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ÖNSÖZ

“Ahmet Yakupoğlu Felsefesi Işığında …”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak, Ord. Prof. Süheyl Ünver ekolünün son halkası, Türk
manzara resminin ustası, Üsküdar’lı Ressam Hoca Ali Rıza Bey’in son temsilcisi, minyatürde
21. yüzyılın Nakkaş Levni’si, Halil Dikmen’den icazetli neyzeni, Kütahyalı ressam Ahmet
Yakupoğlu adına, doğumunun 98. yılında, I. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Şehir, Sanat ve
Tasarım Sempozyumu’nu gerçekleştirmiş olmanın onurunu ve huzurunu yaşamaktayım.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak vizyon ve misyonumuz gereği bilimsel araştırma ve
topluma hizmet sorumluluğuyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu bağlamda şehrimizin sanat
ve kültür alanlarına da destek sağlamayı bir borç biliriz. Şehrimizin değerlerine sahip çıkarak ve
onları ön plana çıkartarak bu hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Bir gelenek haline
getirmeyi düşündüğümüz Ahmet Yakupoğlu sempozyumunun şehrimize, üniversitemize bilim,
sanat ve kültür alanında sağlayacağı katkıların yanı sıra, UNESCO Yaratıcı Şehirler ağındaki
Kütahya’nın kültür, sanat ve turizm açısından daha iyi tanıtılmasına da büyük katkı sağladığına
yürekten inanmaktayım.
Üniversitemizin Sosyal Bilimler Dergisi’nde, Ahmet Yakupoğlu anısına hazırlanan bu özel
sayıya destek sağlayan, bilim-sanat, danışma kuruluna, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne, editör
ekibine, bildirileri ile katkı sağlayan değerli katılımcılara ve üniversitemiz Güzel Sanatlar
Fakültesi akademisyenlerine özverili ve titiz çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunarım.
Hazırlanmış olan bu özel sayının literature katkı sağlamasını, yeni çalışmalara örnek teşkil
etmesini ve akademik camiaya kaynak oluşturmasını temenni ederim.

Prof. Dr. Remzi GÖREN
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü
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EDİTÖRDEN…

Akademi mezunu, tabiatın ve tarihin ressamı merhum Ahmet Yakupoğlu (d. 1920, Kütahya, ö.
2016, Kütahya) onuruna, doğumunun 98. yılında, 19-20 Kasım 2018 tarihleri arasında I.
Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Şehir, Sanat ve Tasarım Sempozyumu’nu; Kütahya
Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü himayesinde ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi çatısı altında başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olmanın gururunu
yaşamaktayız.
Sempozyumda; resim, seramik, grafik, görsel iletişim tasarımı, sanat tarihi, mimarlık, iç
mimarlık ve geleneksel el sanatlarını kapsayan alanlarda bildiriler, akademisyenler, sanatçılar ve
tasarımcılar tarafından sunulmuştur. Yurt içinden otuz yedi, yurt dışından ise dokuz
akademisyen-sanatçı ve tasarımcının sunumlarını gerçekleştirdiği sempozyum, uluslararası
niteliğiyle büyük bir değer taşımaktadır. Disiplinlerarası birlikteliklerin ve ortaklıkların öneminin
çok iyi anlaşıldığı günümüzde; sempozyum sonucundan elde edilen çıktılar tüm bilim ve sanat
ortamlarında paylaşılarak, Merhum Ressam Ahmet Yakupoğlu’nun doğumunun 98. yılında
anılması ve yapılan çalışmaların şehir, sanat ve tasarım alanlarına katkı sağlaması hedeflenmiştir.
Bu amaç doğrultusunda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2019 Mart
ayında, Ahmet Yakupoğlu Anısına yapılan özel sayı ile destek vermiştir. Özel sayıda
sempozyumda sunulan ve makale olarak yayınlanması tercih edilen bildirilere yer verilmiştir.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak, Ahmet Yakupoğlu felsefesi ışığında düzenlenen;
kültür, sanat, şehir ve tasarım alanlarında nitelikli bildirileri ile destek veren katılımcılarımıza
değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, tekrar buluşmak dileğiyle saygılarımızı sunarız.

Editör Kurulu
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BRÜTALİST MİMARİ VE HEYKEL İLİŞKİSİ: DAVİD UMEMOTO’NUN
HEYKELLERİ
Seval ALP1
Öz
Endüstri devrimi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan modernite kavramı, sanat akımlarının yanında mimarlık alanında
da önemli etkiler yaratmıştır. 20.yy’ın başlarında mimarlık alanının temel motivasyonu, şehirlerin dünya savaşından
sonra yeniden inşasıdır. Mimari tasarımlarda geçmiş dönemlerde kullanılan detayların ve süslemelerin yerini, yalınlık,
bütünlük kavramları almış ve işlevsellik ön plana çıkmıştır.
Brütalist mimari genel hatlarıyla, 1950’ler sonrası Avrupa’da ortaya çıkan ve temel malzemenin beton olduğu, ancak
kendi sınırlarını geliştiren bir yaklaşımla çelik ve camın ham halde kullanıldığı bir mimarlık akımı olarak
tanımlanabilir.
Çalışma, modernizm sonrası mimarlık alanının önemli akımlardan biri olan brütalist mimari ve heykel arasındaki
ilişkiyi ele almaktadır. Bu ilişki, malzeme, form, ritim, doku gibi, her iki alanın temel tasarım ortaklıkları çerçevesinde
değerlendirilecektir. Bu bağlamda brütalist olarak değerlendirilen ve mimarimsi heykeller üreten David
Umemoto’nun eserleri incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Heykel, Mimari, David Umemoto

BRUTALIST ARCHITECTURE AND SCULPTURE: DAVID UMEMOTO’S
SCULPTURE
Abstract
The notion of industrial revolution and the resulting modernity created important effects in the field of architecture as
well as art movements. In the early 20th century, the main motivation of the field of architecture was there construction
of the cities after the worldwar. In architectural designs, the details and ornaments that have come to the fore in the
previous periods have been replaced by concepts such as simplicity, integrity and functionality.
In general, the Brutal architecture can be defined as an architectural trend that emerged in Europe after the 1950s and
use draw materials such as steel and glass in an approach that uses concrete as a basic material but which improvesits
boundaries.
The study deals with the relation ship between the brutalist architecture and sculpture, which is one of the important
trends in the field of architecture after modernism. This relationship will be evaluated with in the frame work of basic
design partnerships in both fields such as material, form, rhythm and texture. In this context, the works of David
Umemoto, who produced architectural sculptures and considered as brutalist, will be examined.
Keywords: Sculpture, Architecture, David Umemoto



Bu çalışma 19-20 Kasım 2018 tarihleri arasında 1. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Şehir, Sanat ve Tasarım
Sempozyumu’nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
1 Dr. Öğr. Üyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kula MYO, seval.alp@cbu.edu.tr
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Brütalist Mimari ve Heykel İlişkisi: David Umemoto’nun Heykelleri

Giriş
Tarihsel süreç içerisinde mimarlık ve heykel alanları iç içe geçmiş bir tutum sergilemekted ir.
Heykel kimi zaman mimari yapıların dış yüzeylerini süsleyerek bir birliktelik gösterirken, kimi
zaman da mimari yapının içinde ya da çevresinde yapıyla bir bağ kurmaktadır. Endüstri devrimiyle
ortaya çıkan gelişmeler, sosyal ve kültürel hayatın, buna bağlı olarak da mimari ve sanat
alanlarındaki bakış açılarının köklü değişimlere uğramasına neden olmuştur. Heykel ve mimar i,
20. yy başlarında ortaya çıkan bu toplumsal değişimler çerçevesinde kendi alanlarını düzenlerke n,
birbirleriyle olan ilişkilerini de yeniden tanımlamışlardır.
Modernizm’le birlikte gelenekten kopuş, plastik sanat ve mimarlık alanları arasındaki ilişk iyi
birbirine yaklaştırmıştır. Ortaya çıkan De Stijl, Bauhaus gibi sanat akımlarında ressam, heykeltıraş
ve mimarlar bir arada üretim yapmaya başlamışlardır. Mimarlık alanında değişim, süslemele rde n
arınma, yalınlık ve malzemenin ön plana çıkarılmasıyla kendini gösterirken, plastik sanatlar,
figürü terk ederek soyut kavramıyla tanışmaktadır. Soyut anlatımda, teknolojik imkanlar ve
malzeme önem kazanmıştır. Heykelin geleneksel unsurlarından olan kaidenin önemi azalmış,
kütle, mekan ve boşluk kavramları 20. yy başlarında köklü değişimlere uğramıştır. Kullanıla n
malzeme, malzemenin doğasının koşulladığı form değişimleri, yerleştirildiği mekan ve bu
mekanla olan ilişkisinin değişimi gibi birçok açıdan geleneksel yapısından uzaklaşmıştır. Rodin’le
başlayan gelenekten kopuş süreci, empresyonizm, fütürizm ve konstrüktivizm gibi akımlarla daha
da ileri bir safhaya taşınmıştır. Mimaride olduğu gibi heykel alanında da yeni malzemeler üretim
çeşitliliğini arttırmıştır.
Resim 1: Constantin Brancusi, Boşluktaki Kuş, 1923 (Sol)
Resim 2: Katarzyna Kombro, Uzay Kompozisyonu 3, 1928 (Sağ)

