ve üretimin rengidir. İnsana coşku ve sevinç verir. 
Dikkat çekiciliğin ve geçiciliğin anlamlarını içerisinde barındır. Sarı yaldız ve varak aynı zamanda bir değer 
ve statü sembolüdür. İlkel toplumlarda sarı renk sonsuza dek yaşamı simgeliyordu. Sarı, farklı toplumlarda 
tanrısallıktan kaynaklanan fiziki bir gücün simgesi olarak karşımıza çıkar. Tanrı ve tanrıçalar sarışın olarak res-
medilmiştir. (Uçar, 2004: 52,53) Sarı güneş ışığının rengi olduğundan dolayı insanın hayatına hakim olan bir 
renktir. Hedef kitlenin ürün ve hizmetlerinizden memnun kalması kalite kadar renkle de alakalıdır. Yani kulla-
nılacak olan rengin tonlaması da en az renk kadar önemlidir. Ayrıca tonlamadaki fark müşterilerin duygularına 
etki eder. Kurumsal veya hizmet alanlarında açık sarı tonlarının kullanılması çalışanların heves ve motivasyo-
nunu arttırır. Bu sayede hedeflenen performansa daha hızlı ve kolay yoldan ulaşılır. Ayrıca açık sarı; üreticile-
re, aracı kurumlara ve nihayetinde tüketicilere yansıtılan tutum ve davranışların daha anlaşılır olmasını sağlar. 
Parlak Sarı: Risk almaktan çekinmeyen güçlü markaların rengidir. Kullanılacak parlak sarı tonları tüketici 
algısında inovasyon etkisi yaratır. Ürün farkındalığı oluşturur. Hedef kitlenin kişisel deneyimi, karakteristik 
özellikleri, kültür düzeyi, ekonomik durumu ve diğer etkenler dikkate alınarak geliştirilen ürün ve hizmetler, 
tüketiciler tarafından daha çok içselleştirilir. Pazarlama sektöründe ise parlak sarı; enerjik, canlı, samimi bir 
ortam sunar. Akademik, bilişim, endüstri, sanayi kapsamındaki sektörler; dönüştüğünü, geliştiğini, değiştiğini 
bu tonu kullanarak kanıtlamak adına ambalaj ve logolarında bu tonu tercih eder. Altın Sarısı: Bu rengin logo ve 
ambalajda bulunması konfor hissi oluşturur. Gıda ürünlerinde besleyici ve lezzetli olduğunu vurgulamak için 
bu ton tercih sebebidir. Misafirperver algısı yaratmak isteyen hizmet kuruluşlarınca ve mekanlarda kullanılır. 
Bu da müşteriyi işletmeye çekmek için en ideal rengin altın sarısı olduğunu gösterir. Kehribar: Doğal taştan 
gelen bu renk mücevheratı simgeler. Kültürel farklıkların olumsuzluklarını ortadan kaldıran global bir renk-
tir. Çok kültürlülük ön planda olduğu için geniş bir müşteri kitlesinin ilgisini çekmek olasıdır. Gerekli yetkin-
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liklere sahip “olgun” imajı verir. Ayrıca geçicilik anlamı taşır. Örneğin yemek şirketleri “ye ve git” psikolojisi 
uyandırmak için bu rengi sıkça kullanır. 

Metalik Altın Sarısı: Mal ve/veya hizmetin sağlayacağı faydanın yanında, bu renkle birlikte saygınlığı yüksek, 
gösterişli ve lüks algısı tüketicilere metalik altın sarısıyla aktarılır. Etiketleme, ambalaj ve markalama çalış-
malarında kullanılır ise gelir düzeyi yüksek müşteri kitlesine hitap eder. Bu sayede markanın satışları daha 
doğrusu kar payı artar.

Eski Mısır’da sarı kıskançlık, gözden düşme ve utancı simgelerken Çin’de sarayı ve saltanatı simgelemektedir. 
Trafik işaretlerinde sarı dikkat rengidir. Dünya üzerinde birçok ülke de taksiler ve posta kutuları sarı renktir. 
Aristo’ya göre güneşin, ateşin rengi olan sarı; verimliliği, bolluğu ve altın ile zenginliği simgeler.

Şekil 1. McDonald´s logosu13

Şirketin logosu, şirket ürünlerinin dünya üzerindeki güvenilirliğini ve kalitesini temsil etmektedir. McDonald’s 
küresel anlamda bir genişleme yaşadığı sırada ürünlerinin önemini vurgulayan bir logo tasarımını ön plana 
çıkarmıştır. McDonald´s logosu 1962 yılında Jim Schindler tarafından tasarlanmıştır. Logo bütün dünyada 
çok uluslu bu şirketin genişlemesinin sembolü olarak tanınmaktadır. Logo aynı zamanda ABD ile birlikte anıl-
makta, “Amerikanlaşma ve Amerikan kültürel emperyalizmiyle” eşdeğer olarak görülmektedir. 1968 yılında 
logoya McDonald’s ibaresi eklenerek görüntüsünün iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Güncel McDonald’s logosu 
şirketin ismini temsil eden sarı renkli “M” harfidir. Çift arktan oluşan “M” sembolü ilk olarak 1968 yılında 
ortaya çıkmıştır. “M”nin yanında McDonald’s logosu aynı zamanda şirketin ismini temsil etmektedir. Gıda 
sektöründe besleyiciliği ve lezzeti vurgulayan sarı renk logoda kullanılmıştır.

Kırmızı,  dikkat çekici bir renktir. En sıcak renk kırmızıdır. Güç, ateş, heyecan, şehvet ve samimiyeti uyan-
dırdığı kadar; duygusal anlamda da azim, kararlılık ve mutluluğu da uyandırır. Kırmızı duygusal yoğunluğu 
arttıran ve heyecanlandıran bir renktir. Yüzyıllar boyu tahribatın ve tehlikenin rengi olmuştur. İnsanları çabuk 
karar almaya ve insanları teşvik edici özelliği olan bir renktir. Hareketliği ve azmi uyandırdığı için gençlere yö-

13  (http://www.famouslogos.us/mcdonalds-logo/)
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nelik ürünler de genellikle kırmızı rengi kullanılır. Kırmızı renk mutluluğu temsil eder ve iştah açar. Bu sebeple 
gıda sektöründeki birçok firma kullandıkları ürünlerin ambalaj veya logolarında kırmızı rengi kullanmaktadır-
lar. Kırmızı doğa içerisinde çok çabuk fark edilebilen bir renktir. Kırmızı bir statü sembolü olarak da karşımıza 
çıkar; Porsche veya Ferrari gibi spor arabalarda kırmızı sıklıkla kullanılır. Ateş ve tehlikeyi imler; silahların 
emniyet düğmelerindeki kırmızı emniyetin açık olduğunu belirtir. Dalga boyu yüksek bir renk olduğu için 
dikkat çekicidir. Görünürlük ve fark edilirlik özelliğinin etkisiyle, kırmızı araçların daha az kaza yaptıkları ve 
hasara uğradıkları tespit edilmiştir. (Uçar, 2004: 51) Kırmızı Çin’de üretkenlik ve şans ifadesi taşır. Hindistan 
da gelinler kırmızı giyer. Kırmızı renkteki bayrak devrim ve başkaldırı rengidir. Fransız, Rus ve Çin devrimleri 
sırasında ön saflar hep kırmızı renk bayraklar taşınmıştır. Kırmızı renk uyarıcı ve etkileyici bir anlama sahiptir.

Şekil 2.  Coca-Cola logosu14

Coca-Cola meşrubat sanayisinin küresel liderlerinden biridir. Frank Mason Robinson, Coca-Cola logosunu 
1885 yılında yaratmıştır. John S. Pemburton tarafından 1885 yılında, ilk olarak “patentli bir ilaç” olarak piya-
saya sürülen Coca-Cola aynı zamanda Coca-Cola’nın el yazısı logosunun da asıl tasarımcısıdır Coca-Cola’nın 
tasarım etmenleri uluslararası tanınırlığa sahiptir. Logo’da yer alan dalga ise gençliğin tutku ve bağlılığını 
temsil etmektedir. Coca-Cola logosunun dikdörtgen tasarımı oldukça basittir ve narin kıvrımları olan benzersiz 
bir font tasarlanmıştır.. Coca-Cola logosunda kullanılan C’ler birbirinden farklıdır. 

Mavi renk, fiziksel etki olarak da karşıt özellik özelliklere sahiptir. Kırmızı nasıl tansiyonu yükseltip sinirlilik 
etkisi yaratıyorsa, mavi de tansiyon ve solunumu azaltır dingin bir atmosfer yaratır. Mekanda bir soğukluk 
etkisi yaratır. Mavi, depresyonu, üzüntüyü, yalnızlığı, güveni ve sadakati, yaratıcılığı ve idealizmi de simgeler. 
Yaşadığınız bir yerde ortamda mavi rengin bulunması size pozitif enerji ve olgunluk verir. Mavi renk kırmızı 
rengin karşıtıdır. Titreşimi zayıf bir renk olan mavi, açık tonlarıyla huzurlu bir atmosfer yaratırken, koyu tonla-
rının kötülüklerden koruyucu bir etkiye sahip olduğuna inanılır. Doğu’da Mısır, İran, Hindistan, Arap Yarıma-
dası ve Anadolu da kötülükleri uzaklaştıran bir renk olduğuna inanılır. Nazar boncuğundaki etkin ve temel renk 
olan kobalt mavisinin nazara karşı koruyucu bir anlam ve etkisi olduğuna inanılır. Mavi Arapça ‘ma-i’ su rengi 
demektir. (Uçar, 2004: 54) Mavi’nin huzur ve sakinleştirici özelliği de olduğu söylenir. Kanın akışı yavaşlattığı 
psikolojik olarak kanıtlanmıştır. Kırmızının aksine mavi yeme içgüdüsünü negatif bir şekilde etkilediği için 
yeme içme sektöründe çok fazla mavi tonları kullanılmamaktadır. Yine ayrıca kırmızının aksine mavi uzaktan 

14  (http://www.famouslogos.us/coca-cola-logo/)
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çok iyi bir şekilde fark edilebilir olması mavinin en önemli özelliklerindendir. Türkler için mavi renk önemli 
bir renktir. Turkuaz mavisi Türklere hitaben isimlendirilmiş bir renktir. Geleneksel motifler içerisinde mavi 
tondaki renklerin çok fazla kullanıldığı görülür. Koyu mavi, tutucu ve tek biçimci olarak algılandıklarından 
kurumsal renk olarak kullanılmaktadır. Süreklilik, güvenilirlik ve güvenlik anlamlarını iletmektedir. Soluk 
maviler daha genç ve sakin nitelikler taşırlarken, yeşilimsi maviler ruhanilik ve mistisizmle ilişkilendirilir.

Şekil 3. Pepsi logosu15

Pepsi logosunun kurucusu Caleb Bradham’dir. Pepsi, bulunduğu dönemlere göre tasarımlarda değişikliğe git-
miştir. İlk olarak 1950 yıllarında logonun değiştirilmesi ve renklerin mavi ve kırmızıya çevrilmesiyle gerçek-
leşmiştir. 1962 yılında yapılan değişiklikte “Cola” ibaresi kaldırılmıştır. 1998 yılında yüzüncü yılını kutlayan 
Pepsi yine bir takım değişikliklere gitmiştir. Dünyayı çevreleyen küreyle temsil edilen Pepsi halen dünyanın en 
popüler logolarından biridir. Pepsi Logo’sunun yeniden hayata döndürülmesi New York merkezli Arnell Gro-
up tarafından 1 milyon dolar gibi bir bedel karşılığında yapılmıştır. Yeni tasarımda yer alan “dalga”, köşeleri 
azaltılarak sunduğu resmiyet azaltılmıştır 

İçinde bulunduğumuz çağda, üretimin ve tüketimin hızla gelişmekte olması, tüketici olarak bizlerin bütün 
eylemlerimizin ve gereksinimlerimizin hız kavramıyla birlikte şekillenmesine neden olmaktadır. Tekdüze bir 
tüketim kültürünün egemenliği söz konusu olmaktadır. Bu hızlı tüketimin en önemli örneklerinden gösterile-
cek firmalardan biri Mc Donald’s şirketi tüm dünyada Fast Food kültürünü yaymıştır. Firma afiş tasarımlarında 
arka planda dikkat çekici, iştah açıcı ve teşvik edici bir renk olarak kırmızı renk kullanmaktadır. Uluslararası 
bir şirket olduğu için yalın ve sembolik olarak bir anlatım dili tasarımlarda yer almaktadır. Coca-Cola logosu-
nun rengi, gençlerin dikkatini çekmeyi amaçlayan kırmızı ve beyaz renklere sahiptir. Beyaz yazının arkasında 
canlı bir kırmızı arka plan yer alır. Pepsi logosu tamamen zıt iki renkten oluşmaktadır. Kırmızı ve mavi bir 
arada tüketiciyi bu deneyimin parçası olmaya davet etmektedir. Tüketicinin markaya olan güvenini arttırmak 
ve sadık bir müşteri kitlesine sahip olmak için mavi, kırmızı renkle birlikte kullanılmıştır. Marka ile tüketiciler 
arasında heyecanlı, coşkulu, keyifli ve enerjik bir iletişim kurulabilmesi sağlanmıştır. Çoklu renk kullanımıyla 
bir sentez yakalanmıştır.

15  (http://www.famouslogos.us/pepsi-logo/)
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SONUÇ

Günümüz tüketim odaklıdır. İletişim araçlarıyla, tüketimin desteklendiği ortamda tüketiciler birçok uyarıcının 
etkisinde kalmaktadırlar. Küreselleşme ve yaşadığımız hızlı tüketim çağının bir soncu olarak karşımıza çıkan 
bu çoklu uyarıcılardan ayrılarak, kurumların rakiplerinden farklılık gösterebilmesi için kurumsal kimliğinde 
tercih ettiği renk ve tasarım anlayışını hedef kitlelere yönelik tasarlayarak aktarması gerekmektedir. Bunu 
renk olgusunun insanlar üzerindeki psikolojik etkisini göz ardı etmeden ortaya çıkarmalıdır. Renk anlamlarına 
uygun tasarlanmış kurumsal kimliğe sahip kuruluşlar yıllar boyunca doğru stratejiler kullanarak yön verdikleri 
pazarlama anlayışı içerisinde sürekliliklerini korumaktadırlar. Gıda ve içecek sektöründe sarı, kırmızı ve çoklu 
renk kullanımının logolarda tercih edildiği saptanmıştır. Dünya üzerinde kola şirketleri arasında en önemli iki 
firma Coca-Cola ve “Pepsi Cola’dır. Fastfood tüketim firmalarında ise Mc Donald’s ilk sırada gelmektedir. 
Evrensel bir dil ve tasarım anlayışıyla tasarlanmış logolarıyla bu şirketler dünyanın her yerinde tüketiciler 
üzerinde bilinirlik sağlamaktadırlar. Örnek olarak ele alınarak renk faktörü üzerinden incelenmiş firmalardan 
varmış olunan sonuç, her bir sektörde farklı renk tercih edilmesi ve tasarım sürecinde doğru renk kullanarak 
tasarlanan logoların hedef kitleye ulaşarak rekabetin arttığı ve çok fazla miktarda artan markalar arasından 
sıyrılarak tercih edilmeleridir. Renklerin, tasarımların algılanma boyutunda hedef kitleler üzerinde yarattıkları 
psikolojik ve kültürel etkileri sayesinde etkin bir rol üstlendikleri saptanmıştır.
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EL LISSITZKY TASARIM ANLAYIŞININ MODERN SAYFA TASARIMINA YANSIMALARI

Emine YALUR

Öz: Asıl adı Lazar Markovich Lissitzky olan El Lisitzky ressam, illüstratör, fotoğraf sanatçısı, tipografi ve 
grafik tasarımcıdır. Sanatçı Tatlin’in Konstrüktivist tarzından, Malevich’in Süprematizm çalışmalarından etki-
lenerek Konstrüktivizm ve Süprematizm akımlarının öncü sanatçılarından olmuştur. Bu akımlar, 20. yüzyıldan 
itibaren Avrupa ve Rusya’dan başlayarak tüm dünyada edebiyat, siyaset, mimari ve görsel sanatlar gibi pek çok 
alanı kapsamıştır. Bu iki akımın ortak en önemli özelliği de geometrik formlardan elde edilen kompozisyonla-
rın oluşturulmasıdır. Sanatçı kompozisyonlarında geometrik formlar ve kontrast ana renkler de kullanarak, çok 
sayfalı tasarımlarda, yakalaması zor dengeyi asimetrik ve birbirinin aynısı olmayan peş peşe sayfalarla elde 
etmiş kitap ve sayfa tasarımında kişilikli bir üslup ortaya çıkarmıştır. Kitap, kil tabletler ve papirüsten sonra 
ancak parşömenin icadıyla ciltli kodex halini almış, Gutenberg’in matbaayı icat etmesiyle hurufatların kulla-
nıldığı simetrik ve tekdüze olarak seri üretime geçmiştir. El Lissitzky o yıllarda oluşturduğu esnek tipografiyle 
klasik hurufat dizgisinin dışına çıkarak, günümüz grafik ve sayfa tasarımcıları için öncülük eden tasarımlara 
imza atmış ve kitabı geleneksel görünümünden uzaklaştırmıştır. Sözcüklerin görerek öğrenileceğini söyleyen 
sanatçı için tipografi en güçlü tasarım unsurlarından biri haline gelmiştir. Kitap tasarımlarında oldukça etkili 
bir şekilde kullanmış ve sadece yazı ile (fotoğraf veya görsel kullanmadan) hareketli ve dinamik tasarımlar 
elde etmeyi başarmıştır. Bu çalışmada, El Lissitzky ve kitap tasarımları incelenecek, kitabın günümüzdeki 
haline dönüşümüne değinilecek ve El Lissizky’in tasarımlarının günümüz modern sayfa tasarımına yansıma-
larına örnekler sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: El Lissitzky, Grafik Tasarım, Kitap, Tipografi, Sayfa Tasarımı

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Kitap ve dergi tasarımı zamanla değişmekte ve gelişmektedir. Sanat hareketleri ve bu hareketlerin öncü sa-
natçıları sayfa tasarımının gelişimini yönlendirmiştir. EL Lissitzky’nin grafik tasarım dünyasındaki etkisi göz 
ardı edilemez. Sanatçı 20. yüzyılda yapmış olduğu cesur sayfa tasarımlarıyla günümüz çalışmalarına öncülük 
etmiş ve ilham kaynağı olmuştur. 

Bu çalışmada, El Lissitzky’nin tasarım anlayışı incelenip değerlendirildikten sonra, son yıllardaki çoklu sayfa 
tasarımları incelenip değerlendirilecektir.

AMAÇ

Çalışmanın amacı grafik tasarımın tüm dallarında olduğu gibi, kitap ve dergi tasarımlarıyla da öncülük eden 
sanatçı El Lissitzky üslubunu incelemek ve günümüze yansımalarını değerlendirmektir.
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KAPSAM

Çalışma, El Lissitzky’nin hayatı, tasarım üslubu, katkısının bulunduğu ve benimsediği sanat hareketleri ve 
ünlü tasarımlarının yanı sıra, kısaca kitabın ve sayfa tasarımının da tarihsel gelişimini içermektedir.

YÖNTEM

El Lissitzky ve kitap ile ilgili tüm literatür araştırmaları yapılmış, kitap, dergi ve makalelerden faydalanılmıştır. 
İnternet sayfaları aracılığıyla elde edilen El Lissitzky tasarımları ve modern sayfa tasarımları yapılan araştır-
malar rehberliğinde değerlendirilmiştir.

EL LISSITZKY VE TASARIM ANLAYIŞI

“Alan, bir dramada (veya komedide) oyuncu olarak görünmelerini sağlayan bir tür vitrin, bir sahne olmalı. 
Yaşam alanını taklit etmemelidir.”    El Lissitzky

20. Yüzyılın ilk çeyreği sanatsal değişim ve yeni oluşumların baş döndürücü hızlara ulaştığı bir dönemdir. Yeni 
düşüncelerin ortaya çıktığı bu dönem, sanat alanında da yeni ve özgür adımların atılmasını sağlamıştır. Ortaya 
konulan her yeniliğe geleneksel bir karşı duruşun yanı sıra, destekleyici tutumları da beraberinde getirmiştir 
(Satır ve Kayserili, 2013:125).

Tasarım ve tipografiye yeni bir boyut kazandırarak günümüzdeki haline dönüşmesinde oldukça katkısı olan El 
Lissitzky; ressam, illustratör, fotoğraf sanatçısı, grafik tasarımcı ve eğitimciydi. Çok yönlü sanatçı kendisini 
‘konstrüktör’ olarak adlandırıyordu.

Lasar Markoviç Lissitzky 23 Kasım 1890’da Rusya’da Potschinok’ta doğdu. Erken yaşlarında sanata ilgi du-
yan El Lissitzky lise öğrenimini büyükannesinin yanında Smolensk’te tamamladı. (Tümertekin, 1988; 1) 1917 
devriminde Çarlık rejiminin devrilmesiyle ırkçı baskısından kurtulan Riga Politeknik Enstitüsü’ne kaydolmuş 
ve 1918’de mimar-mühendis olarak diploma almıştır (Uyanık, 2012: 173).