Kaynak: (https://www.metmuseum.org/art/collection/search/486757) (Sol)
Kaynak: (http://temple-of-light.blogspot.com/2011/02/some-more-wo rk-by-katarzyna-kobro.ht ml) (Sağ)

Heykelde bu tür gelişmelerin olduğu dönemde mimari de kendi içinde büyük bir devrim yaşamış,
süsten arınmış yüzeyleri ve kullandığı asal formlarla, kütlesel düşünce tarzını bünyesine dahil
etmeye başlamıştır. Le Corbusier’in Villa Savoye’u bunun en güzel örneklerindendir.
Kortan (1986, aktaran Özertural, 2007) şöyle demiştir:
.. Le Corbusier daha tasarım sürecinin başında binanın formuna karar vermişti: Bu
bina, onun ‘güzel, en güzel biçimler’ dediği birincil geometrik formlardan olan bir
dikdörtgen prizma olacaktı!.. Bu ise formun önceden karar verilip bütün
fonksiyonların bu form içine yerleştirilmesi olayıdır ki bu yaklaşım
“Tümdengelim” yöntemidir. Bu durumda binanın dıştan görünümü çok önemlid ir
ve amaç saf, yalın, kusursuz bir dikdörtgen prizmayı, kolonlar üzerinde soyut bir
“estetik obje” olarak sunmaktadır. (s.28)
Kortan’ın tanımladığı Le Corbuser’in tasarım yaklaşımı, mimaride değişimin yönüne dair önemli
ipuçlarını barındırmaktadır. Mimaride kütle, işleve ek olarak önemli bir konuma kavuşmuş, işlev
2

Brutalist Architecture and Sculpture: David Umemoto’s Sculpture

ise formun sınırları içerisinde değerlendirilmiştir. Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe ve
Frank Lloyd Wright gibi mimarlar gösterdikleri bu tavırla, 1950’lerde ortaya çıkacak brütalis t
mimari akımın zeminini hazırlamışlardır.
1.Modern Mimari ve Brütalizm
Endüstri devrimiyle başlayan tarım toplumundan teknoloji toplumuna geçiş süreci 20. yy
başlarında etkisini tüm dünyada iyice hissettirmiştir. Bu süreçte değişen üretim teknikler i,
dağıtımın kolaylaşması ve ortaya çıkan yeni malzemeler özellikle mimarlık ve plastik sanatlar
alanında yeni gelişmeleri de beraberinde getirmiştir.
Mimarlık alanında modern hareketin inşasında 19. yy’ın çelik ve cam yapıları önemli bir yer
tutmaktadır. Bu dönemde çelik ve camla inşa edilen (köprü, istasyon vb.) yapılar, (mühendis lik
çözümlerinin ön planda olduğu) geleceğin mimarlığı için önemli ipuçları barındırıyordu. Yeni
malzemeler ve mühendislik çözümleri mimari tasarımlara yeni bir boyut kazandırmaktaydı.
Modern mimarinin kavramsal altyapısının oluşturulmasında Giedion’nun tanımlamaları önemli
bir yer tutmaktadır. Giedion’un modern mimarinin üzerine temellendiğini belirttiği “yeni mekan”
kavramını farklı mimarların yapıtlarıyla ilişkilendirerek açıklar.
Heynen (2011) şöyle demiştir:
Giedion bu terimi Mart Stam’ın Amsterdam’da 1926’da Rokin için yaptığı
tasarımlardaki gibi, oldukça iyi tanımlanmış bir hacme daha küçük boyutlardak i
öğelerin dahil olmasında veya Le Corbusier’in kimi konutlarında olduğu gibi
katların kısmen eksiltilmesiyle, mekanları çeşitli düzeylerde iç içe geçirmesinde ve
saydam duvarların kullanımıyla iç ve dış mekan birlikteliğinin sağlanmasında ya da
Gropius’un Bauhaus’undaki gibi, binanın eşdeğer hacimlerinin etkileşimi
sayesinde, sınırları ayırt edilemeyecek şekilde bağlanmış farklı hacimlerin yan yana
getirilmesinde kullanmıştır. (s.54)
Resim 3: Walter Gropius, Bauhaus Binası, Dessau 1926, Almanya (Sol)
Resim 4: Le Corbusier, Villa Savoye,1931, Fransa (Sağ)

Kaynak: (https://www.artistsnetwork.com/art-history/the-bauhaus-effect/) (Sol)
Kaynak: (http://archikey.com/building/read/2763/Villa-Savoye/551/) (Sağ)

Heynen (2011) şöyle demiştir:
Mimarlıkta modern hareketin etrafında billurlaştığı konular ve temalar, yıkım ve
yapımın avangart mantığı ile ilişkilidir. Bu da her şeyden önce burjuvanın,
gösterişçi süs ile kiç kullanan ve eklektisizm şekline bürünmüş zevksizlik
kültürünün reddini kapsıyordu. Bunun yerine saflık, otantiklik arzusuna öncelik
verildi. Tüm süsleme biçimleri kabul edilemez bulunuyordu; gerekli olan daha çok,
malzemelerin kullanımında otantiklikti ve yapısal mantığının biçimsel ifadede
kesinlikle görünür olması gerektiği düşünülüyordu. (s.48)
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Sezgin (2005) şöyle demiştir:
Modern mimari anlayışın toplumsal tutumun temelinde, genellikle “belirginlik,
düzgünlük, saf biçimler, bütünlük, arınmışlık, yalınlık” ifadeleri yer almaktadır.
…18., 19. ve 20. yy boyunca ortaya çıkan ekonomik ve sosyal sıkıntılar, konut
sorunu ve yeni yaşam koşullarının aşılması, bu ilkelerin öngördüğü mimari tutumla
mümkündür. (s.2)
Birinci dünya savaşı sonrası ortaya çıkan şehirlerin yeniden inşası sorunu, mimarlık alanında kolay
üretilen beton malzemenin önemini arttırmıştır. Mimarlar konut sorununa beton malzeme yle
çözüm ararlarken, Peret, Le Corbusier gibi mimarlar, malzemenin doğal halinin kullanımının,
modern mimarinin temel tasarım parametreleri olan yalınlık, saflık, düzgünlük gibi kavramlar ı
desteklediğini göstermişlerdir.
Erdemir (2016) “Le Corbusier, daha 1920’lerde mimarlığı tanımlarken “L’Architecture, c’est,
avecdesmatieresbrutes, etablirdesrapportse’mounvants” (Mimarlık, ham (brüt) malzeme ler
aracılığıyla duygusal ilişkiler meydana getirmektedir) ifadesinde ‘brüt’ kelimesini kullanmıştır ”
(s.37). Bu mimarlar, gösterdikleri tavırla, 1950’li yıllarda ortaya çıkan brütalist mimar inin
temellerini oluşturmuşlardır.
Brütalizm terimi, Fransızcada işlenmemiş beton anlamına gelmektedir. Doğal olarak bu akımda
esas olan beton malzeme kullanımıdır. Brütalist mimari genel hatlarıyla, 1950’ler sonrası
Avrupa’da ortaya çıkan ve betonun temel malzeme olarak kullanıldığı, ancak kendi sınırlar ını
geliştiren bir yaklaşımla çelik ve cam gibi malzemelerin ham hallerini kullanıldığı bir mimar lık
akımı olarak tanımlanabilir.
Her ne kadar brütalizm 1950’li yıllarda ortaya çıkmış bir düşünce gibi görünse de,
bu yılları akımın brütalizm adını aldığı tarih olarak kabul etmek daha doğru bir
yaklaşım olmaktadır. Çünkü daha 1900’lerin baslarında bu düşüncenin temelle r i
atılmaya başlamıştır. Auguste Perret’nin 1903 yılında Rue Franklin’de yaptığı bir
yapıda betonarme iskelet kullanılmış ve bu iskelet kaplanmadan yalın haliyle
bırakılmış, araları cam panolarla kapatılmıştır. Bu yıllarda Auguste Perret’nin
bürosunda çalışan Le Corbusier’de bu ve benzeri tasarımlardan etkilenmiştir.
(Salgın, 2007, s.25)
Ancak, “malzemenin hamlığını savunan bu düşüncenin mimarlık ortamında kabul görmesi ve
“brütalizm” adını alması 1950’li yıllarda gerçekleşmiştir. Bu tarihten itibaren, özellik le konut,
eğitim yapıları ve rekonstrüksiyon projelerinde brütalist söylem kendini sıkça göstermiştir ”
(Korkmazoğlu, 2016, s.17).
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Resim 5: Le Corbusier - Unitéd’Habitation, 1956, Marsilya (Sol)
Resim 6: Paul Rudolph, MilamEvi, 1961, Florida (Sağ)

Kaynak:(http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=5228&sysLanguage
=enen&itemPos=59&itemCount=79&sys ParentId=64&sysParentName=) (Sol)
Kaynak: (https://www.archdaily.com/86126/ad-classics-milam-residence-paul-rudolph) (Sağ)

Yapıdaki fonksiyonlardan bir veya daha fazlasının abartılması ile yapının
tanınabilirliğinin sağlanması olarak da ifade edebileceğimiz brütalizm, ‘kimliği
bileşenleriyle belirtme’ felsefesinden hareket eden ve sorumluluk, gerçeklik,
objektiflik, konstrüksiyona bağlılık, bakınca tanınabilme, okunabilme kavramlar ını
ön plana çıkarır ve malzeme kullanımında da aynı tutumu önermektedir. (Kiremitç i
& Kılınç, 2016, s.83)
1950’lerle birlikte mimarların malzemenin ham halinin plastik etkisini ön plana çıkarma istekler i,
daha özgür tasarımların ortaya çıkmasına izin vermiştir. Malzemenin vurgulanmasının dışında
tekrarlanan geometrik formlar, yapı boyutlarının büyüklüğü, anlatımda yalınlık ve sadelik
brütalizmin genel yaklaşımını tanımlamıştır.
2.Brütalist Mimari ve Heykel İlişkisi
Modernizm, heykel ve mimarinin birbiriyle olan bağını yeniden tanımlamıştır. Sürecin her iki
alana getirdiği özgürlük, malzeme kullanımı, form, ölçek, kütle-boşluk ve çevreyle olan
iletişimleri gibi temel tasarım parametreleri arasındaki diyalogların çeşitlenmesine ve
zenginleşmesine yol açmıştır.
Brütalist mimaride malzemenin doğal halinin kullanımı ve kütle, temel tasarım parametresi olarak
değerlendirilirken, işlevsellik de yine tasarımın problemlerinden biri olmayı sürdürmekted ir.
Tasarımlarda anlatı yalınlığı ve sadelik zeminine oturan brütalist mimarinin ortaya çıktığı 1950’li
yıllarla birlikte, mimarlık alanında heykelsi eğilimler artmıştır. Antony Caro gibi heykeltıraş lar
eserlerini mimari heykeller olarak değerlendirirken, Le Corbusier gibi mimarlar ise yapıtlarındak i
heykel etkisinden söz etmektedir. Brütalist mimarlar eserlerinde heykel etkisini, güçlü formlar ve
malzemenin yarattığı plastik etki çerçevesinde ön plana çıkarmışlardır.
Brütalist mimari ve heykel alanının ortaklaştığı unsurların başında malzeme tercihleri gelmekted ir.
Bu akımın başat malzemesi betondur. Mimarlar betonun ham halini kullanarak, onun plastik
etkisinden sıklıkla yararlanmışlardır. Modernizmle ortaya çıkan tasarımlarda süslemelerden uzak
durulması prensibi, mimari tasarımlarda beton malzeme kullanımına iyi bir zemin oluşturmuş tur.
Malzemenin doğal kullanımının belirli oranda formu oluşturduğunu savunan heykeltıraşlar gibi
yeni arayışlarda olan mimarlarda, betonun ham halinin forma kattığı plastik etkiyi vurgulama nın
peşine düşmüşlerdir.
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Resim 7: Hayat Sigortası Şirketi Merkez Binası, KevinRoche John Dinkeloo & Associates,
Indianapolis, Indiana, USA, 1972 (Sol)
Resim 8: Yugoslav Brütalist Heykel (Sağ)

Kaynak:(http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/1CPtM Yghn VMJVv 1YphFrWDc/the-brutalist-divide-concretemonsters-or-architectural-icons) (Sol)
Kaynak: (http://cure8group.com/exploring-yugoslavias-mysterious-abandoned-brutalist-monuments/) (Sağ)

Özbalta Le Corbusier’in betonla olan ilişkisini şu şekilde açıklamaktadır;
… beton Le Corbusier’nin elinde güzel ve anlamlı bir çabaya dönüşmüş ve yeniden
yapılmış bir taş niteliği kazanmıştır. Mimarın neredeyse bütün yapı elemanlar ında
(taşıyıcı elemanlar, cephe elemanları, merdivenler vb.) betonu kullanması binaya
tek malzemeden dökülmüş bir “model” niteliği kazandırmıştır. 1950’lerde özellik le
Le Corbusier’in çalışmalarında kendine önemli bir yer bulan brüt beton kullanımı,
kütlenin estetik değerine katkı sağlamakla birlikte ona anıtsallık da katmıştır.
(Özbalta, 2017, s.7)
Bunun yanı sıra her iki alanda, betonun doğasında var olan, sert, yalın, masif etkiden ve ışığı
yansıtma şeklinden yararlanmıştır.
Heykel ve mimari alanlarının form açısından ilişkileri (benzerlikleri) 20.yy’la birlikte birbirine
yakınlaşmıştır. Makinalaşma, inşaa gibi kavramlar ve insan-doğa ilişkisinin yeniden
tanımlanması, sanat nesnesi üretimini de etkilemiştir. Heykel figürü terk etmiş, kaideden
uzaklaşmış, çevre ve boşlukla olan ilişkisini yeniden şekillendirmiş ve buna bağlı olarak form
açısından zenginleşmiştir. Tüm sanat akımlarında olduğu gibi, heykel alanının bu dönemde diline
kattığı soyut ve soyutlama kavramlarında, geometrik formlar önemli bir yer bulmuştur. Kübist,
konstrüktivist, fütürist ve minimalist akımlar, geometriyi ve temel geometrik formları kullana rak
dönemin soyut sanat anlayışında belirleyici olmuş ve bu formlar De Stijl, Bauhaus gibi
oluşumlarda yer alan sanatçıların eserlerinde de azımsanmayacak bir seviyede kullanılmıştır. De
Stijl akımının önemli isimlerinden heykeltıraş Vantongerloo ve Bauhaus heykeltıraşlarından Otto
Verner temel geometrik formlar kullanarak heykeller üretmiştir.
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Resim 9: Otto Werner, Yapı Heykel, 1922 (Sol)
Resim 10: Georges Vantongerloo, Birimlerin İlişkisi, 1919 (Sağ)

Kaynak: (https://www.bauhaus.de/en/programm/sammlung/80_skulptur/) (Sol)
Kaynak: (https://www.tate.org.uk/art/artworks/vantongerloo-interrelat ion-o f-vo lu mes-t02306) (Sağ)

Brütalist yapılarda ise tanımlı, keskin hatlarla işlenmiş rasyonel formlar göze
çarpmaktadır. Bunun nedeni brütalist mimarlığın kararlı bir kütleye sahip olma
arzusu ve ortogonal formları esas geometri saymasıdır. Çünkü brütalist yapılar için
geçerli olan tutum Le Corbusier’in de bahsettiği gibi yalın geometridir. (Özbalta,
2017, s.3) (Resim 11,12)
Brütalist mimarinin belirleyici özelliklerinden olan tekrarlanan geometrik biçimler, mimari ve
heykelde bir form birlikteliği oluşturmasının yanı sıra, boşluk kullanımının da ortaklaşabilece ğini
göstermektedir. Mimaride boşluk, geleneksel anlamıyla işleve yönelik değerlendirilirke n,
heykelde formla bir ilişki içerisindedir. Ancak brütalist mimarinin heykelsi olarak
değerlendirilebilecek örneklerinde boşluk, işlevin dışında, heykelde olduğu gibi, formu
tamamlayan bir unsur olarak da karşımıza çıkar (Resim 13,14).
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Resim 11: Jocelyn Chewett. Sans Titre,1950 (Sol)
Resim 12: Pfohl, Roberts ve Biggie, Buffalo Mahkeme Binası, 1974, Buffalo, New York (Sağ)

Kaynak: (https://www.erudit.org/fr/revues/va/1983-v27-n110-va1170279/54355ac.pdf) (Sol)
Kaynak: (http://www.wikiwand.com/en/Buffalo_City_Court_Buildin g) (Sağ)

Resim 13: Soul Fujimoto, Birçok Küçük Küp Enstelasyonu, 2014, Paris, Fransa (Sol)
Resim 14: Moshe Sadie, Habitat 67,1967, Montreal, Kanada (Sağ)