Devrimden sonra El Lissitzky, Vladimir Tatlin, Aleksandr Rodçenko gibi önde gelen sanatçılar bir yandan yeni 
kurulan okullarda ve atölyelerde yeni sanat öğretilerini gençliğe yaymak için kolları sıvamış, bir yandan da ti-
yatro dekorlarından üniforma tasarımlarına, iç mimarlık uygulamalarından mobilya üretimine kadar çok çeşitli 
alanlarda çalışmışlardır. Yeni kurulan Sovyetler Birliği’nde klasik sanat akademisinin kapatılmasının ardından 
yeni eğitim seferberliğinin adeta birer ‘askeri’ olan sanatçılardır ve gençlere yalnızca sanat ve tasarım eğitimi 
değil, ideolojik eğitim de vermişlerdir (Antmen, 2009: 105).

Maleviç ile aynı okulda öğretim üyesi olduğu sırada, Maleviç’in beyaz üzerine beyaz kare eseriyle özdeşleşen 
Süprematizmden etkilenmiştir. Süprematizm, renk karmaşasının olmadığı sade kompozisyonları içermekteydi. 
Zamanla sanatçılar kendi üsluplarıyla akımı yönlendirdi.

Süprematizm, sanatın bütün yerleşik tanımlarını reddederek tinsel bir gerçekliğin sanatsal keşfine yöneldi. Süp-
rematistler geometrik soyutlama ile bu tinsel gerçekliği ifade edebileceklerine inanıyorlardı (Little, 2016: 112).
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Süprematist anlayışa göre, nesnel dünyanın görsel olguları, kendi başlarına anlamsızdır. Hislerin önemli oldu-
ğu kabul edilir ve eser kendisini ortaya çıkaran çevreden oldukça farklıdır. Süprematizm’e göre, temsile uygun 
olan araç daima, hissiyatın mümkün olan en kapsamlı ifadesini veren ve nesnelerin bildik görüntülerini göz 
ardı edendir (Maleviç, 2013: 77-78). Temel felsefesi doğada bulunan biçimlerin değil, yalnızca temel geomet-
rik biçimlerin yapımcı bir yöntemle bir araya getirilmesidir (Eczacıbaşı, 1997: 1449).

Süprematizm, kübizm ve geometrik soyutlama anlayışlarından beslenmiş, temel geometrik şekillerin, yalın bir 
biçimde bir araya getirilerek sade kompozisyonların oluşturulduğu, idealist imgelerin ve doğadaki unsurların 
yer almadığı, nesnesizlikten yola çıkılan, hiçlik anlayışının hakim olduğu ve duyguların tinsel olarak ifade 
edildiği bir anlayıştır. Yaratıcı sanata yeni olanaklar sağlamış ve 1913 -1915 yıllarında diğer tüm özellikleri 
gibi arı dili kullanılması yönü ile de çarpıcı bir şekilde gündeme gelmiştir. Süprematizm’in her şeyin anlamdan 
ve değerden yoksun olduğunu savunan felsefesi, aynı zamanda toplumsal düzene başkaldıran ve devlet, din, 
aile gibi otoritelere karşı çıkan tarafı bakımından da fazlaca eleştirilmiştir (Karabaş, P., Damar, M. 2016: 101).

Lisssitzky kendine özgü bir Süprematist anlatım dili geliştirmiş ve sonraki 6 yıl boyunca yaptığı eserleri ‘Pro-
un’ olarak adlandırmıştı. Proun’lar, soyut resmin şekil ve mekan anlayışının tasarıma uygulanmış halidir.

Resim 1. El Lissitzky, Proun 19D, 1920-192116

New York’ta gerçekleştirilen 1939 Dünya Fuarı’nda Sovyet pavyonunda düzenleyen El Lissitzky’nin 1920’ler-
de saf soyut bir geometrik arayışın peşinde ‘yeni sanat nesnesi’ (proun) olarak adlandırdığı bir dizi resmi esas 
olarak üç-boyutlu mekan düzenlemelerinin arkitektonik planları gibi görünür (Antmen, 2009: 106).

Proun çalışmaları ile sanat görüşünü gözler önüne seren El Lissitzky, zaman içersinde Tatlin’in konstrükivist 
anlayışını benimsemiştir. Süprematizm sanatın ne kadar kendini her türlü bağdan koparması gerektiğini savu-
nuyorsa, konstrüktivizm de topluma fayda sağlaması gerektiğine inanıyordu. Konstrüktivist fikri benimseyen 

16  https://www.moma.org/collection/works/79040
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El Lissitzky’nin yaptığı çalışmaların neredeyse hepsi propaganda içermekteydi. Bunlardan en önemlisi saf 
renk ve soyut geometrik biçimlerle yaptığı ‘Beyazları Kırmızı Kamayla Vurun’ afişiydi. 

Resim 2. El Lissitzky, Beat the Whites with the Red Wedge, 191917

El Lissitzky’nin ‘Beyazları Kırmızı Kamayla Vurun’ afişi, saf geometrik şekillerle siyasi sembolleri anlatması, 
kırmızının beyaz daireye girmesi, diğer bir ifadeyle Kızıl Ordu’nun, komünizm karşıtı ve emperyalist Beyaz 
Ordu’ya hücum edişinin en yalın anlatımıdır (Yalur, R. 2019: 83).

Maria Gough’ın ifade ettiği gibi “El Lissitzky, reklam gücünü komünizm ideolojisini yansıtmak için kullan-
mıştır (htpp://www.moma.org/interactives/objectphoto/assets/essays/Sichel.pdf).

Konstrüktivist çalışmalar, zamanla uzay araçlarını andıran tasarımlara dönüşmüştür. Hareket kavramının yanı 
sıra zaman kavramı da eserlerinde yer almaya başlamıştır.

Zaman boyutu, konstrüktivistlerin iki değişik yola gitmelerine neden olmuştur:

Mondrian ve De Stijlcilerin durağan resimleri; hacim, uzam ve zamandan arınmış olan düşün formları vermek-
tedir. Rus konstrüktivistler ve onların çizgisinde gidenler ise düşün formları, dinamik uzay kompozisyonlarına 
dönüşmüştür. Bu kompozisyonlar, dokunmayla ya da hava titreşimleriyle hareket eden mobillerin kurulması 
ya da elektrikle çalıştırılarak biçim değiştiren, ses veren, renk ve ışık yansıtan heykel makine karışımı otomat-
ların yapılmasına ve daha birçok farklı çalışmanın oluşmasına yol açmıştır (Yaman, Ş. v.d. 2012: 99).

17  https://bit.ly/2SWtmii
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Konstrüktivizm, aynı zamanda modern tipografi hareketine de yön vermiş, sayfa yapılarının değişimine yol 
açmıştır. El Lissitzky yayınevlerine çalıştığı dönemde daha çok çocuk kitapları tasarlamıştır.

İlk olarak 1920 yılında Vitebsk’teki UNOVIS Sovyet sanat enstitüsünde 1920’de üretilen ‘About Two Squa-
res: A Suprematist Tale of Two Squares in Six Constructions’ (İki Kare Hakkında: Altı Yapıdaki İki Kare’nin 
Üstünlükçü Masalı) isimli masal kitabında illüstrasyon ve fotoğraf kullanmadan, harf ve geometrik şekillerle 
oluşan sayfalar tasarlamıştır (http://www.ibiblio.org/ eldritch/el/pro.html). Bu sayfalarda oluşturduğu tipogra-
fik tasarımla hareketi yakalamış ve görsel kullanmadığı kitabı birbiri ardına gelen sıkıcı sayfalardan arındır-
mıştır.

Resim 3. El Lissitzky, About Two Squares: A Suprematist Tale of Two Squares in Six Constructions, 192018

18  http://www.ibiblio.org/eldritch/el/el.html
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Kitap her ne kadar çocuklar için yazılmış şiirsel bir masal kitabı olarak adlandırılsa da, modern sanatın yanı 
sıra komünizmi de güçlü bir şekilde ifade etmektedir. Bu çalışmayla El Lissitzky ‘tipografik tasarımın gücü 
nasıl etkili kullanılabilir’in cevabını net bir şekilde ortaya koymuştur. Kullandığı ana renkler ve boşluklarla 
sade, güçlü ve yenilikçi bir tasarım dili oluşturmuştur. 

Sözcüklerin işiterek değil, görerek öğrenileceğini savunan El Lissitzky derinlik, perspektif, büyüklük küçük-
lük, renklerin üst üste konumlandırılması, negatif boşluklama ve kontrast etkilerini harfler ile vermeye çalış-
mıştır. (Kurtçu, 2019: 98)

Sanatçının tasarladığı modern yayıncılığa yol açan bir diğer kitap ise ‘Dlya Golosa (For the Voice)’ adlı şiir 
kitabıdır. Vladimir Mayakovsky’nin 64 sayfalık şiir kitabında her şiir için ayrı bir ikon tasarlamıştır. Şiirler 
tekdüze metinlerden değil, şiirin ruhunu yansıtan tipografik tasarımlardan oluşmaktaydı. Ayrıca kitabın sağ 
tarafında bir başparmak fihristi oluşturarak kitap için modern bir biçim ortaya çıkarmıştır. Her şiir için tasarla-
dığı ikon fihrist üzerinden okuyucuya rehberlik etmekteydi.

  

Resim 4. El Lissitzky, Dlia Golosa (For the Voice) 192319

Kitap için proje çalışmaları tartışılırken El Lissitzky sayfalarıyla şiirin ilişkisini bir piyanoya eşlik eden bir 
kemana benzetmiştir (https://josefchladek.com/book/el_lissitzky_vladimir_mayakovsky _-_dlia_golosa).

El Lissitzky 1922’lerde yaklaşık beş yüz yıldır kullanılan ve biçimsel yaklaşımlarına asla uyum sağlamayan 
Gutenberg’in hantal, kurşun harfleriyle çalışmak zorundaydı. Bu geleneksel sistem içinde, özellikle de diya-
gonal yazı kompozisyonlarında, teknik yetersizlik ve başarısızlıklar söz konusu oluyordu. Sanatçının normal 
dizgi tekniklerini kullanarak kendi özgün formlarını geliştirmesi asla mümkün değildi. Büyük bir olasılıkla, 
mürettibin eskizlerini nasıl uygulayacağıyla da ilgilenmiyordu. Çizim, çoğu kez onun tek çıkış yoluydu; çünkü 
metal harfler istediği sonucu almasında yetersiz kalıyordu. Çizerek hazırladığı yazılar günümüzde bile etkile-
yici bir teknik kusursuzluğa sahiptir.’’ (Becer, 2007: 141).

19  https://rowland-hill.com/stress-leads-to-unusual-words-often
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SAYFA TASARIMININ DEĞİŞİM SÜRECİ ve EL LISSITZKY YANSIMALARI

Mısır’da papirüs icadıyla yazılar kil tabletler veya mağara duvarlarına değil, rulo şeklinde sarılıp muhafaza 
edilebilen kağıda yazılmaktaydı. Rulo halinde saklanan kağıtlar depolanması ve muhafaza edilmesi açısından 
çok da kolay olmadı. Sonradan Bergama’da parşömen icat edildi ve kitap bugünkü görünümü olan kodekse 
kavuşmuş oldu. Parşömen sayesinde artık kitaplar daha az yer kaplayarak saklanabilecek ve bilgiler kolay 
muhafaza edilebilecekti.

Orta Çağ’da kitap ihtiyacı daha çok dinin yayılmasını sağlamak amacıyla, din adamları tarafından genelde 
Hristiyanlığın kurallarını ve uygulamalarını içermekteydi. Bu kitaplar manastırlarda kendini dine adamış ke-
şişler tarafından el işçiliği ile çoğaltılan kitaplardı. Bu kitaplarda bulunan sanatsal süslemeler ve tezhip genel-
likle Orta Çağ’ın en iyi sanatçıları tarafından işlenmiştir. Bu süslemeler o dönemde temel sanat kategorisine 
giren ve altın, gümüş gibi değerli boyalarla boyanan eserler olarak nitelendilirdi.

11 ve 12. yüzyıllarda kağıdın tüm dünyaya yayılmasıyla kitap artık her kesimin ulaşabileceği bir bilgi kaynağı 
haline gelmiştir. Matematik, felsefe ve edebiyet gibi kitaplar da çoğaltılmaya başlanmış ve bu tür kitapların 
da çoğaltılmasıyla kitap el işçiliği istediği için yapımı oldukça fazla iş gücü isteyen önemli bir meslek haline 
gelmiştir. 

1450’li yıllarda Gutenberg’in matbaayı icadıyla kitabın basılması da kolaylaşmış ve daha hızlı kitap üretimi 
sağlanmaya başlamıştır. Bu yıllarda Rönesans’ın da etkisiyle klasik resim anlayışı hakimdi. Tasvir önemliydi 
ve tüm sanat eserlerine hakimdi.

19. yüzyılın sonuna doğru Arts & Crafts ve Art Noveau sanat hareketleri kendini göstermeye başlamıştı. Do-
ğadan ilham alan biçimiyle yayılan Art Nouveau hareketiyle zamanla süslemeler artmış, artık öne çıkması ge-
rekenden ziyade sayfa göz yoran detaylarla boğulmaya başlamıştır. Bunun üzerine hareket artık amacını aşmış 
ve etkisini kaybetmeye başlamıştır.

Sonrasında peş peşe Kübizm, Fütürizm, Dadizm, Kostrüktivizm ve Bauhaus sanat hareketleri, artık Rönesans’ın 
sanat anlayışını reddetmiş ve sanatın doğanın tasvirini yapmaktan çok öte olduğunu benimsemişlerdir. Bu ha-
reketlerin her birinin kendine has sanat anlayışı olmasının yanında, birbirlerinden esinlendikleri ortak yönleri 
de mevcuttur. Örneğin, Kübizm ile ortaya çıkan kolaj sanatı, kendinden sonraki tüm hareketleri etkilemiştir. 
Fütürizm ile kullanılmaya başlanılan serifsiz fontlar, günümüz modern tasarımına da yol göstermiştir.

El Lissitzky, özellikle deneysel tipografik çalışmalarını kitap ve dergilerde uygulayarak, sayfa tasarımları-
nın yaratıcı eserler haline dönüşmesini sağlamıştır. Geleneksel ve tekdüze sayfa tasarımlarından uzaklaşmış, 
yeni geometrik ve tipografik tasarım anlayışının oluşumunu hızlandırmıştır. Tasarımlarındaki kırmızı ve siyah 
renklerle karakteristik sayfalar oluşturan sanatçı, geometrik figürleriyle de sayfalarının cazibesini arttırmıştır. 
Renk, tipografi ve geometrik biçimlerin yanında, sayfalarına hakim olan beyaz alan ile tasarımlarını öne çı-
karmayı başarmıştır. 
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Resim 5. Matt Willey, FUTU Magazine, 200920

Bir tasarım kültür dergisinin ‘markalar’ konulu sayısının teknolojik markaları özdeşleştirdiği sayfa tasarımın-
da, tıpkı El Lissitzky’nin proun’larında olduğu gibi uzay mekiğine benzer bir figür bulunmaktadır. Çalışmanın 
proun’dan farkı boyutlandırılmış olması ki, günümüzde teknolojik imkanlarla sayfayı modernize etmenin gü-
zel ve kolay bir yoludur. 

Resim 6. Stefan Lucut, JPeople Magazine, 201521

Dergi sayfasında geometrik biçimler en aza indirilerek verilmek istenilen etkileşim mesajı net olarak okuyu-
cuya aktarılmaktadır. Renk kullanımı, geometrik biçimler, sayfadaki sade yapı ile El Lissitzky’nin tasarım 
üslubunun modern sayfadaki yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır.

20  https://mattwilley.co.uk/Futu-Magazine
21  https://stefanlucut.com/Jpeople-Magazine-16



111

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

  Resim 7. Maxime Brunelle, Done, 200922

Jeodezik23 kubbe tasarımlarıyla ünlü Robert Buckminster Fuller’in Dôme isimli sergisi için tasarlanan dergide, 
sanatçının kubbe tasarımı ön planda tutulmuş, fazla renk ve unsura yer verilmeden tutarlı sayfalar tasarlan-
mıştır. Derginin kırımlı kapak ve seperatörü, doğrudan sanatçıyı ve çıkış noktası olan jeodezik eğriyi çağrış-
tırmaktadır.

22  https://www.behance.net/gallery/4679705/Dome
23  İki yüzey noktası arasındaki en kısa yol. 
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Resim 5. Liam Edwards, Censorship24

24  https://www.behance.net/gallery/Censorship-Editorial/9250791
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Sansürü anlatan makalenin görsel kullanılmayan sayfasında bile metin okunmadan konu anlaşılmaktadır. Kır-
mızı ve siyah kullanılarak gereksiz detaylardan uzak zekice tasarlanmış sayfa, adeta El Lissitzky’nin sayfa 
tasarımlarının modernize bir görünümüdür.

SONUÇ

Matbaanın icadından, sanat hareketlerinin yaygınlaşmasına kadar tekdüze sayfalarla üretilen kitaplar mev-
cuttu. Sonrasında Art Nouveau ile süslenmeye başlayan sayfa tasarımları, bu defa aşırı süslemelerle gereksiz 
unsurun artmasına sebep olmuştu. Sonrasında tipografik, geometrik sayfa tasarımları oluşmaya başladı. Bu 
oluşum, elbette ki önde gelen sanatçıların yaygın kullanımıyla benimsendi.

Sayfa tasarımı denilince akla gelen ilk isimlerden olan El Lissitzky, soyut resimlemeleri, geometrik biçimleri, 
saf renkleri ve sadeliğiyle öne çıkan sayfalar elde etmiştir. Sanatçının sayfa tasarımında çıkış noktası, metinde-
ki anlamı güçlü tipografik figülerle vurgulamasıdır. Sanatçının döneminde çok fazla kullanılmaktan kaçınılan 
serifsiz yazı karakteri cesur sayfalarının sadelik anlayışını pekiştirmiştir. 

Sanatçının Maleviç’den etkilendiği süprematizm ile, sanatın halka fayda sağlamak gerekliliğine inandığı kons-
trüktivizm anlayışlarını sentezleyerek oluşturduğu sayfalar, günümüzde bile geçerliliğini koruyan öncü tasa-
rımlardır.

Günümüzdeki sayfa tasarımlarına bakıldığında ise, geometrik figürler, güçlü tipografi ile desteklenen metinler, 
ana renkler, imgeler ve boşluklar, sanatçının sayfa tasarımlarından etkilenildiğini açıkça göstermektedir. Ardı-
şık ve dinamik sayfa tasarımlarında, El Lissitzky’nin sayfalarından esinlenilen hareket ve yakalaması zor olan 
sayfalarda bütünlük elde edilmiştir. Kitabın veya makalenin hangi sayfası açılırsa açılsın nereye ait olduğu 
kolaylıkla anlaşılabilmektedir. 
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TİCARİ AFİŞ TASARIMINDA MESAJIN ALGILANMASI VE ANLAMLANDIRILMASI

Refik YALUR

Türkiye

Öz: Afiş, iletilmek istenilen mesajı izleyiciye duyurma görevini üstlenmiş önemli ve etkili bir iletişim ürünü-
dür. Bu bağlamda ticari afiş; herhangi bir ürün veya hizmeti tanıtım aracı olarak tanımlanabilir. Ticari bir ürün, 
öncelikle logosu ve gerekli ise ambalaj tasarımı yapıldıktan sonra, mutlaka afiş tasarımıyla birlikte ortaya çı-
karılmaktadır. Doğru tasarlanan bir afiş, resmi olarak ürünün duyurusunun yapılmasını sağlar. Afiş tasarımının 
yaratıcılığında en önemli etkenlerden biri, verilen mesaj ve bu mesajın nasıl verildiğidir. Doğru bir tasarım 
için tasarımcı, temelde konusu anlam olan göstergebilimden faydalanabilir. Göstergebilim, diğer adı ile semi-
yotik; göstergelerin algılanmasını ve anlamlandırılmasını sistematik olarak incelenmesine dayanan bir bilim 
dalıdır. Başka bir ifadeyle görselin, kelimenin, rengin ya da imgenin anlatmak istediği anlamı bulmasını sağlar. 
Göstergebilimin göstergeleri özellikle yaratıcı afiş tasarımlarında tasarımcıya kolaylık sağlar. Afiş üzerinde 
kullanılan yazı, fotoğraf, grafik ve renkler birer göstergedir ve tümü bir arada düşünülerek anlamlandırılır. 
Kullanılan göstergeler ancak; metafor, mitler, yan anlam, düz anlam ve kodları düşünülerek doğru bir şekilde 
kullanılır ve anlamlanır. Mesajın en hızlı şekilde iletilmesi gerektiği düşünüldüğünde, afiş tasarımında gös-
tergelerin doğru kullanımının önemi artmaktadır. Bu bağlamda, afişin hitap ettiği kesimin yaş grubu, kültürel, 
sosyal ve ekonomik durumu, eğitim seviyesi gibi özellikleri de dikkate alınmalıdır. Bu çalışmada, ticari afiş 
ve tarihçesine değinilerek, afiş üzerindeki göstergelerin doğru okunabilmesi için göstergebilimin inceleme 
alanı olan “anlam” ve “algı”dan bahsedilecektir. Hem tasarımcı hem izleyici için yol göstermesi hedeflenerek 
seçilen örnek ticari afişler anlamlandırılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Afiş, Algı, Anlam, Tasarım, Mesaj, Gösterge

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Afiş, kültürel, sosyal ve ticari açıdan bir haberi yayarak; bilgiyi çekici, kolay anlaşılır ve yalın bir şekilde 
topluma duyurmak amacıyla, ağaçlara ve duvarlara yapılan belirli ölçülerde köylere, kasabalara ve şehirlerin 
çeşitli yerlerine asılan kâğıt duyuruları olarak ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise afiş, gün içinde pek çok kez 
karşılaşılan reklam ürünleri olarak tanımlanabilir. Günlük yaşantıda bu denli karşımıza çıkan afiş, ancak izleyi-
ci tarafından algılandığı sürece işlevini yerine getirmiş olur. Afişin izleyici tarafından algılanması ancak hitap 
ettiği kesime uygun şekilde tasarlanmasına bağlıdır. 