Kaynak: (https://inhabitat.com/removable-stacked-metal-cubes-filled-with-plants-teeter-in-paris/many-small-cub es sou-fujimoto-2/) (Sol)
Kaynak: (https://srussenschuck.com/brutalist-architecture/) (Sağ)

Brütalist mimari ve heykelde birbirini takip eden kütle ve boşlukların forma kattığı bir diğer unsur
da, tıpkı müzik eserlerinde olduğu gibi ritm duygusu yaratmasıdır. Benzer büyüklüktek i
tekrarlanan formların yanında, farklı büyüklükteki kütlelerin bütün oluşturabilecek bir sistem
içerisinde kurgulanmasıyla da bir ritim yaratılabilir. Brütalist mimaride formun yalın tasarımına
özen gösterilmiştir. Malzemenin üzerinde boya, süsleme ve kaplama olmaksızın ham haliyle
kullanılması, bu yapılardaki sadelik etkisini arttırmıştır. Her iki alanda, malzemenin yalın görselini
desteklemek, formda zenginlik yaratmak ve hareket duygusu kazandırmak amacıyla ritmi
eserlerinde kullanmışlardır.
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Resim 15: Antony Gormley, Blok, 2016, Beton (Sol)
Resim 16: Baur, Brauning, Durig, Basel Sanat ve Tasarım Okulu, 1961, Basel, İsviçre (Sağ)

Kaynak: (http://thequietus.com/articles/21048-antony-gormley-interview-white-cube-fit) (Sol)
Kaynak: (http://www.basilea.viaggidiarchitettura.it/general-trade-school/) (Sağ)

Malzemenin brüt halinin kullanımında doku önemli bir unsurdur. Betonun kalıp vb. materyaller le
dokusunda değişim yapılabilirliği sayesinde, mimari yapı ve heykelin plastik etkisinde farklılık lar
yaratılabilmektedir. Doku çeşitliliği ve bununla ortaya çıkan derinlik etkisi, her iki alanda üretile n
yapıtlarda sıklıkla gözlemlenmiştir. Ayrıca kalıplar arasındaki çizgilerin yaratıcı kullanımları dış
yüzeyde farklı etkiler sağlamaktadır.
Brütalizmde sıvalı ve beyaza boyanmış dış cephelerdeki pürüzsüzlüğün yerini kaba dokular alır.
Betonu kullanan mimar Mies van der Rohe’nin yaklaşımındaki hassasiyet ve mükemme llik
arayışı, yerini form anlayışında malzeme kullanımının farklılaşmasından kaynaklanan kabalık ve
haşinliğe terk eder. Masif duvar yeniden hayat kazanır (Larut, 2013).
Resim 17: David Umemoto, Friche I-Friche II

Kaynak: (https://davidumemoto.com/friche-ii.)
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Resim 18: Paul Rudolph Erich Lindemann Mental Health Center,1971 (Sol)
Resim 19: Boca Del Rio Philharmonic Orchestra, Mimar: Michel Rojkind, Boca Del Rio, 2014,
Veracruz, Mexico (Sağ)

Kaynak: (https://www.bostonmagazine.com/property/2017/09/05/boston -landmark-paul-rudolphs-erich-lindemannmental-health-center/) (Sol)
Kaynak: (http://www.wanawards.com/finalists/foro-boca-concert-hall/) (Sağ)

Heykel ve mimaride malzemenin ham halde kullanılması ve büyük ölçekli eserler,
anıtsallık etkisini arttır. Heykeltıraş Jacop Epstein malzeme olarak taşa hayrandır
ve otobiyografisinde açıkça, büyük mermer bloklarının harika bir heykel
barındırdığının farkında olduğunu söylemiştir. Epstein, işlem görmemiş taşın
gücüne değer vermiş ve Oscar Wilde için yaptığı mezarla da taşın kendi başına
sanatsal fikri etkileyen, anıtsal bir karakteri olduğunu göstermek istemiş tir.
(Çobanoğlu, 2011, s.42)
Brütalizmin temel malzemesi olan betonun ham halde kullanılması, Oscar Wilde’ın mezar
örneğinde olduğu gibi, mimari yapıda da anıtsallık etkisi yaratır. Ham malzemenin sert, katı ve
sağlam görünümü de bu etkiyi destekler.
Brütalist mimaride anıtsal etkinin yüksek olmasının nedenlerinden biri de yapıların devasa
boyutlarıdır. Brütalist mimaride olduğu gibi, Yugoslav brütalist heykellerinin de boyut
büyüklüğünün mimariye yaklaşması, bu heykellerdeki anıtsallık etkisini arttırmıştır. Ayrıca
kullanılan brüt malzeme ve devasa boyutla ortaya çıkan masiflik, ışığın yüzeyde kırılmasını azaltır.
Bu, heykel ve mimari yapılarda anıtsallık etkisinin vurgulanmasını sağlar.
Resim 20: Devrim Anıtı, Dušan Džamonja, 1967 (Sol)
Resim 21: Kaliforniya Üniversitesi Geisel Kütüphanesi, San Diego, William L. Pereira &
Associates, 1968-1970 (Sağ)

Kaynak:(https://www.businessinsider.com/soviet-buildings-from-the-mid-20th-century-2015-4?r=US&IR=T#themonument-to-the-revolutionbuilt-in-croatia-then-yugoslavia-is-an-abstract-sculpture-dedicated-to-the-people-ofmoslavina-during-world-war-ii-1) (sol)
Kaynak:(https://www.icmimarlikderg isi.co m/2016/ 09/13/basarili-bir-brutalist-mimarlik-ornegi-geisel-kutuphanesi/
(Sağ)
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Brütalist mimari ve heykelin, malzeme, form, doku ve boyut kapsamında örneklerle açıkladığım
biçimsel birlikteliği, aynı zamanda bulunduğu alanın kültürüne yaptığı görsel katkı, kent mekanına
aidiyetlik katması ve toplumsal hafızada bir yer kaplamasıyla, her iki alanın simgese l
birlikteliklerin de altını çizmektedir.
3. David Umemoto’nun Heykelleri
Brütalist mimari ve heykel alanının biçimsel ve simgesel birlikteliklerini eserlerinde barındıra n
önemli heykeltraşların başında David Umemoto gelmektedir. Kanadalı mimar ve heykeltıraş, sanat
çevrelerinde mimari etkinin yoğun olduğu heykeller üreten ve brütalist olarak değerlendirilen bir
sanatçıdır. Heykelleri ilk bakışta minimal bina formlarını çağrıştırır ve modülerlik, işlerinin önemli
bir parçasıdır.
Umemoto, minimalist olarak değerlendirilebilecek parçaları, modüler bir yapı sistemi
çerçevesinde bir araya getirmektedir. Heykelleri bir geometri ve hacim çalışması olarak
değerlendirilebilirken, diğer yandan da yeniden düzenlenebilirliği, heykellerin sınırlılığını ortadan
kaldırır ve çeşitlenebilir formlar haline dönüştürür.
Resim 22: David Umemoto, Soma Cube IX, 2016 (Sol)
Resim 23: David Umemoto, Soma Cube IX, 2016 (Sağ)

Kaynak: (https://davidumemoto.com/soma-cube-ix.) (Sol)
Kaynak: (https://davidumemoto.com/soma-cube-ix) (Sağ)