Bu çalışma, hem ticari bir afiş üzerinde çalışacak olan tasarımcıya, hem de afişin hitap ettiği izleyiciye örnek-
lerle pekiştirilerek rehberlik edecektir.
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AMAÇ

İletişimin en önemli araçlarından olan afiş, ancak tüketici tarafından algılandığı zaman işlevini doğru bir şe-
kilde yerine getirebilir. Ticari bir afiş tasarımının algılanabilmesi için de üzerindeki göstergelerin doğru belir-
lenmesi gerekir. Bu çalışmada, tüketiciye ticari bir afişi doğru bir şekilde anlamlandırma becerisi kazandırmak 
amaçlanmıştır.

KAPSAM

Bu araştırma afişin tarihsel gelişimi ve işlevini, ticari afiş ile ilgili tanımlamaları ve ayrıca algılama sürecinin 
doğru işlemesi için göstergebilim ve alt terimlerini kapsamaktadır.

YÖNTEM

Çalışma yöntemi olarak öncelikle literatür araştırması yapılarak kitap, tez, makale ve internet sayfaları ince-
lenmiş, kaynaklardan elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. 

1. AFİŞİN GELİŞİMİ, İŞLEVİ ve ETKİLERİ

Afiş, bir mesajın duyurusu ya da tanıtımı amacıyla hazırlanan iletişim aracıdır. Diğer bir ifadeyle; meydanlar, 
caddeler, sokaklar ya da ilan panolarına aktarılan farklı ölçülerde tanıtım ve duyuru mecralarıdır. İletişimin 
en önemli araçlarından biri olan afişler, bilgiyi en yalın ve net bir şekilde iletmek amacıyla kullanılmaktadır.

Günümüzde afiş, üretici ve tüketici, düzenleyen ve katılımcı arasındaki en önemli iletişim araçlarından biri 
olma özelliğini sürdürmektedir. “Afiş, görsel biçimlemelerin en geniş uygulama alanı bulduğu bir grafik ürün-
dür.” (Sarıkavak, 2015: 4).

Afişin asıl amacı duyurudur. Mesajı; tipografi, fotoğraf, illüstrasyon, resim gibi unsurlarla izleyiciye aktarır. 
Afiş tasarımı, sorunlara etkili ve farklı cevap bulmak için yeni ifade biçimlerinin ve uygulama alanlarının 
bulunmasıyla kendini etkin kılar. 

Afiş, kitleler için bir üründür. Afişin amacı, bir ürünü halka tanıtmak, duyuru yapmak, bir etkinliğe çağırmak 
veya bir kampanya propagandası yapmak olabilir ama bunları yapabilmesi için olabildiğince çok insan tara-
fından görülmesi gerekir. Afiş “bilgilendirir, uyarır, etkinleştirir, kışkırtır, sorgular, sorgulatır, açıklar, seferber 
eder, motive eder, ikna eder-ya da bunların tümünü yapar.” Bu sebeple, çok sayıda ve çok yerde gösterilmesi 
gerekir (Muller-Brockmann, 2010: 12).

Tarih öncesi çağlardan buyana, birlikte yaşayan insanların en temel ihtiyacı olan iletişim; düşünce ve kavram-
lara görsel anlatım kazandırmanın yollarını arayan toplulukların çabaları ile oluşmuştur. Mağara duvarlarına 
çizilen resim ve işaretler “görsel iletişimin” ya da görsel yoldan iletişim kurma çabalarının ilk örnekleri olarak 
düşünülebilir. Bu çabalar “göz” merkezli iletişimin ilk örnekleridir. (Bektaş, 1992: 1-4).

Mağara duvarlarına çizilen resim ve işaretler, matbaanın icadı, doğu ile batı arasında gelişen ticari ilişkiler, 
endüstri devrimi, sanat hareketleri afiş tasarımlarının gelişimine katkı sağlamıştır.
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Endüstri devrimi ile birlikte çok sayıda insanın yaşamını endüstriyel üretim şekillendirmeye başlamıştır. En-
düstriyel tasarım, ambalaj tasarımı gibi alanlar ihtiyaç haline gelmiştir. Bu sürecin devamında oluşan talepleri 
karşılamak için “Arts and Craft” ve “Bauhaus” okulları açılarak çok sayıda mimar ve tasarımcının yetişmesine 
olanak sağlamıştır (Batur, 2005: 172). Modern sanat akımlarının da başlangıcı kabul edilen bu dönem; afiş 
tasarımının göstergebilim yoluyla anlamlanması ve algılanmasının da başlangıcı olmuştur.

Gutenberg’in hurufatları (tipo baskı) icadıyla basılı yayınlara ilgi artmış fakat, sanatsal eserler ve afişler için 
yetersiz kalmıştı. 18. yüzyılın bitimine doğru Senefelder adında bir Alman’ın litografiyi (taş baskı)  bulması, 
sanatsal eserler için oldukça başarılı baskı sonucu elde etmeyi sağlamıştı. Fakat litografi ilk aşamada afiş üre-
timi için aşırı maliyet gerektiriyordu ve hızı da yeterli değildi.

Modern afişin babası kabul edilen Jules Cheret’in getirmiş olduğu büyük yenilik üç taşlı litografik baskı yön-
temi ise sarı, kırmızı ve mavi renklerin uygulanmasıyla elde edilmekteydi. Uygulama karmaşıktı fakat renk 
yoğunluğu ve dokusu öncekine oranla gayet iyiydi. Bununla birlikte uygun maliyetiyle de afiş tasarımı ve 
basımı yayılmaya aynı zamanda ilgi görmeye başlamıştı.

Resim 1. Renkli taş baskının ilk defa kullanıldığı Valentino Balosu afişi (Jules Cheret, 1869)25

19. yüzyılın sonuna doğru büyük ölçüde artan sanayi üretimiyle birlikte reklamcılık da gelişmiştir. İlgiyi ürün-
lere ve hizmetlere çekmenin en iyi yolunun renkleri ve tasarımlarıyla afişler olduğu zamanla anlaşılmıştır. Taş-
baskı teknolojisi ile kalite, çok sayıda baskı yapmaya imkân ve “sokak sanatı”nın geniş ölçüde yaygınlaşması 
sağlanmıştır (Felbiner, 2005: 44).

25  https://www.flickr.com/photos/16nine/16383996730
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1881 yılında, öncesinde uygulanan basın özgürlüğünün birçok sansür hükümleri kaldırılmış ve Fransa’da afiş-
lerin resmi ilanlar için ayrılan alanlara ve kilise dışında her yere asılabileceğine izin verilmiştir. Bu durumla, 
afiş ticaretiyle birlikte tasarımların daha geniş bir kitleye hızlı bir şekilde ulaşmasının yolunu açmıştır.

Afişler, 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa öncülüğünde, Avrupa ve Amerika’nın önemli şehirlerinde çok 
etkili iletişim ağları olmuştur. Paris’ten başlayarak Milan’dan Berlin’e ve tüm dünyaya yayılmıştır.

Günümüze yansıyan ilk modern afişler ve bu afişlerin hızla dünyaya yayılmasında ve birçok farklılıklarla gü-
nümüze gelmesinde Jules Chéret, Henri Toulouse-Lautrec, Alphonse Mucha, Théophile-Alexandre Steinlen, 
Pierre Bonnard, Eugène Grasset, Henry van de Velde gibi sanatçılar katkıda bulunmuştur.

Grasset tarihselci bir yaklaşımla Orta Çağ ve egzotik Doğu sanatına duyduğu eğilimi yapıtlarına taşımış, Laut-
rec ise, keskin gözlem gücüyle Paris’in gece yaşamını perde arkasını, derinlemesine insani manzaraları çizerek 
yansıtmıştır. Mucha 1895–1900 arasında Art Nouveau’ya en geniş kapsamlı ifadesini kazandırmış, Moravya 
halk sanatı ve Bizans mozaiklerden izler taşıyan çalışmalarıyla ayrı üslup oluşturmuştur (Deveci, 2010: 61).

19. yüzyılın sonlarına doğru dünyaya yayılan afişler 20. yüzyıl modern sanat akımlarıyla daha da gelişmiştir. 
Art Nouveau’dan Fütürizm’e, De Stijl’den Dadaizm’e, Sürrealizm’den Konstrüktivizm’e ve Bauhaus’a kadar 
modern sanat akımlarının afiş tasarımına ve gelişimine önemli katkıları olmuştur.

Konstrüktivizm sanat akımı sanatın toplumsal değişime mutlaka fayda sağlaması gerekliliğine inanan görsel 
bir girişim olarak benimsenmiştir. Akımların tasarım dilini ticari afişlere uyarlayan Cassandre, bu konuda 
öncülük etmiştir.

Gelişen teknolojiyle günümüzde afiş, kağıtlardan daha çok dijital ortamlarda karşımıza çıkmaktadır. Billboard 
ve afişler dijital ekranlarla donatılıp, interaktif alanlar olarak sıkça karşımıza çıkmaktadır. Yine de afiş, an-
lamsal olarak aynı amaca hizmet etmeye devam edip sadece yapı olarak gelişen teknolojiye uyum sağlamıştır.

Basılı afiş hala her sokakta karşımıza çıksa da afiş kelimesinin anlamı genişlemiştir. Sosyal medya ve telefon-
da karşımıza çıkan reklamlar da günümüzde afiş olarak adlandırılabilir.

Fikirden yoksun ve sadece biçime dayalı tasarım, belli bir gizem taşısa da, aynı zamanda iletişimden de yok-
sundur. Öte yandan tamamen içeriğe dayalı tasarım ise, yorucu olacak ve kendisine baktırmayacaktır. Jones; 
“Fikir biçim iğne iplik gibidir ve ben, şimdiye kadar iğnesiz iplik veya ipliksiz iğne kullanılmasını öneren bir 
terziler locası görmüş değilim” der. İyi tasarım adeta iğne iplik gibi, hem fikri hem biçimi tatmin eder (Arms-
trong, 2007: 68).

Herhangi bir ürünü ya da hizmeti tanıtan ticari afişler; Moda, Endüstri, Kurumsal Reklamcılık, Basım-Yayın, 
Gıda, Turizm vb. olarak sınıflandırılabilir. Ticari afişlerin en önemli işlevi ürün ile hedef kitle arasında dikkati 
çekecek şekilde harekete geçirici ve eyleme itici olmasıdır. Afiş üzerinde kullanılan unsurların birlikteliğinin 
uyumunun yanında, işi zora sokmayacak şekilde sade ve net bir şekilde mesajı ifade etmelidir. Fikir ön planda 
olmalı ve izleyiciye duyguyu iletecek unsur zekice işlenmelidir.
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Afişin okunabilir olması oldukça önemlidir. Okunabilirlik, mesajın anlaşılır ya da net olması, yenilikçi olması, 
merak uyandırması, heyecanı ve duyguyu vermesidir. Dahası, grafik elemanları en az sayıda kullanılarak ve 
en dikkat çekici haliyle verilmelidir.

Ticari bir afişte başarıyı sağlayabilmek için hedef kitlenin; yaşı, cinsiyeti, dini, dili, kültürü, ekonomik durumu 
gibi unsurların hepsinin göz önünde bulundurularak verilmek istenilen mesajın açık, net ve etkili bir şekilde 
ifade edilmesi gerekir.

Günümüzde afişler, sadece asıldığı yerlerle sınırlı kalmayıp, sergi salonları, sanat dergileri ve bienallerde de 
yer almaktadır. Artık gündelik hayatımızla bütünleşmiş, ev ve ofislerimizin tamamlayıcı unsurları olmuşlardır 
(Ağsakallı, 2014: 10).

2. TİCARİ AFİŞLERDE ANLAM ve ALGI

“Yaşadığımız çoğu üzüntü, sorunlarımızın değil bakış açımızın sonucudur. Bizi asıl üzen, gerçek olay değil, 
onu nasıl algıladığımızdır.” Allen Klein

Algı, psikoloji ve bilişsel bilimlerde duyusal bilginin alınması, yorumlanması, seçilmesi ve düzenlenmesi 
anlamına gelir. Algı, duyu organlarının fiziksel uyarılmasıyla oluşan sinir sistemindeki sinyallerden oluşur. 26

Algı, duyular aracılığıyla farkına varılan nesnelerin anlamlandırılma süreci olarak tanımlanabilir. Duyu organ-
ları nesne tarafından fiziksel olarak uyarılır ve sinir sistemindeki sinyaller algıyı oluşturur. Geçmiş yaşantı, 
sosyal hayat ve bireyin beklentisi algıyı şekillendirir. (Yalur, E., 2019: 25)

Algılama, kişinin dış dünyadaki nesneleri tanıması, nesnelerle ilişki kurması, onlar hakkında belirli yargılarda 
bulunması ve bu nesnelere yönelik birtakım davranışlar ortaya koyması gibi süreçleri kapsar (İnceoğlu, 2010: 
68).

Bu tanımlamalardan sonra; duman görüldüğünde ateş, silah görüldüğünde savaş, kasımpatı görüldüğünde yaz 
mevsimi anımsanır. Yani algı, gelen bilgileri işler ve zihinde bu bilgileri belirli bir düzene sokar.

Şüphesiz tüm duyu organlarının algılama üzerinde ayrı bir etkisi vardır. Ancak kişinin dış çevreye ilişkin izle-
nimlerinin önemli bir bölümünü görme yolu ile elde ettiği düşünüldüğünde, görme duyusu ve bunun uzantısı 
olarak da görsel algılama bir adım daha öne çıkmaktadır (İnceoğlu, 2010: 79).

Semantik (anlambilim) önceleri dilbilim ağırlıklı olarak ortaya çıkmış olsa da sınırlarını genişleterek birçok 
farklı alanı bünyesine almıştır. 

Anlambilimin farklı alanlarla olan birlikteliği, anlam sorununa farklı yaklaşımlar önermiştir. Anlam, bir nes-
neyi, bir varlığı, bir kavramı, bir olayı, bunları anlığımızda canlandırabilecek bir göstergeye bağlayan oluştur. 
Söz gelimi bir bulut yağmur göstergesidir (Guiraud, 1990: 8). Bu bilgiden yola çıkılarak, iletilen mesajların 
algılanması, daha önceden öğrenilmiş ya da tecrübe edinilmiş bilgilerle orantılıdır. Bunlar sosyal çevre, eğitim, 

26  (https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci 53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQWxnxLE)
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kültür, yaş gibi faktörlerdir. Göstergeler ve anlamlar bilimi olan göstergebilimin algılanması ve anlamlandırıl-
ması bu bağlamda önemini ve etkisini göstermektedir. 

Anlambilimi de kapsayan göstergebilim, bir afişi tasarlamak için adeta kılavuz olarak kullanılabilir. Gösterge-
bilim sayesinde tasarımcı, afiş ve izleyici arasındaki bağlantıyı kurar ve izleyicinin afişi nasıl algılayacağını 
öngörür. Sadece tasarlama sürecinde tasarımcıya değil, anlamlandırma sürecinde izleyiciye de anlamlandırma 
konusunda yardımcı olur.

Göstergebilim tüm kültürel olguları iletişim süreci olarak inceleyen, aynı zamanda tüm dizgelerin okunabilme-
sine olanak tanıyarak ‘anlam’ın oluşmasına yardımcı olan bir bilim dalıdır. Anlamın oluşma sürecini tamamıy-
la tanımlayıp, açıklayabilme niteliği olan bu bilim dalı başka bir deyişle; bir metnin, görüntünün, sözcüğün ya 
da bir imgenin, ifade ettiği anlamın keşfedilmesini sağlamaktadır. (Ertan ve Sansarcı, 2017: 21). 

Ticari afiş tasarımının oluşumunda, görsel ya da sözel unsurların birbirleriyle olan ilişkilerindeki anlamları-
nın keşfedilmesi önemlidir. Göstergebilimin önemli konusu olan göstergeler; düz anlam, yan anlam, metafor, 
metonimi, mitler ve kodlar’dır. Bu göstergeler tasarımın zekice, çekici ve daha yaratıcı olabilmesinde önemli 
rol oynar. Ürün ile müşteri arasındaki ilişkiyi güçlendirir. Müşterinin bunları anlamlandırmasında göstergebi-
limsel çözümleme yöntemleri yol gösterici olmaktadır.

Düz anlam göstergenin ilk anlamıyla ilgilidir. Bir sokak fotoğrafı, sokağın kendisine gönderme yapar, sanatçı 
burada sokağı farklı açılardan, renkli ya da renksiz, değişik ışık, odak kullanarak, aynı sokağı farklı şekilde 
çekebilir. İki sokak fotoğrafından birinin renkli, yumuşak bir tonda bir diğerinin keskin ve siyah beyaz olması 
fotoğrafın düz anlamının sokak olmasını değiştirmeyecektir (Fiske, 2003: 116).

Bir göstergenin düzanlamı, o göstergenin temsil ettiği nesnenin gören kişi tarafından olduğu gibi kavranması 
ile oluşur. Gösteren ve gösterilen arasında fark yoktur.

Gösteren, kendisi dışında farklı mesajlar ve anlamlar veriyorsa bu onun yan anlamı olur. Farklı anlamlar ve 
çağrışımlar kültürlere göre değişiklik gösterir. Yani, bir tasarımda çağrışım yapan anlam izleyiciye göre deği-
şir. Verilen mesaj izleyicinin sosyal gelişimi, eğitimi, aile yapısı, kültürüne göre farklı anlamda algılanabilir. 
Tasarımcı anlamın doğru bir şekilde algılanması için hedef kitleyi doğru belirlemeli ve ona uygun göstergeler 
kullanmalıdır.

Yan anlam, göstergeyle ifade edilmek istenilen anlamdır. Özellikle afiş tasarımında kullanılan yan anlam, izle-
yiciye mesajı en etkili şekilde vermeyi başarır.
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Resim 2. Oreo, Ramazan dönemi kampanya afişi27

Oreo markasına yapılan bu tasarımda, düz anlam olarak anlamlandırmanın birinci aşaması yani ilk olarak 
görülen Oreo bisküvisidir. Yan anlamı ise gösterge ile ifade edilmek istenilen Ramazan Ayı olduğunu anlatan 
hilal simgesidir.

Tasarımlarda kullanılan göstergeler iletiyi çok kısa sürede ve zihinlerde yer edecek şekilde vurgulamayı amaç 
edinmelidir. Bu vurgulamada yan anlam dizgelerinin önemi büyüktür. Bu nedenle tasarımcının, “ne söyledi-
ğinden çok, nasıl söylediği önemlidir” (Ambrose ve Billson, 2013: 114).

“Mit; tarih öncesine dayanan öykü... Türk dil kurumunca yayımlanan toplumbilim sözlüğünde masal, budun-
bilim sözlüğünde efsane, felsefe sözlüğüyle tarih bilimleri sözlüğünde söylence terimiyle dile getirilmiştir” 
(Hançerlioğlu, 1993: 166).

Mit, çok eski zamanlarda gelmiş ve yaşamış olan ulusların inandıkları tanrıların, kahramanların, devlerin ve 
perilerin hayatından bahseden hikâyelerdir. Her toplumun kendine özgü bir mit macerası vardır. Ve temsil et-
tiği topluluğun aynası gibidir. Mit toplumdan topluma farklılık gösterdiği gibi ortak yanları da bulunmaktadır. 
Destanlarda bu mitolojik ögelere çok sık rastlanır Mitleri inceleyen bilim dalına ise mitoloji denir.28

27  https://www.behance.net/gallery/9455741/Oreo-Ramadan-project
28  (http://www.edebiyatfatihi.net/2013 /09/mit-nedirmitlerin-dogus-nedenleriturk.html).
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Resim 3. Band-Aid, Yara bandı afiş tasarımı29

Hulk ya da Yeşil Dev’in sınırsız gücü vardır. Vücudu birkaç parçaya ayrılsa bile çok çabuk iyileşmektedir. 
Hulk’un daha hızlı iyileşebilmesi için parmağının yara olan bölgesine ‘Band-Aid’ markasının yara bandını 
kullanması, markanın Hulk’un efsanevi özelliklerine sahip olduğunu ve hatta Hulk gibi efsanevi özellikleri 
olan bir mit tarafından bile kulanıldığı anlatılmaktadır. Yani marka mitleştirilmektedir.