Eserler farklı büyüklüklerde tasarlanabilirken, parçaların birbirlerine bağlılıklarının da altı
çizilmektedir. Bu bağlılık, her bir parçanın üç boyutlu olarak mükemmel bir biçimde
kodlanmasıyla mümkündür. Parçaların birbiriyle uyumu, farklı bütünlerin ortaya çıkmasına olanak
verirken, değişim ve hareketliliğe vurgu yaparak, parçalar arasında sadece fiziki değil, kavramsal
bir bağ da kurulmasını sağlar.
Umemoto’nun eserleri sanat çevrelerince brütalist olarak değerlendirilsede, kendisi
röportajlarında, eğer bir tanımlama yapmak gerekiyorsa Primitivisme daha yakın olduğunu,
Amerika, Polonezia ve Afrika mimarisinden çok etkilendiğini söylemektedir. Bunun yanında
brütalist mimar Le Corbusier’in, betonu sıklıkla kullanan mimarlar Louis Kahn ve Peter
Zumthor’un yapıtlarından çok etkilendiğini de belirtmektedir. Eserlerini ilkel olarak değerlendire n
sanatçı, teknolojinin ilerlemesini desteklemek yerine, yenilgiyi kabul ettiğini söylemektedir.
Umemoto geçmişte mimari grafik alanında çalışan bir sanatçı. Bu dönemlerde eskizler ini
teknolojik ortamda sunmaktansa, üç boyutlu olarak sunmanın daha etkili olacağını düşünerek, elle
yapmaya başlamıştır. İşlerini üç boyuta taşıdığında aldığı tepkiler ise onu heykel alanına
yönlendirmiştir. Teknolojiye karşı duruşu, eser üretimini de koşullayarak, sanatçının her bir
parçayı elle üretmesine sebep olmuştur.
Umemoto’nun teknolojiye karşı duruşu malzeme seçimine de yansıyor. Heykellerinde betonu
kullanması, bu malzemenin ekonomik olmasının yanında, modern toplumun sürekli gelişme içinde
olan durumuna bir tepki ve modernizmin koşulladığı kalıplara bir karşı duruş olarak
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değerlendirilebilir. Ayrıca beton kullanımı ve uygulama sırasında oluşan kusurlar da sanatçının
sözünü ettiği teknolojiye karşı yenilgiyi destekler niteliktedir. Umemoto’nun beton tercihinin bir
diğer nedenide, beton dokusunun plastik etkisinden yararlanma amacıdır. Bu anlamda beton
malzeme brütalist mimari ve heykel alanlarının ortaklaştığı noktalardan biridir. Sanatçı betonla
olan ilişkisini şu şekilde açıklamaktadır;
Özellikle plastik kalitesi nedeniyle betonu tercih ediyorum. Gerçekten ışığı benzersiz bir şekilde
yakalar ve harika gölge efektleri oluşturur. Hamlığını, kusurluluğunu, bunun yanı sıra çok
mütevazi ve alçakgönüllü bir malzeme olmasını seviyorum. Ayrıca dayanıklı ve dışarıda
kullanılabilir (Dixon, 2016).
Eserlerde betonun dayanıklılığı ve parçaların modüler olması bir karşıtlık oluşturarak, sağlamlık
ve geçicilik kavramları vurgulanmaktadır. Bunun yanı sıra yıkım ve dönüştürülebilirlik de öne
çıkan kavramlardır.
Resim 24: David Umemoto, Soma Cube XS, 2016 (Sol)
Resim 25: David Umemoto, The Soma Wal, 2015 (Sağ)

Kaynak: (https://davidumemoto.com/soma-cube-xs) (Sol)
Kaynak: (https://davidumemoto.com/the-soma-wall) (Sağ)

Umemoto’nun bina sistemleri olarak da değerlendirilen eserleri, çevremizi yöneten desen ve
kodların araştırmasıdır. Her bir sistem, modüler elemanların değiş tokuş edilmesine ve
dönüştürülmesine izin verecek şekilde, titizlikle tasarlanmıştır. Katı kurallar tarafında n
yönetilmelerine rağmen, sistemler hala organik gelişimlere izin vermektedir. Umemoto, doğanın
yıkma ve yeniden yaratma döngüsünü taklit etmek için yavaş bir yaratıcı süreci izliyor. Geriye
doğru bir adım atarak sanatsal pratiğini, elle üretim, yalınlık ve ilerlemeye karşı bir direniş ile
basitleştirerek, teknolojik gelişmeyle olan sonsuz yarışımıza tepki gösteriyor (Dixon, 2016).
Umemoto eserlerinin temel unsuru olan modülerlik, bir yandan formların basit ve ilkel olarak
algılanmasını sağlarken, diğer yandan teknolojinin yarattığı kaos hissini organikleştire rek
farkındalık yaratıyor. Modülerlik, eserlerdeki sürekli değişim etkisinin altını çiziyor. Sanatçı,
karmaşa ve düzen gibi birbirine zıt iki kavramı, modülerlik, tasarımlardaki keskinlik ve betonun
kusurluluğu sayesinde bir arada kullanabiliyor. Modülerlik aynı zamanda geleceğin inşası
konusunda farklı bir sistem arayışını da beraberinde getiriyor.
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Resim 26: David Umemoto, Soma Cube VI, 2015 (Sol)
Resim 27: David Umemoto, Soma Cube VI, 2015 (Sağ)

Kaynak: (https://davidumemoto.com/soma-cube-vi) (Sol)
Kaynak: (https://davidumemoto.com/soma-cube-vi) (Sağ)

Resim 28: David Umemoto, Soma Cube VI. 2015 (Sol)
Resim 29: David Umemoto, Soma Cube VI. 2015 (Sağ)

Kaynak: (https://davidumemoto.com/soma-cube-vi) (Sol)
Kaynak: (https://davidumemoto.com/soma-cube-vi) (Sağ)

Umemoto’nun heykellerindeki önemli unsurlardan biri de kullandığı boşluklardır. Boşluklar,
heykellerdeki mimari etkiyi desteklemektedir. Ayrıca boşluğun işlevselliğinin de altı
çizilmektedir. Bütünlerde yaratılan boşluklar ve açılar, kütleleri hafifletmekte ve izleyic iye
çevrelendiği sistemleri değerlendirmesi için bir alan sunmaktadır.
Resim 30: David Umemoto, Cubic Geometry SIX-20 2018 (Sol)
Resim 31: David Umemoto, Installation (Sağ)

Kaynak: (https://davidumemoto.com/cubic-geometry-six-20) (Sol)
Kaynak: (https://davidumemoto.com/interior-i) (Sağ)

Umemoto’nun eserlerindeki mimari etki, işleve getirdiği bakış açısıyla da desteklenmekted ir.
Parçalara ayırma ve birleştirme, ekleme ve boşaltma, temel formların bölümlenmesi ve bunların
belirli açılar vererek deformasyona uğratılması, parçaların mükemmel şekilde birbirler ine
bağlanabilirliği, yeni olana karşı ilkel olanı, gelişim yerine, geleneksel olanın altını çizerken, farklı
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bir gelecek inşasına da gönderme yapmaktadır. Bu, aynı zamanda açık alandaki heykel ve
mimarinin ortak unsurlarından olan simgesellik kavramını ön plana çıkartmaktadır.
Resim 32: David Umemoto, The Soma Wall, 2015 (Sol)
Resim 33: David Umemoto, Installation, The Soma Cube City i & ii, 2015 (Sağ)

Kaynak: (https://davidumemoto.com/the-soma-wall) (Sol)
Kaynak: (https://davidumemoto.com/soma-cube-city-i) (Sağ)

Heykel ve mimari alanlarının tasarım ortaklıklarından olan ritim, Umemoto’nun eserlerinde de
gözlemlenir. Ortaya çıkarılan farklı bütünlerdeki tekrar eden formlar ve çizgiler, ritim duygusunu
ön plana çıkarmaktadır. Ayrıca sıklıkla kullanılan merdiven ve açılar farklı bir ritim hissi yaratır.
Resim 34: David Umemoto, Soma Cube I Serisinden, 2015 (Sol)
Resim 35: David Umemoto, Soma Cube I Serisinden, 2015 (Sağ)

Kaynak: (https://davidumemoto.com/soma-cube-i) (Sol)
Kaynak: (https://davidumemoto.com/soma-cube-i) (Sağ)

Özellikle Yugoslav Brütalist heykellerinden etkilenen Umemoto’nun eserlerinde dikkate değer bir
başka unsur ise anıtsallık etkisidir. Heykelleri, modülerliği dolayısıyla değişkenlik göstermekle
birlikte, yaklaşık 30 cm boyutlarındadır. Heykel boyutlarının küçüklüğü düşünüldüğünde,
anıtsallık etkisinin bu derece yoğun olarak yansıtılabilmesi, Umemoto yapıtlarının önemli bir
özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Resim 36: David Umemoto, Landscape II (Sol)
Resim 37: David Umemoto, SC XXIV-Angel II, 2016 (Sağ)

Kaynak: (https://davidumemoto.com/landscape-ii) (sol)
Kaynak: (https://davidumemoto.com/sc-xxiv-angel-ii) (sağ)