Mitler, yani hayal ürünü hikayeler, halkın tarihini veya kültürünü anlamak için gereklidir. Fakat mitler zaman 
içinde evrim geçirirler, örneğin günümüzde Kara Murat, Recep İvedik’e; Tommiks ise Superman’e dönüşmüş-
tür. (Ertan ve Sansarcı, 2017: 35)

Bir milletin tarihini ya da kültürünü anlayabilmek, o milletin efsaneleşmiş halk hikayelerini bilmek ile müm-
kündür. Mitler nesilden nesile aktarılan göstergeler ve semboller olarak da ifade edilebilir. Tüm dünya uygar-
lıklarının kendi kültürünü anlatan ve nesilden nesile aktarılan bir efsanesi yani miti vardır. Kerem ile Aslı, 
Ferhat ile Şirin, Leyla ile Mecnun ya da Karacaoğlan, Türk toplumu için örnek gösterilebilecek mitlerdir.

Metafor, bir sorunun çözümünü farklı bir üslupla ifade etmek için kullanılır. Bir unsuru başka unsur ile benzet-
meye, kıyaslamaya, anlatmaya yarayan bir yoldur. Anlaşılması zor olan soyut kavramların somut hale getiril-
mesinde de metaforun çok sık kullanıldığı görülür.

29  http://sarah0310315.blogspot.com/2014/04/swipelog-4-most-interesting-body-copy.html
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Metafor, verilecek mesajı daha etkili ve güçlü iletebilmek için bilinmeyen bir unsuru bilinen bir unsurun 
özellikleriyle aktarmaktır. Aralarında benzetme yapılan unsurlar mecazi bir anlatımla ilişkilendirilir, yani as-
lında birbirleriyle benzerlikleri yoktur. Fakat zihin hayal gücünü kullanarak mukayese yapar ve ilişkilendirir. 
Özellikle afiş tasarımlarında çok sık görülebilecek bir anlatımdır. Dağ zirveyi, güvercin barışı, bıçak, sopa gibi 
unsurlar şiddeti çağrıştırır. Yani metafor iki şey arasında bir ilişki ve benzerliğin kullanılmasıyla gerçekleşir.

Resim 3. Nescafe, ‘Pazartesi sendromunuzu yok edecek’ afiş tasarımı30

Nescafe markasının yapmış olduğu tasarımda, birinci unsur; dumanı üzerinde bir fincan kahvedir. İkinci unsur 
ise çalar saattir. Kahve fincanı ve çalar saatin bütünlüğü metaforik açıdan Nescafe’nin uykusuzluk problemini 
çözebileceğini göstermektedir.

Metonimi, anlatılmak istenilen unsurun kendisi yerine ona ait bir parçasının veya bir özelliğinin kullanılması 
ya da gösterilmesiyle ifade edilebilir. Ana unsurun ufak bir parçasının bütünü temsil etmesidir. Örneğin savaşı 
göstermek için, el bombası, silah, mermi gibi unsurlardan birinin kullanılması metonimidir.

İletilmek istenilen mesaj o parça ya da özellikten yola çıkarak izleyiciyi konuya ilişkin fikir sahibi yapar. Han-
gi parçanın ya da özelliğin neden tercih edildiği önemlidir. Çünkü parça kompozisyonun etkilenmesinde ve 
yönlendirilmesinde önemli bir seçimdir.

30  kisaltt.com/YKCZF
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Metonimide, gösteren ile gösterilen arasındaki ilişki çağrışım yoluyla kurulmaktadır. Metaforda olduğu gibi 
soyut bir kavram somut bir nesneyle ya da bir kavramın yerine başka bir nesneyle çağrıştırma yoktur. Metafo-
run tersine metonimi mecaz yapmaz.

Resim 3. Coca Cola, Mutluluğu aç afiş tasarımı31

Coca Cola markasının afiş tasarımında, markanın logosunun tamamı değil de çok küçük bir kısmı ile gülen 
mutlu bir yüz ifadesi görülmektedir. Burada Coca Cola’nın mutluluk ve neşe vereceği metonimi ile aktarıl-
maktadır.

Göstergelerden anlam çıkarmak için kültürel değerlerden alınan ya da öğrenilen her şey kod ya da şifre olarak 
adlandırılır. Kod, toplum tarafından kabul edilmiş kuralları açıklayan, düzenlenmiş işaretlerden oluşan bir sis-
temdir. Anlam ya da mesajın sanatçı ve izleyici tarafından aynı şekilde algılanmasını sağlar. Ortak yaşamdaki 
her şey bir kod olabilir. Örneğin jestler, giyim tarzı, saç modelleri, renkler vb. (Ertan ve Sansarcı, 2017: 36) 
Kısaca, alıcının ve vericinin öncesinde ortak olarak tanıdığı her şey kod olarak tanımlanır.

Her kültüre özgü kodlar vardır. Türk kültüründe siyah renk matemi anlatırken, Uzakdoğu toplumlarında mate-
mi beyaz rengin anlatması buna örnek gösterilebilir.

Kodlar, toplum tarafından kabul edilmiş kuralları açıklayan işaretler sistemidir. Trafik işaretleri neredeyse ev-
rensel olarak kabul görmüş kodlardır. Kodlar, çevre, kültür ve kullanılan dil, dilsel kodların ve görsel algının 
şekillenmesinde önemli bir etkendir.

31  https://tr.pinterest.com/pin/559924166154575346/
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Resim 3. Mercedes-Benz, Noel reklam afişi32

Afiş tasarımında araba önden görülmektedir. Logo ile marka kodlanmaktadır. Işık yansıyarak yılbaşı ağacını or-
taya çıkarmıştır. Bu göstergelerden yola çıkarak markanın yılbaşı afişi zekice ve minimal bir tavırla kodlanmıştır.

3. SONUÇ

İletişimin en önemli araçlarından biri olan afişin başlangıcı mağara duvarlarına çizilen ve sonrasında kağıda 
aktarılan resimlerdir. Artık günümüzde afişler, telefon ve tabletlerimizde dahi sıkça karşımıza çıkan yegâne 
reklam ürünleridir.

Ticari afişler, bir ürünü veya bir kampanyayı duyurmak amacıyla hazırlanan afişlerdir. Reklam kampanyası 
olarak karşımıza çıkan afişlerin çoğu ticari afiştir. Ticari afişler ürün ile hedef kitle arasında heyecan uyandıra-
rak etkileşimi çekici ve cazip hale getirmekle yükümlüdür. Tasarımcı ancak doğru göstergeyi zekice kullanarak 
bunu elde eder. Bu göstergeler sözcük ya da imgenin anlatmak istediğinin keşfedilmesini sağlar. Farklı bakış 
açıları sunarak hedef kitle ve ürün arasında büyük bir bağ kurar. İzleyici de göstergeler yolu ile afiş üzerindeki 
mesajı kolaylıkla algılar.

Ticari bir afişin doğru bir şekilde anlamlandırılması için göstergebilimi kapsayan; yan anlam, düz anlam, mit-
ler, metonimi, metafor ve kodlar bilinmelidir. Böylece afiş üzerinde yer alan unsurların rastgele yerleşmediği, 
her bir unsurun anlamı doğru bir şekilde çözümlenir ve anlaşılır. 

32  http://danglingmouse.com/dangling/20-clever-advertisements-enjoyment/



126

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Özellikle ticari bir afiş üzerinde tüketicinin mesajı doğru algılayabilmesi kendi cüzdanını da ekonomik olarak 
olumlu bir şekilde etkileyecektir. Doğru hazırlanmış bir afiş üzerindeki kodları tüketici doğru bir şekilde an-
lamlandırdığında, ürüne gerçekten ihtiyacı olup olmadığının kararını verebilecektir.
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RESİM SANATI’NDA DOKU

Aysun CANÇAT

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarımı Bölümü

Öz: Bu çalışma; doku kavramına, türlerine, resim sanatındaki yeri ve önemine dair farkındalık yaratmayı 
amaçlanmıştır. Doku kavramı; doğal-yapay tüm türleri, sanatın temel elemanı olarak ve sanatçılardan örnek-
lerle değerlendirilmiştir. Doku, nesnenin sadece görünen yüzeyi ve organizasyonu ile ilgili değil, iç yapının 
yansıdığı bütünsel bir dış yapı ile vardır. Dokular, parça ile bütün bağlamında farklı birim-biçimlerin değişik 
şekillerde kompozisyonlarıyla oluşturulmaktadırlar. Doğal dokulardan yola çıkan sanatçı, zamanla bu sınır-
ları aşarak kendi seçtiği malzemelerle özgün dokulu eserler ortaya koymuştur. Özellikle, deneysel anlamda 
doku çalışmaları, sanatçıların sıklıkla tercih ettiği tekniklerden olmuştur. Temel sanat elemanlarından biri olan 
doku, yüzeyde oluşturulan iki ya da üç boyutlu bir değerlendirmedir. Bir ürünün tasarımında ya da sanatsal bir 
çalışmada verdiği mesaj ve işlevsellik açısından büyük önem taşıyan doku, esere/ürüne adeta benlik kazandır-
maktadır. Dokular, yüzeyde uygun bir şekilde kullanıldığında bir sanat eserine anlam, bir tasarım ürününe ise, 
işlevsellik kazandırmaktadır. Doku, eserde çok fazla detay kullanmaya gerek kalmadan kısa zamanda bir cazi-
be yaratabilmektedir. Örneğin, düz bir yüzey, çeşitli işlemlerle tasarlanarak elde edilen özgün dokularla daha 
zengin görünümler elde edilebilmektedir. Bu noktada doku kavramını, doğal/yapay tüm özellikleri, çeşitleri 
ve estetik etkileriyle tanımak önemlidir. Görselliğe önemli anlam ve açılımlar getiren dokunsal etkiler, sadece 
sanat alanında değil, insanın hayatının her aşamasında önemli bir yere sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Doku, Birim-Biçim, Kolâj

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Doku, sanatta resme ait elemanlarla malzeme ve materyal ile gelişen, duyuları tatmin eden, görüntünün has-
sasiyetini arttıran strüktüral bir varlıktır. Doku etkisi, ressamın üzerinde durduğu bir değerdir. Sanatçı, ifade 
etmek istediği konuyu ve anlatımında özel olan karakteristikler üzerinde durmaya ve bunları organize etmeye 
çalışmaktadır. Bu durum da sanatçıyı, tabiatı daha derinlemesine incelemeye itmektedir. Bundan dolayı sa-
natçı, eserlerini farklı dokusal etkilerle özgün bir şekilde ortaya koyabilir ya da her nesnenin dış görünüşünün 
altında saklı, ilgili olan diğer durumları görebilmek için, nesnelerin yüzeylerini betimlemek yerine, nesnelerin 
kendisi ile beraber düşünülen anlatımlara gidebilmektedir (Bigalı,1999: 272-273). 

Her bireyin görsel algılaması farklıdır. İster doğal ister insan eliyle yaratılan dokuların yarattığı etkiler, her 
insanı farklı algı ve yorumlara yöneltmektedir. Sanatçıların da kendi özgün uygulamaları, aynı şekilde farklı 
dokusal etkilere götürebilmektedir. Sanatçı, bu uygulamalarında bazen, doğal dokuları taklit etme bazen de 



128

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

kendine göre seçtiği tekniklerle doku yaratma yolunu seçebilmektedir. Her iki arayışta da sanatçı özgün üre-
timlerini gerçekleştirmiş olmaktadır. 

Bir sanat eseri analizinde ya da eleştirisinde, resme dair ve resmi aydınlatacak tüm bilgilere ilaveten, yüzeysel 
özelliklerinin de dikkate alınması ve bunların ışığında yorumların yapılması, büyük önem taşımaktadır. Re-
sim yüzeylerinde dokusal etkiler; sanatçının üslûbunu ortaya koymada, iletmek istediği mesaj doğrultusunda 
anlatımını zenginleştirmede, farklı psikolojik etkileri yakalamada sanatçıya zengin seçenekler sunmaktadır. 
Dolayısıyla, dokuları ve aralarındaki farkları bilmek, bunları amaca uygun olarak kullanmak; resim yüzeyinde 
yeni, farklı dokuların ve tasarımlara olanak vermesi bakımından önemli olmaktadır.

AMAÇ

Resim sanatında, eserin yüzeyi bağlamında düşünüldüğünde, dokusal özellikleri ve etkileri önemli olmaktadır. 
Doğal, yapay ya da deneysel olarak yapılan tüm doku uygulamaları, farklı görsel sunumlara olanak sağla-
maktadır. Bu çalışma, dokuların sınıflandırılması ve bu sınıflamaların resim sanatındaki örnekleri üzerinden 
değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

KAPSAM

Bu çalışmada; doku kavramı, doku çeşitleri, parça-bütün ilişkisinde birim-biçimlerin kullanım şekilleri, hem 
doğadaki örnekler hem de resim sanatı bağlamında ele alınarak değerlendirilmiştir.

YÖNTEM

Bu araştırmada, çeşitli dokümanların analizi ile gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik 
olarak nitel bir araştırma süreci izlenmiştir.

BULGULAR

Dünyadaki her şeyin bir dokusu ve farklı dokusal özellikleri vardır. İnsanın müdahalesi olmaksızın doğada 
kendiliğinden olan doğal dokuların yanında, insanın, doğaya hükmetme, onu kendine göre biçimlendirme 
içgüdüsüyle ortaya koyduğu çeşitli yapay dokular da vardır. Zamanla doğada var olan dokuları ve özellikleri 
belleğine alan insan, kendi dokusal değerlerini yaratmaya başlamıştır. 

Doku ve Resim’de Doku

Doku (Tekstür): Maddenin kendisinin ve yüzey özelliklerinin, dokunma, görme ve hatta tat alma duyumla-
rıyla algılanmasıdır. Görsel olarak ön algılarla yaklaşılan her nesnenin dokunarak incelenmesiyle; insana yan-
sıyan, yeni algı ve duyumsamalar yaşanır. Mermer, taş, toprak, ağaç ya da plastik nesne yüzeyine dokunmakla 
insan tenine dokunmak, çok değişik etkileri ayırt etmeyi ve tanımlamayı sağlamaktadır (Özol,2012,s.102).

Her nesnenin kendine özgü dış yapıları/dokuları vardır. Doku, bu dış alanın yapısal özelliğine işaret etmekte-
dir. Nesnenin iç yapısı, dış yapısına yansımaktadır. Bu iç yapının fonksiyonel özelliklerinin dış yüzeye yansı-
ması, o nesnenin karakteristik özelliklerini ortaya koymaktadır. Örneğin, insanlar ve hayvanların içyapılarının 
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farklılığı, dış yapılarındaki farklılığı doğurmaktadır. Dolayısıyla dokunun, yüzeyde yarattığı ayırt edici bir 
özelliği vardır.

Doku: yüzey üzerinde, bir düzenin bir araya gelen elemanlarının kendi kişiliklerini yitirip, topyekûn bir etki 
uyandırmaları durumu şeklinde de tanımlanmaktadır. Yüzey üzerinde her doku, bir parça ve bütün ilişkisi or-
taya koymaktadır. Bu, bir yığılma değil, bir bütünleşmedir. Bu ilişkiler, bütünleşmenin bağlantıları ile anlam 
kazanan bir elemanlar bütünlüğüdür. Elemanların, birimlerin, görev ve belirginliğini bu durum bütüne koşul-
landırmaktadır. Bu eylem, birimin ve bütünün bir karşılık içermesi demektir (Gökaydın,2010,s.93). Dolayısıy-
la, birim ve bu birimlerden oluşan bütün, yüzeylerde yeni bir oluşumu; bu da yeni bir ruhu ortaya koymaktadır. 

Birbiriyle aynı ya da birbirinden farklı birim-biçimlerle bütüne ulaşılabilmektedir. Fakat, her iki şekilde de 
ortaya konan dokulu yüzeyler birbiriyle uyum içerisindedir. Asimetrik ya da tekdüzeliğin bozulduğu doku 
etkileriyle de ahenkli eserler ortaya konabilmektedir. Genel bir bakışla, yüzey üzerinde parça ile bütün bağ-
lamında şu farklı birim-biçimlerle bağlantılar kurulabilir: 

- Ritmin, tekdüze tekrarlama yolu ile aynı ölçüde, hep aynı yönde, hiçbir değişikliğe uğramadan,

Resim 1
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- Yönü değişmeyen bir açık-koyu değişkenliği ile,

Resim 2

- Ritim, çift yönlü olarak artarak gelişmesiyle,

Resim 3
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- Ritim, ileri-geri yer değiştirme ile, zıt yönlerde ve aynı ölçü içerisinde ya da değişik ölçüde,

Resim 4

- Tek ya da çift yönlü katsayı artışı ile,

Resim 5
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- Belirli bir merkezden çıkarak, dışarıdan içeriye ve içerden dışarıya hareket ederek,

Resim 6. 

- Optik yönlü, yani göz aldanmalarına dayalı doku oluşumları.

Resim 7

Bütün bu doku araştırmaları neticesinde, yüzey üzerinde etkileri birbirinden farklı görünümler elde edilebile-
cektir. 

Doku genel olarak şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

1. Reel (Gerçek) Doku

a. Doğal Doku

     a.1. Yapısal ve görsel etkinlikleri açısından

          a.2  İşleniş etkisine göre
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     a.3. Zamanla ve mekânla ilişkisi bakımından

b. Yapay Doku

b.1. Doğal-İşlenmiş Doku

b.2. Görsel-Yapay Dokular

Yapay doku “sanatta” ise ikiye ayrılır: 

 - Kâğıt Yapıştırma (Papier Colle) 

 - Kolâj (Collage)

2. Görsel Doku

3. Deneysel Yöntemlerle Elde Edilen Dokular

1. Reel (Gerçek) Doku: Her nesneyi örgütleyen değişik ve ayrı bir doku vardır. Bu da nesnelerin farklı ya-
pılaşmasına ve farklı bir yüzey oluşturmasına neden olur. Nesneleri farklılaştıran; canlı-cansız, soğuk-sıcak, 
sert-yumuşak, düz-sivri, gözenekli-delikli vb. gibi değişik dokunsal değerleri vardır. Dokunma duyularımıza 
hitap eden bu dokular, reel (gerçek) dokulardır (Aydın,2006,s.17).

a. Doğal Doku: Canlı-cansız tüm varlıkların gerçek dış yapılarına doğal doku denir. Çeşitli bitkilerin ve hay-
vanların dış görünüşlerindeki yüzey oluşumları, doğal dokulardır. Doğal dokular; sert-yumuşak, sivri-küt, pü-
rüzlü-kaygan, girintili-çıkıntılı, sık-seyrek gibi dokunma duygusu ile anlaşılan farklı özelliklere sahiptir (Balcı 
ve Say,2003,s.71).

                         

Resim 8. Doğal Doku Örnekleri (Ağaç, balık, yaprak, taş)

Doğadaki her nesne, kendine has dokunsal özellikleri ile yaşamı anlamlı hale getirmektedir. Doğal doku, hem 
dokunsal özellikleri hem de görsel anlamda algıyı etkileyen bütün olarak karşımıza çıkmaktadır. Üstte, soldan 
sağa doğru; ağaç, balık, yaprak ve taşın doğal dokuları kendine has doğal dokusal özellikleri ile bir bütündür.
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a.1. Yapısal ve görsel etkinlikler açısından doğal dokular:

- Organik dokular (hücreye dayalı dokular; kelebek kanadı ya da yaprak dokusu vs.) 
- Kimyasal dokular (atoma dayalı dokular)

Resim 9. Yüksek çözünürlüklü atom görüntüsü

- Dinamik dokular (enerjiye, harekete dayalı dokular)

Resim 10. Andromeda galaksisi

Resim 11. Vincent Leroy, “Elektrik Çiçekleri”, 2013, Özel Koleksiyon

a.2. İşleniş etkisine göre doğal dokular:

- Geometrik yapılı doğal dokular: Bir geometrik elemandan hareket edilerek değişik işlemler yolu ile yara-
tılan dokulardır. (doğada arı peteği, örümcek ağı gibi)
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Resim 12. Arı peteği

Resim 13. Aganetha Dyck, “Bekleyen Leydi”, Performans ve enstalasyon, 1995

- Kristal yapılı doğal dokular: Doğadaki kristalize yapılı elemanlarda bulunan dokulardır. (kar, tuz, buz vs. 
minarelleri)

Resim 14. Buz kristalleri

a.3. Zaman ve hareket etkisinin sonucunda oluşan doğal dokular: Optik, güncel ve mekânda dokular ola-
rak çeşitlenmektedir:

- Optik doku: Göz aldanmasıyla oluşurlar. Temelinde hareket ve biçim değiştirme vardır. Birim-biçimlerin 
matematik sistemlerle, büyümesi-küçülmesi, giderek değişime uğraması, belli merkezlerde toplanması, dağıl-
ması ve giderek döndürülmesi ile yüzeye optik hareket kazandırabilmektedir. 
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Resim 15. Victor Vasarely, “Kelebek”, Serigrafi, 79x94.5x2.5 cm, 1981, Miami

- Güncel doku: Bu dokuya ‘değişken doku’ da denmektedir. Dış etkilenmelerle yüzey değişiminde görünen 
doku türüdür. Bir anlık, değişken, rölyef etkisinde olan, dinamik dokulardır. Zamanla, dış etkenlerle yüzeysel 
görünümünde değişiklikler olur. (deniz dalgası, suyun rüzgârla titreşimi, kumlar, orman dokusunun mevsime 
göre değişimi, bitkilerin yaşı ve doğa koşullarına göre değişimi vs.)33

Resim 16. Deniz dalgası

33  (http://gorseldilsanat.blogcu.com/sanatta-gorsel-tasarim-ogelerinden-doku/9979015)
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Resim 17. Robert Smithson, “Spiral İskele”, Yaklaşık 6500 ton bazalt, toprak ve tuz, 1970, Utah, Ame-
rika Birleşik Devletleri

-  Mekânda doku: Boşlukta görünen sonra kaybolan ya da şekil değiştiren doku türüdür. Örneğin; sabun kö-
pükleri, gazlı içeceklerin bardağa döküldüğünde meydana gelen kabarcıklar.

Resim 18. Gazlı içecek 
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Resim 19. Roger Hiorns,  “Yolun Geriye Dönük Görüntüsü”,  Köpük heykel, 2008-2015, Austin, Ame-
rika Birleşik Devletleri

b. Yapay Doku: İnsan emeği ve yaratıcılığı ile oluşturulan dokulardır. İnsanlar çeşitli amaçlarla, maddeye ve 
cisimlerin, yüzeylerine yeni biçim ve işlev kazandırmak, o cisimlerdeki doğal dokuyu, işlenmiş doku haline 
getirmek istemiştir. Maddeye hükmetme, onu kendine göre biçimlendirme içgüdüsü, daha öznel dokunsallık 
ve görsellik değerlerinin yaratılması amaçlanmıştır. Estetik duyarlılık, güzeli arama, başkalarına üstünlük gibi 
insana özgü özellikler, bu anlamda güdülemeyi arttırmıştır (Özol,2012: 109). Yapay dokuyu anlayabilmek için 
iki aşamada incelemek gerekir:

b.1. Doğal-İşlenmiş Doku: Doğal dokudan hareket edilerek ve maddenin direkt olarak yüzeyi değiştirilerek 
elde edilen dokulara ‘doğal-işlenmiş doku’ denir. Örneğin, bir heykeltıraş, taşa, mermere kendi tasarımlarını 
uygulaması ile, bu malzemelerin kendi doğal dokusundan yola çıkarak bir dönüşüm sağlamış olmaktadır. Bu-
rada, hem dokunsallık hem de görsellik söz konusudur.

           

Resim 20.  Doğal işlenmiş doku örnekleri (M.Ö. 3. yüzyıla ait çivi yazılı tablet, Buzlu cam,  Metal içe-
cek kutularından edilmiş yapay doku)
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En sol üst resimde; Mezopotamya’da M.Ö. 3.yüzyıla ait, ilk aşk şiiri olarak tarihe geçmiş bir belge olan çivi 
yazılı tabletin yüzeyi; yazı olarak değerlendirilen taş kütlenin maddesi ‘doğal doku’, direkt olarak yüzeyinin 
çukurlaştırılmak suretiyle işlenmiş yazının yarattığı doku etkisi ise, ‘doğal-işlenmiş doku’dur. Aynı şekilde or-
tadaki resimde; camın kendisi ‘doğal doku’, insan etkinliği ile belli bir dokunun elde edildiği yüzeyi ise ‘doğal-
işlenmiş doku’ özelliğindedir. En sağdaki resimde de metal içeceklerin hammaddesi olan çelik ve alüminyum 
‘doğal doku’; estetik bir tasarım söz konusu olmadan preslenerek düze yakın bir yüzeye yaklaştırılması ile yeni 
bir yüzeyin oluşturması ‘doğal-işlenmiş doku’ özelliğini göstermektedir. 

b.2. Görsel-Yapay Dokular: İnsan etkinliğiyle, iki boyutlu yüzey üzerinde belli bir kompozisyon düzeni için-
de dokusal değerler oluşturulmaktadır ki burada, görsellik ön planda olduğu için buna “görsel-yapay doku” 
denir.

Görsel-yapay doku çalışmalarında iki özellik vardır. Bunların ilki; doğadaki cisimlerin yüzeylerindeki doğal 
doku görünümlerinin taklit edilmesi güdüsüyle, yani, yansılama (taklit) amacıyla bir nesneden etkilenilerek 
yapılan, ikincisi; resim yüzeyindeki çeşitli resim teknikleriyle özgün yaratımların ortaya konduğu görsel-ya-
pay doku çalışmalarıdır (Özol,2012: 111). İkinci teknikte, nesnenin doğal dokusunu yansılama (taklit) amacı 
dışlanmakta ve bireyin tamamen yaratıcı etkenliğin ön plana alınmaktadır. Tamamen bireysel yaratımla özgün 
dokular elde edilmekte ve bu dokular o nesnelere özgürce uyarlanmaktadır.

Resim 21. İlişki kurularak düzenlenmiş görsel-yapay doku çalışması

Üstte yer alan temel sanat eğitimi dersi görsel-yapay doku çalışmasında, önceden tasarlanmış özgür doku 
çalışmaları, çantalar üzerine uyarlanmıştır. Ayrıca, çantanın üç boyut etkisi de gözetilerek dokulara yön veril-
miştir (Özol,2012: 111).      
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Resim 22. Anca Gray, “Tamamlanmamış Şiir” Tuval üzerine yumurta kabukları ve karışık media, 
8ftx4ft, 2012

Anca Gray, genellikle, çevresinde bulduğu nesneleri bir araya getirerek soyut kompozisyonlar oluşturmuş-
tur. Sanatçı bu kompozisyonlarında, doğal malzemelere de yer vermiştir. Gray, üstte yer alan soyut poliptik 
eserinin resim yüzeyinin dokusunu, doğal bir malzeme olan yumurta kabuklarıyla kompoze etmiştir. Burada 
malzeme, doğal olsa da malzemenin sanatçının yaratıcılığı ile tasarlanması ve estetik bir görselliğin ön planda 
tutulması bakımından eser, ‘görsel-yapay doku’ özelliği kazanmıştır.34

Modern resim sanatında boyanın verdiği kalınlık ile resim yüzeyine kazandırılan dokusal özellik gitgide önem 
kazanmıştır. Bu uygulama özellikle, Ekspresyonizm’de yaygın olarak kullanılmıştır. Soyut ekspresyonist sa-
natçı, Jean Dubuffet de resim yüzeylerinde çok farklı malzemeler ve teknikler denemiştir.

Resim 23. Jean Dubuffet,  “Apartman Evler”, Tuval üzerine yağlıboya, kum ve kömür kalem, 
114x145,7cm, 1946, Metropolitan Sanat Müzesi, New York.

34  (http://ancagraywhite.tumblr.com/image/43827435962, E.T.: 08.05.2013).
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Jean Dubuffet, genellikle, çeşitli malzemelerden ya da boyalardan oluşturduğu kabartmaları kazıyarak resim-
lerini oluşturmuştur. Bunlar; sıvı macun, kum, küçük çakıllar, katran, saf kalsiyum karışımı, camekân verniği, 
alçı, kömür tozu, cam kırıkları, parlak mine boyası gibi malzemelerdir. Bu malzemelerle oluşturduğu dokular, 
resim yüzeyinde rahatlıkla görülebilmektedir. O’nun şu sözü, resim yüzeyinde malzeme konusundaki yaratı-
cılığını ortaya koymaktadır: “En bayağı ve kolay bulunan, en işe yaramaz oldukları için akla bile gelmeyen 
sıradan malzemeleri kullanmayı seviyorum. Sanatımın, ‘aşağılanmış değerlere eski saygınlıklarını geri verme’ 
olduğunu ilân etmeyi seviyorum” (Aydın,2006,s.60). Dubuffet’nin üstte yer alan eserinde; tuval yüzeyi üzerin-
de; yağlı boya, kömür ve kum gibi farklı malzemeleri birlikte kullanmıştır. Sanatçı burada, bazı doğal malze-
meler kullansa da resimsel etkide doku değerleri yarattığı için eser, ‘görsel-yapay doku’ özelliği kazanmıştır.

Yapay doku sanatta ikiye ayrılır: 

- Kâğıt Yapıştırma (Papier Collé): Papier Collé tekniği adıyla bilinen bu çalışmalar, 1911 yılında, Kübistler 
tarafından başlatılmıştır. Gazete, pul ve buna benzer yazılı ve resimli kâğıt parçalarını tuvale yapıştırarak, ta-
sarıma bir içerik zenginliği kazandırmak ve anlatımın etkisini artırmak amacıyla yapılan doku çalışmalarıdır 
(Bigalı,1999,s.266). (Bkz. Resim 16)

- Kolâj (Collage): Papier Collé tekniğinin etkisiyle oluşan ve daha kapsamlı gelişmeler gösteren bir re-
sim tekniğidir. Kübizm’in ilk zamanlarında, Pablo Picasso ve Georges Braque tarafından ortaya atılmıştır 
(Aydın,2006,s.20). Resme, farklı nesneler yapıştırılmak ya da monte etmek suretiyle girer. Bu teknikte mal-
zeme olarak, kâğıda ek olarak tel, kumaş, kum, tahta, zımpara kâğıdı, iplik, deri, gibi farklı malzemeler de 
girebilmektedir.

Resim 24. Pablo Picasso, “Bambu Sandalyeli Natürmort”, Karışık teknik (Tuval üzerine yağlıboya ve 
muşamba, hasır, halat), 29 x 37 cm, 1912, Picasso Müzesi, Paris. 
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2. Görsel Doku: Gerçek dokulara dokunduğumuzda, yumuşaklık-sertlik, sivrilik-düzlük, girinti-çıkıntı gibi 
hissettiğimiz dokunsal değerler ile o nesneyi algılarız. Ancak, dokunduğumuzda duyusal bir algılama yarat-
mayan, dokunsal değer ifadeleri olmayan dokular da vardır. İki boyutlu olan bu dokulara görsel dokular denir.

              

Resim 25. Görsel doku örnekleri (Kumaş, Mermer, Ağaç Gövdesi)

Görsel dokulara üstteki resimlerde olduğu gibi; bir kumaş üzerindeki renk ve desen, bir mermerin kesitinde gö-
rülen damar ve renkler, bir çam ağacının kesitinde oluşan desenler örnek verilebilir. Bu dokular; çizgi, nokta, 
renk, ton ve değişik motiflerden oluşmuş iki boyutlu dokulardır. Sadece, görme duyumuzla algılayabildiğimiz 
bu dokulara “görsel dokular” denir (Boydaş,2009: 11). Bu malzemelerin yüzeyi ilk bakışta, dokunduğumuzda 
bir şeyler hissedecekmişiz gibi bir etki verse de tam tersi, düz bir yapıdadır. Bu yüzeyleri eserlerinde değişik 
şekillerde kullanan sanatçılar vardır. Bu kullanım, eserlere farklı boyutlar, tatlar katabilmiştir.

Resim 26. Georges Braque, “Bardak, Sürahi ve Gazete”, Karışık teknik (Mukavva üzerine kömür ka-
lem, tebeşir ve yapıştırılmış çeşitli kâğıtlar), 62.5 x 28.5 cm, 1914, Özel Koleksiyon, Basel.
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Georges Braque’ın üstte yer alan eserinde; altta görülen ahşap görünümlü duvar kâğıdı, görsel doku özelli-
ğinde olup, sadece görme duyumuza hitap etmektedir. Pürüzlü bir yüzeymiş hissi veren duvar kâğıdı, esere 
özgünlük katmış ve bir bütünlük oluşturulmuştur. 

3. Deneysel Yöntemlerle Elde Edilen Dokular: Bu yöntem, sanatçılar için oldukça elverişlidir. Çünkü sanat-
çı,  elindeki malzemeyi istediği gibi kullanabilmektedir. Malzeme, doğadan ve kendi fiziksel özelliklerinden 
bağımsız olarak kullanılır. Dolayısıyla, kendi gerçeğinin tamamen dışındadır. Sanatçı, bu malzemeyle yaratı-
cılığını birleştirip bir eser ortaya koymaktadır. 

Sanatçının kullandığı malzeme, kabiliyeti ve yaratıcılığı ile örtüşmüş olmaktadır. Bu dokular, bir şeyin temsili 
olmayan geometrik, amorfik, biomorfik biçimler taşıyabilirler. Teknik tesadüfler ve malzemelerin karışmaları 
neticesinde, özel buluşlara ulaşılabilir. Günümüz teknolojisinin sağladığı mekanik araçlar, endüstriyel boya ve 
yapı malzemeleri deneysel yöntemlere önemli ölçüde zenginlik sunmaktadır (Bigalı,1999: 270). Bu yöntemle 
elde edilen dokuların görsel dokulardan farkı, yüzey bir takım objelerle kompoze edildiğinden dokunulduğun-
da duyusal bir algı yaratmalarıdır.

Resim 27. Arman (Armand Pierre Fernandez), “Arteriosclerose”, Çatal ve kaşıkların kutudaki biriki-
mi, (46.5× 73×7,5), 1961, Arman Stüdyo Arşivi, New York

Resim 28. Arman (Armand Pierre Fernandez), “Monokrom birikim. No.3002”, Tuval üzerine akrilik 
boya tüpleri, 92 x 73 cm, 1988, Arman Stüdyo Arşivi, New York
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Çalışmalarında, çeşitli sanayi ürünlerine yer veren Arman, bir birimden hareketle statik bir şekilde oluşturduğu 
tekrarlı kompozisyonlarıyla farklı bir plastik anlatımlara ulaşmıştır. Sanatçının üstte yer alan eserlerinde de; 
çeşitli tekrarlarla oluşturduğu deneysel yöntemi, sanatçının yaratıcılığı ile, resim yüzeyinde özgün bir doku 
oluşturmuştur.

Resim 29. Leonardo Drew, “No. 33A”, 1999, Karışık teknik ( 
Tuval, metal kutular, okside metal, pas, ayakkabı, tel, karton), 251x 244x56,  

McNay Sanat Müzesi 

SONUÇ 

Doku, insanın bebeklik aşamasından itibaren doğayı algılamaya başlamasıyla hissettiği bir olgudur. Bebek, 
dokunarak ve dokunsal özellikleri fark ederek etrafındaki şeylerin ayrımına varır. Gelişen bu tanıma içgüdü-
süyle dünyada olup bitenin farkına varır. Bu konuda deneyimleri geliştikçe, algıları bilgiye dönüşmeye başlar. 
O nesneye dokunmasa bile özelliklerini bilir. Dünyayı bu şekilde kavrayan insanoğlunun çevresinde, doğal ya 
da yapay her ne varsa o çeşitlilikte doku vardır.  Dikkat ettiğimiz, gözlemlediğimiz ve farkına vardığımızda 
dünya adeta bir dokular âlemine dönüşmektedir. Tüm bu doku çeşitliği ile dünya anlamlıdır. İnsanoğlunun, 
doku konusundaki içgüdüsü sanatta da aynıdır. Sanatta doku, dokunma duyusuna hitap eder ve bir sanat ese-
rinin dokunsal hissidir. Anlatımlara değer katan önemli bir sanat elemanıdır. Duyguların ifadesi ya da çeşitli 
etkileri ortaya koymada sanatçı, eserinde farklı doku çalışmalarını denemiş ve zengin anlatımlara ulaşmıştır. 
Bununla da yetinmeyip, teknolojiyi de eserine katarak özgün dokular elde edilmiştir. Günümüzde, sadece 
sanatçılar değil tüm üretim çevreleri için özel ve önemli imkânlar sunan bu sanat elemanını tüm çeşitleriyle 
tanımak, farkına varmak hayatîdir. 
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GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN ALANA YÖNELİK 
MEMNUNİYET DÜZEYLERİ

Bülent SALDERAY

Türkiye

Öz: Bu araştırmada, güzel sanatlar fakültelerinde okuyan öğrencilerin alana yönelik memnuniyet düzeylerinin 
ne olduğunun belirlenmesine ilişkin, mevcut konu farklı açılardan ele alınarak değerlendirilmiştir. Bu doğrul-
tuda; güzel sanatlar fakültelerinde okuyan öğrencilerin, okudukları alana yönelik ne oranda memnun olduk-
ları?, ileride kendi çocuklarının bu alanda okumalarına ne oranda destek verecekleri? ve sanat çalışmalarını 
yaparken yaptıkları çalışmaların kendilerini ne düzeyde rahatlattığına ilişkin görüşlerinin ele alınarak değer-
lendirilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma, nicel araştırma türlerinden betimsel bir araştırma yöntemidir. Araş-
tırmanın evrenini, güzel sanatlar fakültelerinde okuyan üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 
Örneklemini ise; araştırmacının, Güz 2012 ve Güz 2019 dönemleri arasında, araştırmacının vermiş olduğu li-
sans derslerindeki ders öğrencileri ve bu öğrencilerin Ankara il sınırları içerisinde güzel sanatlar fakültelerinde 
okuyan üç ve dördüncü sınıf öğrenci arkadaşları (toplam 94 kişi) oluşturmaktadır. Bu araştırma kapsamında, 
anket formu kullanılmış ve anket formu ile elde edilen bilgiler, SPSS for Windows 15.0 Paket Programına 
aktarılmıştır. Araştırma doğrultusunda; elde edilen verilerin analizi için betimsel çözümleme tekniklerinden 
frekans tekniği kullanılarak her bir soru ayrı ayrı analiz edilerek yorumlanmıştır. Araştırmanın bulgularından 
hareketle; güzel sanatlar fakültelerinde okuyan öğrencilerin görüşlerine göre; (1) alanda okuyor olmaya yöne-
lik %63,8  (60) gibi bir düzeyde memnuniyetlerinin olduğu; (2) ileride kendi çocuklarının bu alanda okumak 
istemelerini %63,8 (60) gibi bir oranda destekledikleri ve  (3) sanat çalışmalarını yaparken yaptıkları çalışma-
ların kendilerini %78,8 (74) gibi bir oranda rahatlattığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Güzel Sanatlar, Güzel Sanatlar Fakültesi, Memnuniyet, Öğrenci, Destek
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İÇE DÖNÜK DUYGULARIN LEKE DEĞERLERİ İLE YANSIMALARI: LİRİK SOYUTLAMA 

Pelin AVŞAR KARABAŞ

Türkiye

Öz: 2. Dünya Savaşı sonrasında Soyut Ekspresyonizme paralel olarak informal sanatın bir uzantısı niteliğin-
deki “Lirik Soyutlama”, içe dönük duyguların coşkulu bir ifade ile aktarıldığı resimleri kapsamaktadır. Savaş 
gibi toplumsal olgular, dini yansıtan kaligrafiler ve doğa ile ilgili her türlü konunun ele alınabildiği resimsel 
lirizmin içeriğinde; her ne kadar bir temadan yola çıkılmış olunsa da, konuların öznel duygular göz önünde 
bulundurularak ve tamamen kişisel bir yaklaşımla işleniş şekli lirik anlayışı yansıtmaktadır. Resimlerde kom-
pozisyon ve renk öne çıkmakta; biçimler, bağımsız çizgisel arayışlar ve boşlukların yanı sıra bazı sanatçıların 
eserlerinde kaligrafik ifadelere yer veren denemelere de rastlanmaktadır. Lirik soyutlama anlayışının hakim 
olduğu eserlerde yer alan soyut betimlemeler, izleyiciyi düşündüren ve izleyicide bir çağrışım yaratan yanları 
ile çağdaş, yenilikçi ve gelişmeye açık bir üslup sunmaktadır. Sınırsız deneylere açık, düşündüren ve sorgula-
tan özellikleri ile ön plana çıkan sanatçılar arasında ise Hans Hartung, Roger Bissiere, Gerard Schneider, Wols 
ve Georges Mathieu gibi isimler sıralanabilmektedir. Lirik soyutlama anlayışının ana hatlarının belirlenmesi 
açısından oldukça önemli bir girişim olarak görülen ilk iki sergi Georges Mathieu tarafından düzenlenen 1947 
yılındaki “L’lmaginaire” ve 1948 yılındaki “HWPSMTB” isimli sergilerdir. Tarama modelinde gerçekleştiri-
len bu araştırma; lirik soyutlama anlayışı hakkında bilgiler vermek ve Hartung, Wols, Picabia, Stahly, Mathieu, 
Tapie ve Bryen’in soy isimlerinin baş harflerinin yan yana koyularak oluşturulduğu “HWPSMTB” isimli sergi-
de yer alan sanatçıların eserlerinden örnekleri incelemek amacıyla yapılmıştır. Resimlerin en önemli nitelikleri 
ise içe dönük kişisel tavırları yansıtmaları nedeniyle her bir çalışmanın özgün olmasının yanı sıra sanatsal tavır 
bakımından leke değerinin üstünlüğünü yansıtmalarıdır.  