4. Sonuç
David Umemoto, eserlerinde modülerlik fikrini ve beton malzeme kullanımını ön plana çıkaran
ve brütalist kavramı çerçevesinde değerlendirilen bir sanatçıdır. Ürettiği formların mimari yapılar ı
çağrıştırması ve malzeme olarak beton tercihi, heykellerinin mimari etkide heykeller olarak
adlandırılmasını da beraberinde getirmiştir.
Heykellerinin temel unsuru olan modülerlik, birbirlerine uyumlu bir biçimde tasarlanmış üç
boyutlu parçalarla sağlanmıştır. Parçalar farklı formların oluşmasına izin verirken, eserlerdeki
sınırlılığı ortadan kaldırır.
Modern mimarinin önemli akımlarından biri olan brütalizm, tarihsel süreç içerisindeki heykel
mimari birlikteliğinde önemli bir yer tutmaktadır. Umemoto bu bağın önemli temsilcilerinden biri
olarak değerlendirilebilir. Brütalist mimarlar heykelsi formlar ortaya koyarken, Umemoto gibi
sanatçıların heykellerinde, mimari etkiler yoğun olarak gözlemlenmektedir. Eserlerdeki form,
malzeme, doku, ritim, anıtsallık gibi etkiler, heykel ve mimari alanları arasındaki ilişkinin dikkat
çekici unsurları olarak değerlendirilebilir.
Umemoto’nun eserleri, ilkel ve aynı zamanda geleceğe ait binalar olma hissini bir arada verirken,
izleyiciyi bulunulan anın eleştirisini yapmaya sevk ederek, zaman kavramını sorgulamamıza yol
açıyor. Eserlerdeki belirli bir zamana ait olamama hissi, etrafımızı çevreleyen katı kurallara karşı
durmayı ve bir sistem eleştirisini de beraberinde getiriyor.
Bu çerçevede David Umemoto, döneminin altı çizilmesi gereken sanatçılarından biri olarak
gösterilebilir.
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KÜTAHYA İLİ EL SANATLARININ TANITILMASINDA VE KORUNMASINDA
KÜTAHYA YEREL YÖNETİMLERİNİN ROLÜ
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Sezin KARA2
Öz
Şehirlerin kalkınmasında, tanıtılmasında ve turizm olanaklarının artırılmasında sahip olunan kültürel değerler ve el
sanatları oldukça önemlidir. Günümüzde şehirler, ekonomik olanaklarının büyük bir bölümünü kültür ve sanat
faaliyetleri sayesinde elde etmektedir. Bu noktada yerel yönetimlerin farkındalıkları ve sorumlulukları büyük bir
öneme sahiptir. Kütahya ilinin zengin kültürel ve sanatsal bir kimliğe sahip olması, şehrin kalkınmasını sağlayan en
büyük etkenlerden biridir. Özellikle Kütahya’nın çini sanatıyla Türkiye’de ve dünyada merkez olarak bilinmesi ve
şehrin ekonomisinin büyük bir kısmının bu sanat üzerinden dönmesi yerel yönetimlerin sorumluluğunu arttırmaktad ır.
Bu çalışmada, Kütahya ilinin el sanatlarının tanıtılmasında ve gelecek kuşaklara aktarılmasında Kütahya yerel
yönetimlerinin rolü ve etkinliği incelenecektir. Bu amaçla ilde sanatsal anlamda yerel yönetimlerin gerçekleştirdikleri
faaliyetler ile hedeflerinin neler olduğu nitel araştırma yöntemi kapsamında araştırılacak ve literatür incele mesi ve
bireysel görüşmelerle elde edilen veriler sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kütahya, El Sanatları, Yerel Yönetim, Kültür, Sanat

THE ROLE OF KUTAHYA LOCAL GOVERNMENTS IN THE PROMOTION AND
PROTECTION OF KUTAHYA HANDICRAFTS
Abstract
In the development and the increase of tourism opportunities of cities cultural values and handicrafts are very
important. Today, cities are obtained most of their economic opportunities through cultural and artistic activities. At
this point, the awareness and responsibilities of local governments are of great importance. The fact that in terms of
economic development of the city Kütahya City’ rich cultural and artistic identity is the most important factor.
Especially, Kütahya is known in Turkey and in the world as the art center with its tile and ceramics and also a large
part of the city's economy is provided through this art which are increases the responsibility of local governments.
In this research, the role and the importance of Kütahya local governments’ in the protection and transferring the
handicrafts of Kütahya to future generations will be mentioned. For this purpose, the activities carried out by local
administrations in the province and objectives will be investigated.
Keywords: Kütahya, Handcrafts, Local Government, Culture, Art
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Giriş
Küreselleşme süreci tüm hızıyla yaşanırken, değişen dünya düzeniyle birlikte ülkelerin izledik ler i
kalkınma politikaları ve akabinde gerçekleştirdikleri kalkınma hamleleri de ulusal ölçekten, yerel
ölçeğe doğru bir değişim göstermektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerde kalkınma anlayışı ulusal
kalkınmadan yerel kalkınmaya doğru bir dönüşüm içerisindedir. Kalkınmanın ulusal ölçekten
yerel ölçeğe kaymasına sebep olarak uluslararası rekabetin kentler arası rekabete dönüşmes i
gösterilebilir. Her bir yerel alanın taşıdığı farklı özelliklerin ön plana çıkarılması ve sahip olduğu
yerel kaynakların etkin kullanımı ile yerel alanlar; bölgesel, ulusal veya uluslararası ölçekte
rekabet etme şansı bulabilmektedir (Özgürel, 2015). Bu rekabet ortamı ile yerel yönetimler,
bölgenin sahip olduğu kültürel ve sanatsal potansiyeli doğru ve etkin kullanmaya özen göstererek
marka kentler yaratıp, şehirlere kültürel ve sanatsal bir kimlik kazandırma sürecine girmişlerdir.
Şehirlerin markalaşması ve kendi kimliklerini oluşturması, bu kimlik çerçevesinde kendilerini
küreselleşen dünyaya tanıtması sürecinde özellikle sanat önemli bir araç olarak kullanılma ya
başlanmıştır. Kültürel ve sanatsal planlamalarda, bölgenin sahip olduğu tarihi ve doğal doku,
sanatsal ve kültürel olanaklar ile kırsal, sağlık gibi turizm faaliyetlerinin tanıtımında, sanatsal
faaliyetler önemli bir araç olarak kullanıldığında yaratıcı kent modeli gelişmekte ve bölge
ekonomisi üzerinde güçlü bir etki bırakmaktadır. Şehrin sahip olduğu sanatsal değerlerin marka
kent yaratma sürecinde doğru ve etkili bir şekilde tanıtıldığında şehir hem yerel halk için hem de
turistler açısından cazibe merkezi haline gelebilmektedir.
Sanat kavramı oldukça geniş bir yelpaze içerisinde, birçok farklı sanatsal alanı bünyesinde
toplayan, bölgelerin ekonomik ve coğrafik konumlarına göre çeşitlilik gösteren ve çok geniş
kitlelere hitap edebilen bir yapıdır. Yerel yönetimlerin el sanatları ile ilgili faaliyetleri, kültür
politikaları kapsamında gerçekleşmektedir. El sanatları ile kültür birbirlerinin tamamlayıc ıs ı
niteliğindedir. El sanatları ve kültür, kültürel miraslara, değerlere ve kimliklere ulaşabilme yi
olanaklı kılmaktadır. El sanatı ürünler geleneksel kültürü temsil ederek, toplumdaki bireyler i
geleneklerini araştırarak sanat ürünleri üretimine aktif katılımını, özgürce kendi benlikler i
oluşturabilecek alanların oluşturulmasına olanak sağlamaktadır. Kültür ve el sanatları
bulundukları bölgenin coğrafik olanaklarına ve tarihi geçmişine göre çeşitlilik göstermektedir ve
tarihlerinden aldıkları mirasları, bölgenin sunduğu hammadde olanaklarını sanatsal birikimler iyle
şekillendirerek ürünlerini oluştururlar. Yöre halkının kültürel etkinliklere ve bu kapsamda sanatsal
üretime daha kapsamlı ve daha etkili şekilde dâhil olmaları için belediyelerin kültür-sana t
etkinliklerini planlaması gerekmektedir (Uluslararası Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler
(UCLG) Teşkilatı, 2015).
Kültürel ve sanatsal etkinlikler, bölgede kapsamlı ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma için
önemli bir rol oynar. Ekonomik faaliyetlerin yenilenmesi ve yaratılmasına olanak sağlar,
girişimcilik ve istihdamı artırır, şehrin önemli mekanlarını cazip hale getirerek turizmin de
gelişmesine olanak sağlar. Yörede gerçekleştirilecek olan sanatsal ve kültürel faaliyetler in,
bölgenin gelenek ve göreneklerini temele alan, onları yozlaştırmayan; yörenin sanatına, kültürüne
ve ayrıca ekonomisine katkı sağlayabilecek nitelikte olması gerekmektedir. Bu kapsamda,
yöredeki kamu kuruluşları, STK’ları ve diğer özle kültür sektörlerinin yerel ekonomiye katkı
sağlayacağı, istihdam yaratıcı işbirliğine dayalı çalışmalar yerel yönetimlerin öncülüğünde bir
arada yürütülmelidir.
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1. Yerel Yönetimler ve El Sanatları
1.1.Yerel Yönetimlerin Yapısı
Yerel kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak, işbirliğini ve eşgüdümü
olanaklı kılacak yerel ekonomik kalkınma planlaması, yöresel ya da bölgesel planlamayı kapsayan
bir yaklaşımdır. Küreselleşme süreci ile birlikte yerel değerlerin ve yerel aktörlerin önem
kazanması, diğer yandan ise Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi kuruluşların kalkınmada
yerel aktörlere önem vermesi ile birlikte yerel kalkınma hareketleri hız kazanmıştır. Yerelleşme nin
hızla artan önemi ve belediyelerin en etkin yerel aktör konumuna gelmeleri ile birlikte, Türkiye
açısından yerel kalkınma yaklaşımında belediyelerin öncü rol oynamaları kaçınılmaz olmuştur
(Kaya, 2004). Günümüzde belediyeler çevre, altyapı, park, imar, denetim gibi yapısal çalışmalar ın
yanı sıra daha etkin bir rol üstlenmektedir. Kültürel ve sanatsal etkinliklerle belediyec ilik
kavramını “Sosyal Belediyecilik” kavramı ile da zenginleştirmeye çalışarak, yörenin sosyokültürel olanaklarını geliştirmeyi ve halkı farklı alanlarda sosyalleştirmeyi hedeflemektedir.
Çelik (2014), Resmi Gazetede belediyelerin kültür ve sanat rolleri ile ilgili kanun
maddeleri kapsamındaki 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesini şöyle
belirtmiştir: Belediye… Kültür ve sanat, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım,
meslek ve beceri kazandırma gibi hizmetleri yapma ve yaptırma ile ilgili
sorumluluk sahibidir. Ayrıca “Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen
belediyeler; kadınlar ve çocuklar için korum evlerini açar” ibaresi de mevcuttur.
5216 sayılı büyükşehir Belediyesi Kanunun ’da ise yerelde yapılması gereken
sosyal politikaların belediyeler tarafından geliştirileceği de belirtilmekted ir.
Kânuna göre, bireylerin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve sosyal sorunlar ının
çözülmesi sorumluluğu belediyelere yüklenmiştir. 5216 sayılı bir diğer kanunun 7.
Maddesine göre Büyükşehir Belediyelerin, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler,
yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik olarak her türlü sosyal ve
kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesislerin
kurulmasını sağlamak ayrıca meslek ve beceri kazandırmaya yönelik kursların
açılması sorumluluğu da bulunmaktadır. İlçe belediyeleri de gençlere ve çocuklara
yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sağlayabilmektedir. Bu kanun maddeleri ile
dezavantajlı gruplar kapsamındaki ev hanımlarına, işsizlere, engellilere meslek ve
beceri kazandırmak belediyenin sağladığı etkinliklerle mümkün olabilmekted ir.
Böylece hem gelir getirici işlerde çalışabilirler hem de sosyal bir ortam içerisind e
etkileşimde bulunabilme olanağı elde etmiş olurlar Belediye Kanunu, Belediye nin
Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkındaki Kanun (2005, 3 Temmuz). (s. 1-20)
Varki (2008) Türkiye’de yerel yönetimlerde idari yapılanmayı şu şekilde belirtmiştir:





“Siyasi Açıdan Yerel Yönetim
İdari Açıdan Yerel Yönetim
Hizmet Açısından Yerel Yönetim
Coğrafi Açıdan Yerel Yönetim

Yerel Yönetim Kuruluşları




İl Özel idareleri
Köy Yönetimleri
Belediye Yönetimleri” (s. 53).

Yerel kalkınma alanında belediyelerin sahip olduğu misyonun dört önemli boyutunu Göymen
(2004) şu şekilde belirtmiştir:
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1- Ekonomik gelişme: Bir yörenin doğal kaynaklar, insan, sermaye, teknoloji gibi tüm
kaynaklarının akılcı bir şekilde ve belirli önceliklere göre yöre insanının refahını
arttıracak şekilde harekete geçirilmesi,
2- Sosyal paylaşım ve kapsayıcılık: toplumda eşitlik, paylaşım, dayanışma, gönüllülük,
toplum hizmeti, ortak gelecek, ortak sorumluluk gibi değer ve kavramları yerleştir mek,
geliştirmek, sosyalizasyon sürecinin bir parçası yapmak ve bunları yaparken tüm
sosyal kesimleri kapsamak,
3- Siyasal katılım: Tüm yurttaşların, siyaset ve karar alma mekanizmaları konusunda
ilgilenmelerini, bilgilenmelerini sağlayarak demokratik, katılımcı, saydam, hesap
verebilir siyasal yapılar ve süreçler oluşturmak; temsili demokrasiden katılımc ı
demokrasiye geçişi sağlamak,
4- Kültürel çoğulculuk: Yöredeki, ırk, dil, din, kültürel farklılıkların insanları, grupları
ayırıcı, uzaklaştırıcı değil; yakınlaştırıcı, birleştirici, sosyal ilişkileri ve toplumu
zenginleştirici olmasını sağlayacak politikalar uygulamak.
Göymen bu misyona ve temel amaçlara dönük olarak belediyelerin etkinliklerini ise şunlardır:









Özellikle yeterli altyapıyı sağlayarak yörenin ekonomik kalkınmasına katkıda
bulunmak,
Yöreyi, yatırıma teşvik edici hale getirmeye çalışmak,
Yöredeki yatırımcıları, yörede yeni iş olanaklarını yaratmaları açısından desteklemek,
Sürdürülebilir kalkınmanın koşullarını hazırlamak,
Yöredeki sosyal sermayenin gelişmesine katkıda bulunmak,
Yörenin “öğrenen bölge” olmasına dair imkânlar yaratmak,
Yörede ekonomik ve sosyal kalkınmaya dair işbirliği, ortak yaklaşım, bilgi-becer i
paylaşımı ve ortak hareketi özendirmek,
Dünya ile iletişim kurmak; yöredeki paydaşların evrensel gelişmeleri izlemeler ini
kolaylaştırmak, yurtdışındaki farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliklerine özendirmek
(Göymen, 2004).