Anahtar Kelimeler: Lirik Soyutlama, Resimde Leke, Georges Mathieu, Hans Hartung, Wols
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CULTURAL DYNAMICS OF URBAN FOOD POLICIES

Brady PERRIN

Canada

Abstract: In the context of an ongoing crisis of the global food system, studies have recently emphasized the 
transformative potential of emerging urban food policies, particularly in relation to new strategies and mecha-
nisms used in the implementation phase. This paper aims to broaden this discussion by focusing on the cultural 
dimension of urban food governance, namely the values and meanings that inform municipal food policies. 
Based on the analysis of 19 documents produced by 17 cities in Canada, the UK and the USA and officialized 
city networks, the article identifies four key values that inform narratives of urban food policies: a systematic 
approach to food is a multifunctional public good; emphasis on the involvement of civil society in the gover-
nance of the food system; a flexible and inclusive approach to relocalization; and a new focusing beyond the 
local scale.  According to the report’s results, these values   provide an important platform to enhance the social 
and cultural capacities needed to meet a wide range of contemporary unified sustainability challenges in and 
beyond the food system.  The increase in food, fuel and energy prices in 2008 had a profound impact on the 
global food safety geography and related researches. In fact, one of its main manifestations was a wave of re-
bellion that emerged not in the areas where food was not available, but where “existing food was too expensive 
for the poor” as Holt-Giménez (2008) noted at the time.  Since then, the city has become an important empi-
rical context for researchers seeking to understand the causes of the global food crisis and to address the per-
ceived need for more effective and integrated food safety policies (Candel, 2014, Marsden and Morley, 2014).

Key Words: Urban Food Governance, Advanced Food Policies, Integrated Food Strategies, Local Food Go-
vernance, Food System
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TELEVISION INDUSTRY IN A MULTI-PLATFORM ENVIRONMENT

Bradley NORRIS

USA

Abstract: The television industry which was relatively stable once has undergone significant changes in recent 
years under the influence of various technological, political, economic and cultural factors. The separation of 
television content from television distribution platforms has changed the sector significantly. The growth of 
multi-platform distribution networks has affected both older television organizations and content creators, as 
well as regulators circulating in a more fluid and complex digital environment. As a result of the increasing 
integration of telecommunication, broadcasting and Internet networks, the television industry has become a 
strategic battlefield for relevant national and international public, private and commercial organizational sta-
keholders. Historically, public service has traditionally cherished the industry for its cultural and political im-
portance and for its commercial and industrial value, and as a result, has regulated and created the frameworks 
of the national television industry regulation. However, new configurations created around the multi-platform 
international distribution of television content, cultural and political value and television raise a series of prob-
lems around the nature of what we intend to be; the legal challenges faced by governments and the impacts 
of evolving business models in a sector on public service content are no longer managed by recognizable 
television institutions and organizations. This special issue of Media, Culture and Society examines some of 
the current issues being performed in the international television industry. It argues that patterns of continuity 
are distinct, while witnessing significant changes. What an important role does the national play in shaping 
the curves of television culture in an increasingly crowded environment?  Is there a long-term role for former 
television organizations in an environment that is increasingly affected by technology companies and OTT 
(Over the Top) subscription-based financing and distribution models?

Key Words: Television, Economic, Multi-Platform, Media, Technology 
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MATERIAL AND SENSORY DIMENSIONS OF EVERYDAY NEWS

Ivo Miroslavov YANKOV

Bulgaria

Abstract: This article aims to capture material and sensory dimensions of everyday news use that usually re-
main unexplored. To that end, we developed a two-sided ethnography, filmed people while they use news, and 
allowed both researchers and participants to look in and reflect on their news use. When news users get into 
the embodied knowledge, we observed whether the materiality of devices and platforms and the ways users 
physically handle and navigate them affect how the news is performed. We also deepened our understanding 
of previously found news user practices, and determined the distinct practice scrolling, which is characterized 
by an embodied urge to keep up the movement of the hand, even if the user finds content appealing. Finally, 
we show how people actively spend time and place through their news practices using coping strategies that 
mediate between the comfortability of ritual news use and the disruptiveness of news content. We conclude by 
discussing the theoretical, methodological, and epistemological impacts of our research, which includes a call 
for a more appropriate, real-time, and non-news-centric approach to studying everyday news use. The final 
results of a non-representative approach to news use focus on both material “things”and people’s sensory and 
affective experiences. As mentioned, the experience of the use of sensory, embodied news was particularly 
ignored. A notable exception is Fortunati et al. (2015), who show how the material qualities of news media 
impact users’ experience. For instance, whereas print represented “pleasantness” for their participants, onli-
ne media were associated with “a sensation of coldness” (Fortunati et al., 2015: 841). Due to their different 
physical nature, printed newspapers were also manipulated, controlled, and mastered differently than online 
newspapers (Fortunati et al., 2015). Zerba’s (2011) participants pointed out significant disadvantages of prin-
ted newspapers, including the effort of reading (“flipping pages, holding, folding, and carrying”) (p. 602) and 
recycling. Benefits of online news were less related to tactile dimensions and the technological affordances of 
digital media, allowing for instantaneity, up-to-dateness, and interaction (Fortunati et al., 2015; Zerba, 2011).  
Ytre-Arne (2011) discovered the focus groups that readers of women’s magazines associated the glossy print 
version with feelings of relaxation and comfort, whereas computers were associated with work and clicking 
and found “annoying and tiresome” (p. 471).

Key Words: Embodied Knowledge, Everyday Life, Experience, Tactile, News Use, Nonrepresentational The-
ory, Sensory, Video Ethnography
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CONSTRUCTION OF DIGITAL KOREA: THE EVOLUTION OF NEW COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES IN THE 21st CENTURY

Tong SUK-CHUL

South Korea

Abstract: This article documents digital visual resources of Korea. It discusses the sociocultural context of 
the growth of digital technologies and culture because the current blow-up of digital technologies and culture 
cannot be separated from each other. Although it cannot go back a few decades, the Internet has some early 
developments that directly affect the current Korean society. This historicization process enables us to firmly 
comprehend the major key developments, particularly the development of Korea’s digital phenomenon and its 
causes. Due to the limited number of studies on Korea’s digital media culture, a comprehensive and systematic 
review of the relevant literature can be seen early. Therefore, instead of a comprehensive review of the litera-
ture, this section aims to examine the field thematically and methodologically, that has emerged by following 
the scientific narratives of digital media culture that Korea has produced in the last 20 years. In particular, this 
section argues that digital media is analyzed as an integral part of the everyday lives of Koreans on the one 
hand,  and as a socio-cultural structure negotiated by its users on the other hand. In this respect, the section can 
serve as a toolbox for further discussion about the cultural aspects of digital media in Korea. Digital media is 
subject to homogenizing forces, as in technological aspect and its global expansion, but it also includes local 
impact processes. In this context, the latest literature can potentially compare the characteristics of digital me-
dia applications in Korea with other cultural - especially western contexts.

Key Words: Digital Korea, Historiography, Information and Communication Technology, Internet, Smartpho-
ne, Social Structure of Technology
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LIVE STREAMING SERVICES, CHANGING COVERAGE RIGHTS MARKETS AND THE 
GROWTH OF MEDIA SPORT PORTALS

Arthur WEBB

England

Abstract: The growth of Internet and mobile video streaming services is a major development in the distri-
bution, transmission and consumption of global media sport. The services such as Tencent Video, DAZN and 
Amazon Prime Video are intervening in coverage rights markets and changing the experience and sharing of 
live sport across television, computer, game console, tablet and smartphone screens. This article identifies 
and analyses six defining characteristics of OTT live sport streaming, and summarizes three services (Tencent 
Video, DAZN and Amazon Prime Video) that operate across Asia, England Europe, the USA and Australia. 
Its argument is that, first, live sport streaming is a key means by which television content and practices are 
escaping the boundaries of broadcast media, while also continuing to maintain the logics of television coverage 
and viewing practices. Secondly, based on Amanda D. Lotz’s conceptualization of portals, it is put forward that 
these services are establishing new norms concerning how media sport is accessed and curated and, as such, 
their arrival points to a historic shift in the global marketplace for sport coverage rights and the media systems 
through which live content circulates. Television is no longer the only screen that offers people images and 
news about sports. Computers, the Internet, the Web, mobile and other digital media are increasingly important 
technologies in the production and consumption of sports media. This article analyzes the changes that lead to 
this situation, combines theoretical knowledge with original evidences collected through extensive researches, 
and interviews with people working in the media and sports industry.

Key Words: Coverage Rights, Live Sports, Mobile Media, Multi-Screen Risplay, OTT Platforms, Political 
Economy, Portals, Video Streaming, Television
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YOUTUBE AS A HYBRID FIELD OF CULTURAL PRODUCTION

Muxtar TURANLU

Azerbajijan

Abstract: Parody is so prevalent in participatory culture that it is described as a central component of Inter-
net vernacular. While much is known about parodies, little is known about its creators. On the basis of the 
sociology of culture, this article examines YouTube music video parodies as a field of cultural production. It 
analyzes the relationship between practitioner characteristics and parody evaluation through interviews with 
22 YouTubers from a sample of top-ranked parodies. However, the interviewees also valued similar qualities 
of parodies, often separated from the scientific definitions of the genre as critical interpretations. This dyna-
mic and the genre’s popularity are explained by the hybrid qualities of the field, which encourage diverse 
uses of parody. Starting from digital culture literature and new media studies, the author presents an original 
expression of intent: YouTube theory. Using broad strokes, the paper conceptualizes YouTube with a series 
of prisms: Architecture, Use and Impact, as well as developing a Genre analysis in its stories. Expanded final 
notes provide examples and additional theoretical placement. This article begins with a simple question: How 
do we understand YouTube? There is no reliable video example on YouTube; there are no easily identifiable 
ways to determine dominant thematic; there is no way to evaluate “quality”; no criterion for impact detection 
(beyond how many times a video can be viewed), no seminal literature. It appears to be a new genre with we-
ekly emerging rules for each purpose. This article was born from a five-year project and presents a theory that 
will solve the textual universe of YouTube videos and the structure of the participatory culture surrounding 
each video. It takes continuity from a basic truth. Storytelling is at the core of all media. The important thing 
is to understand how and where stories are produced, what kind of stories they are, and how we can use them 
wisely in theorizing about social life.

Key Words: Field, Gender, Parody, Participatory Culture, Popular Music, Practice, YouTube
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MEDIA, CAPABILITIES AND JUSTIFICATION

Shubin Nikita GRIGORIEVICH

Russia

Abstract: In this article, the “capability approach” developed by Amartya Sen and Martha Nussbaum is evalu-
ated to be a normative perspective for critical media research. The concept of capabilities provides a valuable 
way to evaluate the media and captures important aspects of the relationship between media and equality. Ho-
wever, following Rainer Forst’s critique of outcome-oriented approaches to justice, it is argued that the concept 
is less well placed to address important questions of power and process.  In particular, when it comes to deci-
ding which capabilities media should support and what media structures and practices should support them, 
the capability approach must accept the priority of deliberative and democratic justification processes. When 
we do this, we are asked to incorporate the concept of capabilities into a more process-oriented view of justi-
ce, focused not on such capabilities but on emphasizing the conditions required to support such justificatory 
processes. After discussing the capability approach, the process-oriented theory of justice developed by Forst 
around the idea of the “right to justification” will be outlined. While Forst does not discuss media in depth, 
his theory of justice is defended to be able to provide a valuable alternative normative perspective for critical 
media research. Capabilities are a delayed issue to draw more attention of researchers in media communicati-
on and cultural studies: there are only a few exceptions of this neglect. However, the field of communication 
which is broader cannot ignore those that have been an important area of debate in economics and philosophy 
for decades and are an effective concept in development studies and education. The only excuse for mainstre-
am failure to engage in this issue is its difficulty.

Key Words: Capabilities, Capability Approach, Negotiation, Equality, Justice, Justification, Media



157

ÖZET SÖZEL METİNLER

KENTSEL GELİŞMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MODEL ÖNERİSİ

Ahmet ÖZER

Türkiye

Öz: Kentleşme, kent yönetim modelleri ve kentlileşme konusunda içinden geçtiğimiz süreçte çok hızlı gelişme 
ve değişmeler yaşanıyor. Yeni sandığımız unsurların hızla eskidiği bir dönemden geçiyoruz. Bu değişmelerin 
ve gelişmelerin başında bir ikilem olarak yaşanagelen, zengin yoksul ayrımı, kensel rantlardan istifade eden 
ve etmeyenler ile insani gelişme endeksleri ve kapsayıcılık memesleleri geliyor. Bu çalışmada bu temel ko-
nuları ve buna bağlı olan diğer hususları ele alıp irdeleyecek, bu manada bazı sonuçlara ulaşmaya çalışacağız. 
Amaç, içinden geçtiğimiz süreci anlamaya çalışırken, gelecekte bizi nelerin beklediğini açıklığa kavuşturmak 
ve alınması gereken önlemler için ufuk açıcı olmaktır. Günümüzde toplumsal yapıdaki faaliyetler, davranışlar, 
örgütlemeler, üretim ve tüketim kalıpları sanayi toplumunkinden çok farklı gelişiyor. Fiziki yapılanmaların 
yanısıra beşeri olan da öne çıkıyor. Üstelik de artık kırın giderek silikleştiği, gelir dağılımın daha da bozul-
duğu ve buna koşut sosyal devletin neredeyse yok olduğu bir süreçte sosyal ve kensel altyapı yatırımları ve 
yaratılan katma değerin tabana yayılması daha da önem kazanıyor. Öte yandan, kimi yerlerde giderek kır-kent 
ayırımı da ortadan kalkıyor. Kentler de eskiden olduğu gibi harita üzerinde artık yağ lekesi şeklinde değil, 
“saçaklanarak” büyüyorlar. Adanada, Mersinde olduğu gibi kentlerin sınırları ortadan kalktı, bu nevi bölgeler 
“bölgsel bileşik kentler” haline geldiği için sınırları nerde başlıyor nerde bitiyor bilinmiyor. Bu kentlerin içinde 
oluşan çok merkezli yapılar ulusal ve uluslararsı ağlarla birbirine bağlı.. Bu yeni kent modellerini, planlama-
larını beraberinde getirirken, kentin içinde yaşayan insanların ve grupların o kentin yarattığı katma değerler-
den ve kentsel rantlardan ne kadar adil yararlandığı sorusunu da gündeme taşıyor. Bu yeni durumun yeni-
den fotoğrafını çekmek, sosyolojisini tahlil etmek, yeni kavramsallaşmalar ve yeni analizlere gitmek gerekir. 
Bu anlamda konuyu irdeleyerek analizler ve değerlendirmeler yaparak, yeni öneriler getirmeye çalışacağız.  
 
Anahtar Kelimeler: Yeni Kentsel Gelişmler, Bölgsele Bileşik Kent, Kentsel Yoksunluk, Sosyal Belediyecelik, 
İnsani ve Kapsayıcı Kent 
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KENTSEL GELİŞMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR, YENİ KAVRAMLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR 
BİR MODEL ÖNERİSİ

Ahmet ÖZER, Seraf ÖZER

Türkiye

Öz: Kentleşme, kent yönetim modelleri ve kentlileşme konusunda içinden geçtiğimiz süreçte çok hızlı gelişme 
ve değişmeler yaşanıyor. Yeni sandığımız unsurların hızla eskidiği bir dönemden geçiyoruz. Bu değişmelerin 
ve gelişmelerin başında bir ikilem olarak yaşanagelen, zengin yoksul ayrımı, kensel rantlardan istifade eden 
ve etmeyenler ile insani gelişme endeksleri ve kapsayıcılık memesleleri geliyor. Bu çalışmada bu temel ko-
nuları ve buna bağlı olan diğer hususları ele alıp irdeleyecek, bu manada bazı sonuçlara ulaşmaya çalışacağız. 
Amaç, içinden geçtiğimiz süreci anlamaya çalışırken, gelecekte bizi nelerin beklediğini açıklığa kavuşturmak 
ve alınması gereken önlemler için ufuk açıcı olmaktır. Günümüzde toplumsal yapıdaki faaliyetler, davranışlar, 
örgütlemeler, üretim ve tüketim kalıpları sanayi toplumunkinden çok farklı gelişiyor. Fiziki yapılanmaların 
yanısıra beşeri olan da öne çıkıyor. Üstelik de artık kırın giderek silikleştiği, gelir dağılımın daha da bozul-
duğu ve buna koşut sosyal devletin neredeyse yok olduğu bir süreçte sosyal ve kensel altyapı yatırımları ve 
yaratılan katma değerin tabana yayılması daha da önem kazanıyor. Öte yandan, kimi yerlerde giderek kır-kent 
ayırımı da ortadan kalkıyor. Kentler de eskiden olduğu gibi harita üzerinde artık yağ lekesi şeklinde değil, 
“saçaklanarak” büyüyorlar. Adanada, Mersinde olduğu gibi kentlerin sınırları ortadan kalktı, bu nevi bölgeler 
“bölgsel bileşik kentler” haline geldiği için sınırları nerde başlıyor nerde bitiyor bilinmiyor. Bu kentlerin içinde 
oluşan çok merkezli yapılar ulusal ve uluslararsı ağlarla birbirine bağlı.. Bu yeni kent modellerini, planlama-
larını beraberinde getirirken, kentin içinde yaşayan insanların ve grupların o kentin yarattığı katma değerler-
den ve kentsel rantlardan ne kadar adil yararlandığı sorusunu da gündeme taşıyor. Bu yeni durumun yeni-
den fotoğrafını çekmek, sosyolojisini tahlil etmek, yeni kavramsallaşmalar ve yeni analizlere gitmek gerekir. 
Bu anlamda konuyu irdeleyerek analizler ve değerlendirmeler yaparak, yeni öneriler getirmeye çalışacağız.  
 
Anahtar Kelimeler: Yeni Kentsel Gelişmler, Sosyal Belediyecelik, İnsani ve Kapsayıcı Kent 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

RESİM SANATI’NDA DOKU

Aysun CANCAT

Türkiye

Öz: Bu çalışma; doku kavramına, türlerine, resim sanatındaki yeri ve önemine dair farkındalık yaratmayı 
amaçlanmıştır. Doku kavramı doğadaki türleri ve resim sanatındaki örnekleriyle değerlendirilmiştir. Doku’nun, 
nesnenin sadece görünen yüzeyi ve organizayonu ile ilgili olmadığı, iç yapının yansıdığı bütünsel bir dış yapı 
ile var olduğu tespit edilmiştir. Dokuların, parça ile bütün bağlamında farklı birim-biçimlerle, nesnenin kendi 
içinde yapısal ve görsel etkinlikleri açısından, işleniş etkisine göre, zamanla ve mekânla ilişkisi bakımından 
çeşitli türleri vardır. Özellikle, deneysel anlamda doku çalışmaları, sanatçıların sıklıkla tercih ettiği teknik-
lerden olmuştur. Doğal dokulardan yola çıkan insan, zamanla bu sınırları aşarak kendi seçtiği malzemelerle 
özgün dokulu eserler ortaya koymuştur. Temel tasarım elemanlarından biri olan doku, yüzeyde oluşturulan 
bir yüzey değerlendirmesidir. Bir ürünün tasarımında ya da sanatsal bir çalışmada verdiği mesaj ve işlevsellik 
açısından doku büyük önem taşımaktadır. Doku, bir sanat eserine adeta benlik kazandırmaktadır. Doku, uy-
gun bir şekilde kullanıldığında bir sanat eserine anlam, bir tasarım ürününe ise, işlevsellik kazandırmaktadır. 
Doku, eserde detay kullanmaya gerek kalmadan kısa zamanda bir cazibe yaratabilmektedir. Örneğin, düz bir 
yüzey, çeşitli işlemlerle tasarlanarak özgün dokular elde edilebilip daha zengin hale getirilebilmektedir. Bu 
noktada doku kavramını, doğal/yapay tüm özellikleri, çeşitleri ve estetik etkileriyle tanımak önemlidir. Gör-
selliğe önemli anlam ve açılımlar getiren dokunsal etkiler, sadece sanat alanında değil, insanın hayatının her 
aşamasında önemli bir yere sahip olmuştur. 

 
Anahtar Kelimeler: Doku, Birim-Biçim, Kolâj 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

SANAT FORMLARININ YENİDEN CANLANDIRILMASI VE İZLEYİCİLERDE YARATTIĞI 
FARKINDALIK

Ayşe Nesrin AKÖREN

Türkiye

Öz: Sanatın her alanında kendilerini geliştirmek isteyen sanatçılar, öncelikle daha önce eserleriyle dö-
nemlere imzalarını atan ustaların eserlerini incelerler. Sanatçılar bir yandan ilham aldıkları eski ustaların 
eserleri üzerinde çalışarak teknik becerilerini arttırırken diğer yandan da, eserlerin birer kopyalarını oluş-
turmaktadırlar. Bazı sanatçılar başka yapıtların bire bir kopyalı üretimini kendilerine üslup olarak seçebil-
mektedirler. Kimi sanatçılarda kendi yapıtlarını oluştururken özellikle bazı eserlere, sanatçılara ya da fel-
sefeye gönderme yapmak amacıyla imgesel atıflarda bulunurlar. Geçen on yıllık dönemde, bu tarz yeniden 
üretimlerin en fazla resim, tasarım ve fotoğraf sanatında izleyicilerle buluştuğu gözlemlenmektedir. Ayrıca 
sosyal medya ya da kişisel web sayfalarında yapılan paylaşımlar göstermektedir ki, izleyici kitlesi kendi 
yorumlarını katarak sanat eserlerini farklı taklit yöntemleriyle bu yeniden canlandırma (recreating) ekolü-
ne eğlence mantığıyla dâhil olabilmektedirler. 2000 yılından sonra, günümüze kadar teknolojide hızla ka-
zanılan gelişmeler ve internet ağının (network) yadsınamaz yaygınlığı, küresel paylaşımların etkileşimini 
arttırmaktadır. Bu yeniden canlandırmaların dijital kurgularının izleyiciler üzerinde yarattığı etkilenme ve 
benimsenme zaman içinde gittikçe artmaktadır. Sanat alanında uzman olmayan ya da fazla ilgisi ve bilgi-
si olmayan bireylerin, eski başyapıtlara yönelik yapılan bu göndermeleri ne kadar sorguladığı tartışılması 
gereken bir konudur. Bu makalede, sanat formlarının yeniden bilinçli olarak ya da bir özenme sonucu yeni-
den canlandırılmaları üzerine genel bir bakış sunulmaktadır. Birebir eser kopyalama ya da atıfta bulunma-
da taklit etmenin ve sahteciliğin sınırlarının neler olduğu, öykülenmede kimlerin bu yeniden canlandırma 
tekniklerini nasıl kullandıkları, bu tarz denemeler sonucunda toplum bireyleri arasında eski ustaların eser-
lerinin tanınırlığının artması ve bu yöntemlerle maddi gelir elde etme çabaları sorgulanarak anlatılmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Yeniden Canlandırma, Tasarım, Teknoloji Kullanımı, Fotoğraf 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

YEME-İÇME MEKANLARINDA RENK ALGISININ İKİ RESTORAN ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN 
İNCELENMESİ

Ayşe İpek ERGENE

Türkiye

Öz: Yeme-içme mekanlarında renk kavramı, iç mekan tasarımı ve kullanıcı için mekanın kimliğinin algı-
lanmasında etkili olan faktörlerden biridir. Renklerin kullanıcılar üzerindeki etkileri literatürdeki farklı araş-
tırmalarda ortaya konulmuştur. Mekan tasarımlarında, bireylerin sosyo-kültürel çevresel faktörlerinin ve 
sosyo-ekonomik vb. farklı özellikleri düşünülerek renk seçimi yapılması gerekmektedir. Renk kavramının 
birey psikolojisi üzerindeki etkisinin önemi göz önünde bulundurulduğunda, tasarımcının fonksiyonel ve 
sembolik anlamları ön planda tutarak mekanı oluşturması beklenmektedir ve bu durum günümüzde sayı-
sı giderek artan restoranlar için de geçerlidir. Hedef kitlesini ve kimliğini doğru tanımlamış işletmeler, iç 
mekan tasarımcısı ile işbirliği içinde olarak mekanlarında kullanacakları renkleri istek ve ihtiyaçları doğrul-
tusunda belirlemelidirler. Çalışma kapsamında, renk kavramı, bu kavramın yeme-içme mekanları ve birey-
ler üzerindeki etkileri araştırılmış ve bu çalışmaya rastgele örnek olarak seçilen İstanbul Anadolu Yakasın-
da bulunan iki restoran incelenmiştir. Çalışmanın amacı, renk kavramı ve bu kavramın mekan ve bireyler 
üzerindeki algısının incelenmesi ve bu kurama bağlı olarak örneklem seçilen iki restoranın ele alınmasıdır. 
Çalışmanın yöntemi, kuramsal tartışmanın yanı sıra birincil veri toplama tekniği olarak görsel çözümleme 
ve online anket yöntemidir. Örneklem seçilen iki restoran gözlem yapıldıktan sonra elde edilen veriler da-
hilinde görsel çözümleme yapılıp bireylere online anket gönderilerek 50 kişiye ulaşılmış ve değerlendiril-
miştir. Sonuç olarak renk kavramının birey ve mekan kimliği algısında etkili olduğu sonucu saptanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Yeme-İçme Mekanları, Renk, Mekan Algısı, Birey Algısı 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

RESİMDE HAYVANIN ZOONTOLOJİSİNE DAİR BİR İNCELEME

Burçin ERDI ES

Türkiye

Öz: Postmodernizm yaklaşık olarak 2. Dünya Savaşı sonrasında tartışılmaya başlanan bir felsefe akımı-
dır. Kapsadığı alanlar bakımından Postmodernizm, öncülerine göre daha çeşitli ve disiplinlerarası bir hare-
ket olmuştur. Bu hareketten sanat alanı da yararlanmış ve resmedilern figürlerin bir okumasının yapılabil-
mesi için bu felsefenin akımlarına sık sık başvurulmuştur. Postmodernitenin getirdiği akımlardan biri olan 
Posthümanizm’de insan figürü ve varlığı tartışmaya açık hale gelmiştir. İnsan ve varlık sorunsalının ötesin-
de odak çevre ve yine çevrenin bir parçası olan hayvan üzerine gelir. Yine yakın zamanda tartışılan Ekok-
ritisizm insan odaklı bir yaklaşımdan ziyade insanın çevre içerisindeki diğer insanlar, hayvanlar ve doğa-
nın elementleri ile ilişkisini irdeler. Fakat, Ekokritisizmin alt dallarından biri olarak sayılabilecek yeni bir 
tartışma, Zoontoloji, özellikle odağına hayvan ve varlık sorununu ortaya koyar. Hayvan geleneksel olduğu 
üzere bir olgunun sembolü veya dekoratif bir obje değil, fakat tek başına varlığı sorgulanabilen bir karak-
terdir. Yazılı metinlerde de olduğu üzere resim gibi görsel metinlerde hayvan – veya insan olmayan can-
lılar – yaratılmak istenen bağlamda anlamın tamamlayıcı öğeleri olmuşlardır ve resimde hayvan sorunsalı 
metaforu açıklamaktan öteye gidememiştir. Böylece, insan yaratılan bağlam açısından her zaman ön planda 
olurken insan olmayan her canlı bu sıralamada altlarda kalmıştır. Fakat son yıllarda insan olmayan canlıla-
rın (non-human) da insanlar kadar ön planda olup bağlamı belirleyen canlılar olarak görülmesi fikri hakim-
dir, ve zoontoloji de hayvanın insanla eşit kademede bir canlı olmasını inceler. Bu çalışmanın amacı çalış-
malarımda resmettiğim hayvan karakterleri üzerinden Resim alanında zoontolojik bir inceleme yapmaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Hayvan, Resim’de Hayvan, Zoontoloji, Ekokritisizm 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

TÜRK GRAFİK SANATINDA KALİGRAFİ

Buşra İNCİRKUŞ

Türkiye

Öz: İnsanlığın önemli buluşlarından biri olan yazının, mağara resimleriyle başlayıp geliştiği görülmekte-
dir. İletişimin ve ihtiyaçların artmasıyla yazının kullanım alanı da genişlemiştir. İnsanlar her alanda oldu-
ğu gibi yazı alanında da en güzelin peşine düşmüşlerdir. Dilimizde güzel yazı anlamına gelen kaligrafi sa-
natla iç içedir. Birçok medeniyetin kendine has farklı kaligrafi tarzları bulunur. En çok ilgi görenleri, Çin 
kaligrafisi, İbrani kaligrafisi, Hint kaligrafisi, Japon kaligrafisi, Kore kaligrafisi, Yunan kaligrafisi ve Arap 
kaligrafisidir. Her kültürün kendine has yazı karakteri olmasının yanı sıra duygu aktarımı da farklılık gös-
termektedir. Bu bakımdan yazı, duyguları ifade etmede son derece önemli bir iletişim aracı olarak varlık 
göstermektedir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yazıda gelişme kaydetmiş, özellikle güzel yazı yazmak 
önemli bir bilgi ve yetenek gerektirmiştir. Ayrıca kaligrafi sanatının modern görünüm kazanması da yine 
teknolojik gelişmeler vasıtasıyla olmuştur. Bu araştırmada, birçok sanat dalında yansımaları olan kaligra-
finin ne olduğunu, tarihsel gelişimini, Türk Grafik sanatındaki etkilerini ve şu anki durumunu ortaya koy-
mak amaçlanmıştır. Temel yazı karakterlerinden yola çıkarak kaligrafinin gelişim sürecine değinilmektedir. 
Osmanlı Döneminde Türk Hat sanatının örnekleriyle gelişen Türk Grafik sanatı, son derece önemli sanat-
çıların bu alanda kendini göstermesini sağlamıştır. Ülkemizde birçok kaligrafi ustası, yazılarında özgün-
lüğü sağlayarak, yazı sanatının modern görünüm kazanmasını sağlamıştır. Başta İhap Hulusi olmak üzere, 
Hüseyin Kutlu, Emin Barın ve Savaş Çevik gibi ülkemizde kaligrafinin gelişiminde katkıda bulunan sanat-
çılar var olmuş ve katkıda bulunmaya devam etmektedir. İnsan var olduğu sürece yaratıcılıkta var olacak, 
gelecek günlerin getireceği ihtiyaçlarla yazı alanında yeni ve özgün tarzlar oluşturulmaya devam edecektir.  
 
Anahtar Kelimeler: Kaligrafi, Grafik Sanatı, İletişim 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

EL LISSITZKY TASARIM ANLAYIŞININ MODERN SAYFA TASARIMINA YANSIMALARI

Emine YALUR

Türkiye

Öz: Asıl adı Lazar Markovich Lissitzky olan El Lisitzky ressam, illüstratör, fotoğraf sanatçısı, tipografi ve grafik 
tasarımcıdır. Sanatçı Tatlin’in Konstrüktivist tarzından, Malevich’in Süprematizm çalışmalarından etkilenerek 
Konstrüktivizm ve Süprematizm akımlarının öncü sanatçılarından olmuştur. Bu akımlar, 20. yüzyıldan itibaren 
Avrupa ve Rusya’dan başlayarak tüm dünyada edebiyat, siyaset, mimari ve görsel sanatlar gibi pek çok alanı 
kapsamıştır. Bu iki akımın ortak en önemli özelliği de geometrik formlardan elde edilen kompozisyonların oluş-
turulmasıdır. Sanatçı kompozisyonlarında geometrik formlar ve kontrast ana renkler de kullanarak, çok sayfalı 
tasarımlarda, yakalaması zor dengeyi asimetrik ve birbirinin aynısı olmayan peş peşe sayfalarla elde etmiş kitap 
ve sayfa tasarımında kişilikli bir üslup ortaya çıkarmıştır. Kitap kil tabletler, papirusten sonra ancak parşöme-
nin icadıyla ciltli kodex halini almış, Gutenberg’in matbaayı icat etmesiyle hurufatların kullanıldığı simetrik ve 
tekdüze olarak seri üretime geçmiştir. Lissitzky o yıllarda oluşturduğu esnek tipografiyle klasik hurufat dizgi-
sinin dışına çıkarak, günümüz grafik ve sayfa tasarımcıları için öncülük eden tasarımlara imza atmış ve kitabı 
geleneksel görünümünden uzaklaştırmıştır. Sözcüklerin görerek öğrenileceğini söyleyen sanatçı için tipografi 
en güçlü tasarım unsurlarından biri haline gelmiştir. Kitap tasarımlarında oldukça etkili bir şekilde kullanmış 
ve sadece yazı ile (fotoğraf veya görsel kullanmadan) hareketli ve dinamik tasarımlar elde etmeyi başarmıştır. 
Bu çalışmada, El Lissitzky ve kitap tasarımları incelenecek, kitabın günümüzdeki haline dönüşümüne deği-
nilecek ve Lissizky’in tasarımlarının günümüz modern sayfa tasarımına yansımalarına örnekler sunulacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: El Lissitzky, Grafik Tasarım, Kitap, Tipografi, Sayfa Tasarımı 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

ÇAĞDAŞ BİR ANLATI FORMU OLARAK VİDEO ART

Emir BATUŞ

Türkiye

Öz: 1960’lı yıllarda ortaya çıkan Video Art çağdaş sanatın günümüzde en çarpıcı örneklerinden biridir. 
Toplumsal mesajlar vermeye çalışan sanatçılar özellikle küreselleşme, küresel iklim politikaları, zorun-
lu göçler ve neden oldukları kültürel travmalar, savaşlar, iletişim sorunları gibi hepimizi ilgilendiren ko-
nuları irdelerken, oyuncu, diyalog, senaryo, gibi sinemasal öğeleri kullanmadan bağımsız çalışmalar or-
taya koymaktalar. Video Art ürünleri galeri ve müzelerde gösterilen enstalasyon veya kayıtlar üzerinde 
dağıtılan, DVD, televizyon video monitör ve projeksiyon makinesi ile gösterilen canlı veya önceden kay-
dedilmiş görüntüler ve ses şeklinde izlenceye sokulabilir. Video Art ismi video kayıt teknolojisinin ilk dö-
nemlerinde kullanılan analog video bant’ tan gelir. Endüstri 4.0’ı yaşadığımız bu günlerde zamanın önemi 
artarken sanatçılar izleyiciyle hızlı bir iletişime geçebilmek için sanatın çeşitli formlarını denemişlerdir. 
Video Art’ı sanatçının kendini yansıttığı bir platform olarak düşündüğümüzde düşük maliyeti ile zaman 
içerisinde izleyiciye ulaşmak için kolay bir form olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Videonun gör-
sel ve işitsel olanaklarını kullanan sanatçılar bazen deneysel, bazen gerçekliği sorgulayarak farklı formlar-
da eserler üretmeye başlamışlardır. Bu sunumumun sorunsallarından biri, Video Art performanslarının top-
lumsal mesajlar verirken ne kadar etkili olduğunu, zorunlu göç üzerine yapılan bir Video Art çalışmasıy-
la göstermektir. Çağdaş sanatın bu çok etkili formunu kullanan sanatçıların sayısının artma nedenlerini ve 
özünde1960 ‘lı yıllardan bu yana Art Video’ nun gelişimi sunumun diğer önemli tartışma konularındandır.  
 
Anahtar Kelimeler: Çağdaş, Form, Toplumsal, Mesaj 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

GÜNÜMÜZ SANATINDA TEKRAR OLGUSU: GEÇMİŞ VE GÜNCEL SANAT UYGULAMALARI

 Evrim ÖZESKİCİ

Türkiye

Öz: Günümüz sanatında tekrar eden bir sanat olayına tanık olunmaktadır. Günümüzde yeni ve güncel sanat 
uygulamaları devam ederken bir yandan da geçmişe dönük ifade arayışları sorgulanmaktadır. Sanat fuarla-
rında, galeride ve bienallerde yeniden doğaya dönüşün izleri ile karşılaşılmaktadır. Araştırmanın amacı geç-
miş ve güncel sanat örneklerinin günümüz sanatında yeniden tekrar edilmesine neden olan gerekçeleri ortaya 
koymaktır. Böylece güncel sanatla günümüz sanatı arasındaki yorum farklılıkları ve sanatçıları değişime iten 
sebepler ortaya çıkmış olacaktır. Araştırmanın problemleri şu şekilde sıralanabilir: Güncel sanat ve günümüz 
sanatı arasındaki farklılıklar nelerdir? Sanatçıların yeniden doğaya sığınması ve varlık konularına değinmesiy-
le enformasyon çağı arasında bir ilişkisi varmıdır? Günümüz sanatında geçmiş ve güncel sanat uygulamala-
rına bir dönüş mü yaşanmaktadır? Günümüz sanatındaki değişimi tetikleyen unsurların başında enformasyon 
çağının toplum üzerindeki etkileri yer almaktadır. Hızla teknolojiye ayak uydurmaya çalışan toplumların de-
ğişimi her geçen gün daha da artış gözlemlenmektedir. 2000’li yıllarda enstalasyon, dijital, video ve kine-
tik sanat çalışmalarındaki artışın sebebi bu durumdan kaynaklandığı iddia edilmektedir. Günümüz sanatında 
ise tuval resminde hem malzeme odaklı değişimlerin yaşanması hem de ele alınan konuların varlık ve doğa 
kapsamlı olması bu durumun temel göstergesidir. Bu bakımdan değerlendirildiğinde araştırmanın kapsam ve 
konusu 2000’li yıllardan günümüze sanatçı örnekleri ile sınırlandırılmıştır. Güncel sanat ve günümüz sanatı 
arasında karşılaştırma yapılarak iki sürecin farklı ve benzer olan yanları hakkında bilgi edinilmiştir. Konuy-
la ilgili olarak alt başlıklar oluşturulmuş ve açıklamalar yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda güncel sanatla 
günümüz sanat arasındaki tartışmalara ışık tutacağı umulmaktadır. Aynı zamanda geçmiş, güncel ve günü-
müz sanatıyla ilgili kavram farklılıklarından kaynaklanan problemlerinde ortadan kalkacağı öngörülmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Geleneksel Sanat, Güncel Sanat, Günümüz Sanatı, Tekrar, İstanbul Bienali
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2000 SONRASI ORTADOĞUDA YAŞANAN SAVAŞLARIN KADIN SANATÇILARIN ESERLERİNE 
YANISMASI 

Lütfiye BOZDAĞ

Türkiye

Öz: Sanat tarihi boyunca yok sayılan kadın sanatçılar 19. Yüzyıl sonu ve 20. Yy başından itibaren varlıklarını 
kabul ettirmişlerdir. Bugün kadın sanatçılar sanatın her alanında üretimlerine devam etmektedirler. Bu bildiri-
de Ortadoğu’da 2000 yılı sonrasında kadın sanatçıların gözünden tanıklık ettikleri toplumsal olaylar, savaşlar, 
yıkımlar eleştirel bir çerçevede ele alınacaktır. 2000 yılı sonrası Irak, Suriye, Libya, Mısır, Yemen, Filistin ve 
Tunus gibi ülkelerde Ortadoğu’da meydana gelen kaos ortamı ve Arap Baharı sonrasında yaşanan yıkım ve 
savaşların kadın sanatçıların eserlerinde bıraktığı izler üzerinde durulacaktır. Bu incelemede savaş ve yıkımın 
kadın sanatçıların ruhsal durumlarını nasıl etkilediğini psikolojik ve sosyolojik açıdan ele almayı amaçlayan 
bildiri ayrıca sanat açısından bir analizi de kaçınılmaz kılmaktadır. Yaşadığımız dönemde ve Türkiye’ye çok 
yakın bir coğrafyada yakın tarihe kadın sanatçılar üzerinden bakmak, onların eserlerini analiz etme çabası gös-
termek ve sanat tarihine bıraktıkları çalışmaları sanat ve toplumsal olgular açısından araştırmak hedeflenmek-
tedir. Bu bildiri; Irak, Suriye, Libya, Mısır, Yemen, Filistin ve Tunus gibi ülkelerde 2000 sonrası Arap Baharı 
ve beraberinde gelen yıkıma tanıklık eden kadın sanatçıların çalışmaları üzerinden okuma yapılarak konuyu 
tartışmaya açmak, savaş sonucunda ortaya çıkan yıkım ve travmanın kadın sanatçıların eserlerine yansımala-
rını araştırmak, konuyla ilgili eleştirel bir bakış açısı oluşturmak üzerine akademik bir çalışmayı içermektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Arap Baharı, Ortadoğu Politikası, Ortadoğu’da Kadın Sanatçılar, Savaş ve Sanat 
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ETKİLEŞİMLİ REKLAM TASARIMI VE BU BAĞLAMDA ÖRNEK REKLAM ANALİZİ

Melike Sinem YILMAZ

Türkiye

Öz: Günümüzde reklamlar, markalar ve insanlar arasındaki köprüyü oluşturmak ve markaların hedef kitlesiyle 
olan iletişiminin sağlanmasında büyük öneme sahiptir. Bu sebeple günümüz reklam sektöründe, hedef kitle ile 
marka arasındaki karşılıklı iletişimin kurulabilmesinde iki yönlü iletişim ve etkileşim, markalaşma sürecinin 
vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Markalar pazara çıkmak istedikleri ürün veya hizmete göre, uygun 
hedef kitlesi belirlerler. Hedef kitle olarak doğrudan bireyi, çeşitli insan gruplarını veya daha geniş toplulukları 
seçebilirler. Bu kitleleye yönelik olarak kurulacak olan iletişimin kurulmasında karşılıklı etkileşimi sağlamak 
amacıyla reklam tasarımlarında çeşitli teknolojik araçlar ve yöntemler tercih edilmektedir. Bu doğrultuda ba-
kıldığında reklam zaman içinde, pazarlama iletişimi kapsamında etkileşimli bir yapıya bürünerek süreç, araç 
ve hedeflenen etki açılarından etkileşimin gerçekleşmesine imkan sağlayacak bir hale bürünmüştür. Bu neden-
lerden dolayı geleneksel reklam anlayışları pazar odaklı şekillenirken, günümüz reklam yaklaşımları tüketi-
ci odaklı şekillenmektedir. Bu noktada da geleneksel reklamdan farklı olarak etkileşimli reklam türü ortaya 
çıkmıştır. Türk Dil Kurumunca “Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi” diye tanımlanan etkileşim sözcüğünden 
türetilen etkileşimli reklamlar; tüketicilere kendi deneyimlerinden faydalanarak pek çok seçenek arasından se-
çim yapma ve ürün bilgisi edinme kontrolünü veren reklamlardır. İletişimin geleneksel medyadan daha kişisel 
olduğu hissini yaratır, çünkü kişiyle bire bir etkileşim imkanını doğurur. Etkileşimli reklam, yeni medya araç-
larının ve bilgisayar teknolojilerinin gelişimiyle birlikte daha da etkin ve yaygın hale gelmiştir. Etkileşimli 
reklam kullanımları marka sadakatini, marka bilinirliğini arttırmakta ve marka-tüketici arasındaki duygusal 
bağın kuvvetlendirilmesi sağlamaktadır. Bu bağlamda çalışma içerisinde, günümüz reklam sektöründe yeni 
bir kavram olan “etkileşimli reklam” üzerine durulacak olup, örnek bir reklam kampanyası incelenecektir.  
 
Anahtar Kelimeler: Reklam Tasarımı, Etkileşimli Reklam, İletişim, Marka, Tasarım 
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ACİL SERVİSTE ŞİDDETİ YÖNETMEK SANAT MIDIR?

Nazmiye KOYUNCU

Türkiye

Öz: Dünya’da ve Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet giderek artmakdadır. Türkiye’de sağlık ça-
lışanlarının, çalışma yaşamı boyunca işyerinde herhangi bir şiddet türü ile karşılaşma oranı %74 civarında-
dır. Ülkemizde ve dünyada yapılan çalışmalarda en fazla maruz kalınan şiddet türleri bağırma (%91), ha-
karet (%74,6) ve tehdittir (%56). En fazla şiddet uygulayan grup ise hasta yakınlarıdır.. Hastanelerde şid-
detin en yoğun yaşandığı yerlerin başında acil servisler gelir. Acil servislerde şiddete neden olan faktörler, 
uzun bekleme süreleri, uygun olmayan bekleme ortamı, hasta ve yakını ile sağlık çalışanı arasındaki ileti-
şim yetersizlikleri, stres, ağrı gibi nedenler sayılabilir. Tüm bu sebepler ile acil servisler, hem acil çalışanları 
hem de hasta ve yakınları için stresli ortamlardır. Şiddetin düşük çalışan morali, artan iş stresi, yönetime 
ve iş arkadaşlarına karşı azalan güven ve düşmanca bir çalışma ortamı gibi negatif örgütsel sonuçları ola-
bilir. Acil servislerin yapısı gereği şiddet olaylarının en sık yaşandığı yerler olduğu göz önünde bulundu-
rulduğunda acil servis çalışanları için şiddetin yönetimi ve öfke kontrolü, iletişim be c er i l er i, sa ld ı 
r g an hasta/yakınlarının belirgin özellikleri, şiddete maruz kalabileceği durumlar ve şiddet olayı yaşanma-
sı durumunda kişisel bazda ve hastane yönetimi bazında nasıl bir politika izleneceği önceden olabildiğin-
ce prosedürize edilmelidir. Acil servislerde şiddetin azaltılması ve yönetimi ile ilgili devlet politikaları, her 
hastane yönetiminin kendi acil servisi için oluşturduğu planlar ve eğitimler, her acil servis idaresinin ken-
di tedbirleri ve her insanın kendi kişisel özellikleri, bu konuda aldığı eğitimler ve becerileri de göz önünde 
bulundurulduğunda acil serviste şiddet yönetiminin bir sanat olduğu çok sayıda çalışanın ortak görüşüdür.  
 
Anahtar Kelimeler: Acil Servis, Şiddet, Sağlık Çalışanı, Sanat 



170

ÖZET SÖZEL METİNLER

TİCARİ AFİŞ TASARIMINDA MESAJIN ALGILANMASI VE ANLAMLANDIRILMASI

Refik YALUR

Türkiye

Öz: Afiş, iletilmek istenilen mesajı izleyiciye duyurma görevini üstlenmiş önemli ve etkili bir iletişim ürü-
nüdür. Bu bağlamda ticari afiş; herhangi bir ürün veya hizmeti tanıtım aracı olarak tanımlanabilir. Ticari 
bir ürün, öncelikle logosu ve gerekli ise ambalaj tasarımı yapıldıktan sonra, mutlaka afiş tasarımıyla birlik-
te ortaya çıkarılmaktadır. Doğru tasarlanılan bir afiş, resmi olarak ürünün duyurusunun yapılmasını sağlar. 
Afiş tasarımının yaratıcılığında en önemli etkenlerden biri, verilen mesaj ve bu mesajın nasıl verildiğidir. 
Doğru bir tasarım için tasarımcı, temelde konusu anlam olan göstergebilimden faydalanabilir. Göstergebi-
lim, diğer adı ile semiyotik; göstergelerin algılanmasını ve anlamlandırılmasını sistematik olarak incelen-
mesine dayanan bir bilim dalıdır. Başka bir ifadeyle görselin, kelimenin, rengin ya da imgenin anlatmak is-
tediği anlamı bulmasını sağlar. Göstergebilimin göstergeleri özellikle yaratıcı afiş tasarımlarında tasarım-
cıya kolaylık sağlar. Afiş üzerinde kullanılan yazı, fotoğraf, grafik ve renkler birer göstergedir ve tümü bir 
arada düşünülerek anlamlandırılır. Kullanılan göstergeler ancak; metafor, mitler, yan anlam, düz anlam ve 
kodları düşünülerek doğru bir şekilde kullanılır ve anlamlanır. Mesajın en hızlı şekilde iletilmesi gerekti-
ği düşünüldüğünde, afiş tasarımında göstergelerin doğru kullanımının önemi artmaktadır. Bu bağlamda, 
afişin hitap ettiği kesimin yaş grubu, kültürel, sosyal ve ekonomik durumu, eğitim seviyesi gibi özellikle-
ri de dikkate alınmalıdır. Bu çalışmada, ticari afiş ve tarihçesine değinilerek, afiş üzerindeki göstergelerin 
doğru okunabilmesi için göstergebilimin inceleme alanı olan “anlam” ve “algı”dan bahsedilecektir. Hem 
tasarımcı, hem izleyici için yol göstermesi hedeflenerek seçilen örnek ticari afişler anlamlandırılacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Afiş, Algı, Anlam, Tasarım, Gösterge 
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MEKÂN VE SINIR İLİŞKİSİ

Rıza Ozan EROĞLU

Türkiye

Öz: Bu çalışmanın amacı sınırların sadece belirli materyallerle oluşturulamayacağını, bu kavramın insanla 
birlikte var olduğunu ve süreceğini belirtmektir bu sebepten sınır kavramını mülkiyet kavramının ortaya çık-
tığı anla bir okumak yanlış olacaktır. Sınır kavramı, kendini kişisel ihtiyaçları doğrultusunda diğerlerinden 
ayıran insanla ortaya çıkar. Bu alana özel alan denir. Bir bireyi ya da bir haneyi niteleyebilmekle beraber, 
bir alan içerisinde birden çok etmenin ilişkisine izin veriyorsa toplumsal alan özelliği de kazanır. Toplumsal 
alan kavramı fiziki bir alanı nitelerken aynı zamanda birbirini içerisine geçmiş pek çok özel alanın etkileşim 
sınırlarını da oluşturur. Özel alanın en büyük yükümlülüklerinden birisi mahremiyettir. İnsan eylemlerini ve 
düşüncelerini burada kamusal olandan ayrı tutar. Böyle bir alanın ihtiyacı, insanın özel ile kamusalın arasın-
daki sınırı oluşturmasını gerektirmiştir. İçerisinde bulunduğumuz alanın koşulları değiştiği vakit, mekânda 
ve zamanda olduğunu bildiğimiz farklılık durumu, an içerisindeki eylemlerimizde değişim oluşturur. İnsan-
lar terk edildiğini düşündükleri alanlarda saldırganlaşma eğilimindedir. Bu durum bellekten gelen bir dene-
yimlenmişlikle veya ilkel bir dürtüyle açıklanmaya çalışılabilir. Mekanın içerisinde bulunan bir yâda birden 
fazla eleman bulunduğumuz yerle ilgili bellekteki anılarımıza geri dönerek ilişkili olanlar içerisinden olumlu 
veya olumsuz bir yargıda bulunmamıza sebep olabilir. Mekânın pek çok alt başlığı vardır, bunlar algılaya-
bildiğimiz hemen her şeyi oluşturur Georges Perec’in söylediği “boşlukta gözünüze takılan şey mekandır” 
olarak değil, kokladığınız, duyduğunuz, gördüğünüz, tattığınız, hissettiğiniz, fark ettiğiniz her şey mekandır.  
 
Anahtar Kelimeler: Mekân, Sınır, Toplumsal Alan, Özel Alan, Duyu 
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WRITING BACK AT AUSTEN

Suzan DENİZ

Turkey

Abstract: Austen Project is an attempt to pay homage to Jane Austen’s works that nearly celebrated their 
200th anniversary. As a pre-Victorian writer, Austen reflected the relationship between men and women of 
her time mostly by using wit and humor, often sarcastic towards interested in the earthly delights, and mostly 
in favor of a strong spiritual relation to the beloved one. Her works achieved to express universal reactions 
and interpersonal relationships among people and it can be stated that this universality through time and space 
earned her an attempt by contemporary writers to bring her novels up to date. The project selects mostly Bri-
tish, save one American, writers to create 21st century characters, situations, and environment of Austenian 
social structure. This study attempts to make a palimpsestic analysis of the works that take part in the project, 
focusing on a particular novel: Sense & Sensibility. Palimpsestic reading emerges from the word palimpsest, 
which describes a piece of parchment that has been written on several times. As the erased former writing can 
still be seen, the new text also reflects traces of an older manuscript. Likewise, novels of Austen Project, even 
though they show a contemporary portrait of characters and environment, still reflect universality. The aim of 
this study is to highlight similar aspects which overlap between the two texts will be pointed out and evaluated.  
 
Key Word: Jane Austen, Joanna Trollope, Austen Project, Sense and Sensibility, Palimpsest, Palimpsestic Re-
ading 
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GRAFİK TASARIMDA TÜKETİCİ ALGISININ OLUŞMASINDA RENGİN ROLÜ

Zeynep Eda BÜRGE

Türkiye

Öz: Bu çalışma; grafik tasarımda renk kavramının tüketici algısı üzerine etkileri ve pazarlama aşamasın-
da ne derece önem taşıdığına yönelik farkındalık yaratma amacını taşımaktadır. Renklerin anlamı, renklerin 
tüketiciler tarafından algılanma modelleri ve etkileri aracılığıyla tasarımlarda renklerin rolü incelemektedir. 
Renk algısı yönetimi, tasarım yaparken önemli elemanlardan biridir. Renk, kültürel bir olgudur. Renklerin 
kültürel boyutunun ürünle ilişkisini kurmak, rengin psikolojik etki değerlerine yer vermek, tasarım yapar-
ken yararlanılması gereken değerli bilgilerdir ve bu bilgiler doğrultusunda tüketiciye daha hızlı ulaşmak 
mümkün olabilmektedir. Renk olgusu bir tasarımın tüketici tarafından kolay tanınmasını, dikkat çekmesi-
ni sağlamaktadır. Renk psikolojisi hedef kitle tüketici bireylerini ürünle doğrudan bağlantı kurmaya yön-
lendirebilmektedir. Tasarım yaparken rengin her bireye farklı bir etki yapacağı göz önüne alınmalı ve di-
ğer tasarım öğeleriyle etkileşimli kullanılmalıdır. Tasarım yaparken etkili renklerin seçilmesinde hedef kitle 
bireylerinin toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel yapılarının da göz önünde bulundurulması gerekmek-
tedir. Ayrıca, tasarımlarda daha evrensel bir dili yakalamak adına sembolik anlatımlara yönelme durumun-
da doğru renk seçimi önem kazanmaktadır. Renk olgusuyla kullanılan formlar ve tipografi, tasarım alanın-
da görsel hiyerarşiyi ayırt etmek açısından önemlidir. Renklerin kendi içerisindeki geçişlerin uyum halinde 
olması tasarımlarda bütünlüğü sağlamaktadır. Sonuç olarak, renklerin sahip olduğu anlamların tasarım sü-
recinde diğer elemanlarla bir arada kullanılmasında ortaya çıkan sonuçlar dikkate alınmalıdır. Renkler, bi-
linçli bir şekilde tasarım alanında kullanıldığında, kolay algılanan başarılı tasarımlar ortaya çıkmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Renk Algısı, Grafik Tasarım, Hedef Kitle, Kültür 
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ANASANAT ATÖLYE SEÇİMLERİ VE TUTUMLAR BAĞLAMINDA TEMEL TASARIM DERSİNİ 
DEĞERLENDİRMEK

Zeynep HASIRCI, Berna Coşkun ONAN

Türkiye

Öz: Sanat eğitimi verilen ve özellikle sanat eğitimcisi yetiştirilen kurumlarda, öğrencilerin bilinçli ve yetkin 
olarak yollarına devam edebilmelerinde, Temel Tasarım eğitimi önemli bir rol oynamaktadır. Araştırmanın 
amacı: Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda farklı sınıf düzeylerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin, ana-
sanat atölye tercihlerinde Temel Tasarım dersinin ne kadar belirleyici olduğunu ve bu öğrencilerin Temel Ta-
sarım dersine yönelik tutumlarının nasıl olduğunu incelemektir. Araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden 
tarama deseni esas alınmıştır. Katılımcılar: Uludağ Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda 1, 2, 3 ve 
4. sınıflarda öğrenim görmekte olan öğrencilerden oluşan toplam 91 kişidir. Veriler, 5’li ve 6’lı Likert tipinde 
ölçek uygulanarak elde edilmiş, SPSS 22 programı ile analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Bulgulardan: Katılım-
cıların anasanat tercihlerinde kişisel ilgi ve yeteneklerin çok düzeyde belirleyici olduğu; Temel Tasarım der-
sinde yapılan teorik anlatımların az, uygulamaların ise orta düzeyde belirleyici olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Diğer faktörlerden; not ortalaması, iş imkânları, üst sınıflardaki öğrencilerin görüşleri, ilgi duyulan bir anasa-
nat öğretmeni olması orta düzeyde belirleyici; maddi durum, aile görüşleri, arkadaş görüşleri, kurs öğretmeni 
görüşleri ve Temel Tasarım öğretmenlerinin görüşleri az düzeyde; kolaylık faktörü ise çok az düzeyde belir-
leyici bulunmuştur. Öğrencilerin anasanat atölye tercihinde bulunurken, öncelikle kişisel ilgi ve yeteneklere 
dayalı karar almaları durumu, araştırmanın önemli sonuçlarından biridir. Temel Tasarım dersine yönelik tu-
tumlarda ise 1, 2 ve 3. sınıflardaki katılımcıların; olumluya dönük kararsız, 4. sınıftaki katılımcıların olumsuza 
dönük kararsız olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Farklı sınıf düzeylerindeki katılımcıların, Temel Tasarım dersine 
yönelik tutumlarında kararsız olmasının nedenlerini ortaya çıkaracak nitel araştırma yapılması önerilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Temel Sanat Eğitimi, Sanat Elemanları, Tasarım İlkeleri, Anasanat Atölye Dersi
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SPOR SALONLARINDA EKONOMİK MALİYETİN MEKÂN TASARIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Ayhan AYTAÇ, Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL

Türkiye

Öz: Günümüzde ekonomik maliyet birçok tasarımda olduğu gibi spor salonlarının tasarımında da önemli 
bir faktördür. Bu konuda yapılan araştırma ve çalışmalara baktığımızda özellikle özel işletmeler tarafından 
yönetilen ve işletilen spor salonlarında maliyetlerin ve mekan tasarımının birbiri ile paralellik gösterdiğinin 
söyleyebiliriz. Kamu yani belediyelere ait spor salonlarında ise daha çok klasik sistem ve birbiriyle aynı yönde 
tasarımların dikkate alındığını ve uygulandığını görmekteyiz. Fakat özel işletmeler tarafından işletilen spor 
salonlarında ise bu durum farklılık göstermektedir. Özel işletmeler tarafından işletilen özel spor salonlarında 
tasarım, ergonomi, mekanın etkili kullanımı, havalandırma, kişiler arası kullanım kolaylığı, mekanın renklen-
dirilmesi, kişisel kullanılan dolaplar, tuvaletler, duşlar v.b. yerlerin ergonomik olması, hijyenik ve kullanım 
açısından oldukça etkili yerler olması müşteri açısından önem arz etmektedir. Bu durum müşterinin tercih-
lerini de etkilemekte ve sportif faaliyetlerin artış göstermesine de katkı sağlamaktadır. Günümüzde kişisel 
sirkülasyonun yoğun olduğu AVM ler ve alışveriş merkezleri ile büyük otellerin spor salonları daha çok kişisel 
görselliğe ve estetiğe yönelik tasarımlar içermektedir. Aynı şekilde kullanılan materyaller spor aletleri ve ze-
min tasarımları da aynı yönde müşteri memnuniyetinin en üst seviyede tutulmasına yönelik hazırlanmaktadır. 
Özellikle teknoloji odaklı ve günün koşullarına göre üretilmiş mekanik ve teknik materyaller “spor” aletlerinin 
yoğun kullanıldığını söyleyebiliriz. Sonuç olarak özel ve kamuya ait spor salonları arasında önemli farklı-
lıklar olduğunu açıkça ifade edebiliriz. Özel spor salonlarında ve mekanlarda sportif aktivitelerin en sağlıklı 
ve hijyenik olarak yapılabilmesi adına yapılan tasarımların oldukça dikkat çektiği, bu tasarımların ise ciddi 
maliyetler meydana getirdiği açıkça görülmektedir. Maliyetlerin yapılacak tasarımlar üzerinde önemli bir etki 
yarattığını bu çalışma sonucunda söyleyebiliriz. 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE MEKÂN TASARIMI MALİYET YÖNETİMİ

Ayhan AYTAÇ, Murat KORKMAZ

Türkiye

Öz: Son yıllarda özellikle çarpık kentleşme ve kaçak yapılaşmanın meydana getirdiği görüntü kirliliği ve 
deprem gerçeği dikkate alındığında kentsel dönüşümün ne denli önemli bir boyut olduğunu ortaya koymak-
tadır. Özellikle son yıllarda yaşanan deprem felaketleri ve çarpık kentleşme dikkate alınarak hazırlanan bazı 
kamusal çalışmalar kentsel dönüşüm zorunluluğunu ortaya koymuştur. Yapılan birçok çalışmaya baktığımızda 
kentsel dönüşüm faktörünün artık günümüz koşullarında kaçınılmaz bir sonuç olarak karışımızda durduğunu 
söylemeden geçemeyiz. Kamusal ve özel sektör olarak kentsel dönüşümün maliyetleri incelendiğinde hem 
kamu hem de özel sektör olarak ciddi maliyetler meydana getirdiği görülmektedir. Fakat Türkiye gerçeğine 
baktığımızda deprem ülkesi olduğumuzu dikkate alarak hareket etmenin zorunluluğu da ayrı bir boyuttur. Bu 
nedenle deprem gerçeğini dikkate alarak hareket edersek, yaşanacak felaketlerin maliyetleri kentsel dönüşüm 
maliyetlerinden daha yüksek bir boyuttadır. Bu nedenle özellikle yerel yönetimler üzerindeki yetki kullanı-
larak yapılacak olan kentsel dönüşüm olayının günümüzde ciddiye alınması gereken bir gerçek olduğunu 
açıkça söyleyebiliriz. Bu çalışmada özellikle kentsel dönüşüm maliyetlerinin kamusal ve özel sektör açısından 
uygulamalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Yapılan çalışmada TUİK ve bazı özel sektör işletmelerinden 
elde ettiğimiz finansal tablolar incelenmiş ve farklı analiz teknikleri kullanılarak bu veriler analiz edilmiştir. 
Araştırma ve analiz sonrasında elde edilen bulgulara göre kentsel dönüşümün kamu ve özel sektör üzerinde 
ciddi bir maliyet oluşturduğu görülmüştür. 
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