1.2. Kütahya Belediyesi El Sanatları Uygulamaları
Sanatsal etkinlikler; belediyelerin kültür politikalarının uygulanmasında, şehirlerdeki yaşam
kalitesinin arttırılmasında, bireyler arası uyumun, dayanışmanın ve sosyal birlikteliğin
sağlanmasında önemli bir faktördür. Bu nedenle kentsel yaşamı yöneten ve örgütleyen idari
organlar olarak yerel yönetimler ve belediyeler bir takım sanatsal etkinlikleri kaçınılmaz olarak
programlamalı ve yerine getirmelidir.
Bir yerel yönetim organı olarak belediyeler, kanunların kendilerine tanıdığı görev ve yetkiler
kapsamında bölgenin kültürel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sanatsal ve kültürel çalışma lar
yürütmekle yükümlüdür. Gerçekleştirilecek olan el sanatları etkinlikleriyle bölge halkının sahip
olduğu sanatsal ve kültürel değerlerin farkına varmaları sağlanmaktadır. Farklı bölgelerde n
gelecek katılımcılarla bir araya gelerek sosyal ilişkilerde bulunmalarına, sosyal sorumluluk
üstlenmelerine; bölge için ise turistik ve ekonomik kazançların elde edilmesine olanak sağlanmas ı
mümkün olmaktadır.
Kütahya ilinde el sanatları faaliyetlerinin özendirilmesi ve uygulama olanaklarının artırılmas ıyla
yoksulluk, işsizlik, gelir dağılımı ve bölgesel dengesizliklerin giderilmesine katkı sağlanmaktad ır.
Kütahya Belediyesi, el sanatlarına verdiği önemle yaptığı yatırımları geliştirmiş ve gerçekleştird iği
sanatsal etkinliklerin sayısını artırarak bunlara bireylerin katılım oranını da artırmıştır. Kütahya
ilinde çini sanatı ilin en önde gelen, ili marka şehir haline getiren el sanatıdır. Bunun yanı sıra
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Kütahya ili geleneksel kıyafetleri, oyaları, el nakışı, halı-kilim dokumacılığı, elmas işlemeciliği
gibi birbirinden farklı el sanatı olan bir sanat şehridir.
Kütahya Belediyesi Kültür Müdürlüğü ile yapılan görüşmede; el sanatlarını korumak ve gelecek
kuşaklara geliştirerek aktarmak konusunda gerçekleştirdiği faaliyetlerde kurumlar arası işbirliğine
oldukça önem verildiği belirtilmiştir. Bu kapsamda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ilin
kalkınmasına katkı sağlayabilecek birçok projede paydaş olduğu gibi, Kütahya Dumlup ınar
Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen çini yarışmalarına, çini ve el sanatları alanında
gerçekleştirilen el sanatları festivallerine ve 1. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Şehir Sanat ve
Tasarım sempozyumu gibi birçok akademik etkinliğe de Kütahya Belediyesi desteğini
sağlamaktadır. Bunların dışında Kütahya Belediyesi şehrin tüm sanatçılarına olduğu gibi, özellik le
sanatıyla şehri marka noktasına taşımış sanatçılara da desteklerini sağlamaktadır. Bu kapsamda
Germiyan sokağında belediyeye ait olan konaklar, Kütahya Belediyesi Sıtkı Olçar Müzesi,
Kütahya Belediyesi Kent Tarihi Müzesi olarak Evliya Çelebi Kültür ve Sanat Evi ise gelenekse l
el sanatlarının icra edildiği bir diğer konak olarak Kütahya Belediyesi tarafından restore edilmiştir.
Belediyeye ait olan bu türde konaklar restore edilerek, talepler doğrultusunda sanatçılara cüzi bir
miktar karşılığında kiraya verilmektedir (M. Zenci, kişisel iletişim, Ekim 29, 2018).
Kütahya belediyesi, çini sanatının yerelde ve uluslararası düzeyde tanıtılması için ise birçok
çalışma yürütmüştür. Bu çalışmalar kapsamında, UNESCO komisyonuna çini ve el sanatlarıyla
ilgili olan başlıklarda gerekli başvuruları yapmak üzere komisyonlar oluşturarak bu süreci başarı
ile tamamlamıştır. Bu kapsamda; Kütahya ili çini sanatı UNESCO İnsanlığın Somut olmayan
Kültürel Miras’ının temsili listesine 2016 yılında “Geleneksel Çini Ustalığı” başlığı altında,
Türkiye adına tescilli bir sanat olarak koruma altına alınmıştır. Bu sayede ülkemiz, kültür
endüstrisi ve kültürel diplomasisi alanında çini sanatıyla farklı bir ivme kazanmıştır. Bunun
dışında, yetiştirdikleri ustalar ve ürettikleri binlerce sanat eseriyle Kütahya çiniciliğini bir marka
haline getiren Sıtkı Olçar (2008) ile Mehmet Gürsoy (2009) Kültür Bakanlığının da destekleriyle
“UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi” olarak ilan edilmiş ve ödüllerini 2010 yılında almışlard ır.
Son olarak, Kütahya 31 Ekim 2017 tarihinde ilan edilen “UNESCO Yaratıcı Şehir” unvanını sanat
ve halk zanaatları alanında kazanan Türkiye’deki ilk, dünyadaki 37 şehir arasında olma başarısını
göstermiştir. Bu son başarı ile Kütahya çini sanatı başta olmak üzere, ağır elbiseleri, oyaları,
nakışları, elmas işçiliği gibi birçok el sanatı alanında yaratıcı şehir olarak el sanatlarını tescil
ettirmiştir (“UNESCO Yaratıcı”, 2018; “Geleneksel Çini”, 2018).
Yaratıcı şehirler ağı, 2004 yılında kurularak, şehirlerarasında uluslararası işbirliğini geliştir me ye
yönelik; yaratıcılığı, ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilir kalkınmayı stratejik bir
faktör olarak belirlemiştir. Şehirler bu ağa katılarak, sürdürülebilir kalkınma planlarında kültüre l
etkileşimi ve kültürel yaşama aktif katılımı teşvik ederek; yaratıcılığı, kültürel endüstriyi
geliştiremeye yönelik işbirliğini güçlendirmeyi, sanatsal ve kültürel paylaşımları temele almayı
taahhüt etmektedir. Kütahya bu ağa kabul edilen ilk şehir olma özelliğiyle, sürdürüleb ilir
kalkınmanın temel etkeni olarak sahip olduğu el sanatlarının bilincinde olan; büyüyen, gelişen,
sosyal, kültürel ve çevresel faktörleri bir arada değerlendirebilen sayılı şehirlerden biri olduğunu
kanıtlamıştır (“UNESCO Yaratıcı”, 2018).
Kütahya Belediyesi Kütahya iline özgü el sanatlarını yaşatmak ve uluslararası ölçekte dünyaya
tanıtmak için ildeki kamu kurumlarıyla sürekli bir iş birliği içerisindedir. UNESCO Yaratıcı
Şehirler Ağına başvuru ve üyelik sürecini, Kütahya Valiliği, Zafer Kalkınma Ajansı, Çiniciler ve
El Sanatları Odası ve ildeki sanatın öncüleri olan sanatçılarla birlikte yürütmektedir. Bu işbirliği
çerçevesinde, Yaratıcı Şehir olmanın sorumluluğuyla geliştirdiği çeşitli projeleri Zafer Kalkınma
Ajansıyla (ZEKA) birlikte yürütmekte ve gelecek yılları hedefleyen ulusal ve uluslararası projeler
geliştirmiştir. ZEKA’dan alınan bilgilere göre bu projeler şunlardır: (İ.C. Leblebici, kişisel
iletişim, Ekim 27, 2018).
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1.3. Ulusal Projeler
1) Çininin Kentsel Mekânlarda Kullanılması: Şehir genelinde 400 farklı kentsel mekan
belirlenerek, bu mekanlarda çini eserlerine yer verilmesi sağlanacaktır. Her yıl en az 100 eser
olmak üzere 4 yılda 400 çini eserine yer verilecektir. Sanatçılardan oluşan bir danışma kurulu
Kütahya Belediyesini bu konuda yönlendirecektir.
2) Nesillerin Tasarımlarla Entegrasyonu: 14. yüzyıldan beri Kütahya’da üretilen ve tüm
dünyaya yayılan Çini eserlerinin tespiti yapılacak ve desen envanteri oluşturulacaktır. Bu sayede
bu motifler üzerinden genç sanatkarların yeni yorumlama ve tasarımları geliştirmeleri sağlanacak
ve bu doğrultuda yarışmalar düzenlenecektir.
3) Çevreyle Uyumlu Çini Sertifikasyonu: Çininin üretim aşamalarında ve kullanılan malze mede
standardizasyonun sağlanması için bir merkez kurulacaktır. İlde üretim yapan firma ve sanatçılar,
merkez tarafından kullandıkları malzeme ve ürünleri kalitesi doğrultusunda akredite edilecektir.
Akredite firma ve sanatçılar, bu çerçevede oluşturulacak Çini markasını kullanma hakkı elde
edeceklerdir.
1.4. Uluslararası Projeler
1) Afrika’da Ağın Genişletilmesine Katkı Sağlanması: 4 yıl içinde toplamda 4 tane Afrika
şehrine UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına başvuruları çerçevelerinde teknik destek sağlanacaktır.
2) Alanlararası İşbirliği Portalı Geliştirilmesi: Yaratıcı Şehirler Ağına üye 180 şehrin
sanatçılarının yer alacağı ve yedi alanda ortaklaşa projelerin geliştirilebileceği bir portal
hazırlanacaktır.
3) Sanat ve Dil ile Kültürel Etkileşim: Genç sanatçılar UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Zanaat
ve Halk Sanatları dalındaki 37 şehirden birine hem o ülkenin dilini, kültürünü hem de sanatını
öğrenmek için 6 aylık değişim programına gönderileceklerdir. Her yıl 1 sanatçı olmak üzere
toplamda 4 sanatçı bu programdan yararlanacaktır (İ.C. Leblebici, (ZEKA) kişisel iletişim, Ekim
27, 2018).
Bu süreçlerin dışında Kütahya Belediyesi ilde el sanatlarının sürekli olarak yaşatılması, yeni
çırakların ve sanatçıların yetişmesi için kurduğu merkezlerle sanat eğitiminin sürekliliğini
sağlamaya devam etmektedir. Kütahya Belediyesinin el sanatları dalında eğitim veren, şehrin
belirli bölgelerinde eğitim merkezi binaları bulunmaktadır. Bu merkezlerin bulunduğu mahalle ler
şöyledir; Sosyal Konutlar, Maltepe Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Lala Hüseyin Paşa
Mahallesi, Gazi Kemal Mahallesi, Hayme Ana Hanımlar Lokali (Yunus Emre Mahallesi), Ahmet
Yakupoğlu Eğitim Merkezi, Halil İbrahim Yılmaz El Sanatları Merkezi ve Kadın Çalışma lar ı
Eğitim Merkezi ile yaklaşık 9 adet eğitim merkezi bulunmaktadır. Bu Eğitim Merkezlerinde ise
(Düz Dikiş Makine Kursu, Hasta Yaşlı ve Bakım Kursu, Bilgisayar Kursu, Bilgisayarlı Ön
Muhasebe Kursu, Çini Kursu, Ahşap Boyama Kursu, Seramik Kursu, İğne Oyası Kursu vb. gibi
çeşitli birçok mesleki ve el sanatları eğitimleri verilmektedir.
Kütahya Belediyesi El Sanatları, Kurs, Eğitim ve Öğretim alanında, İŞKUR, Halk Eğitim Merkezi,
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile Sosyal Politikalar Müdürlükleri ile İş birliği yapmakta ve
eğitimler gerçekleştirmektedir(M. Zenci, kişisel iletişim, Ekim 29, 2018).
Ayrıca Zafer Kalkınma Ajansı’nın Kütahya’nın kültür sanat şehri olması sebebiyle, ilin dokusuna
uygun olarak geliştirdiği ve 2017-2018 yılında başvurularını aldığı, “Yaratıcı ve Kültürel
Endüstriler Sonuç Odaklı Programı (KEN SOP)” kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve
çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi” projesi de şehrin
kalkınmasına yönelik diğer proje örneğidir (İ.C. Leblebici, (ZEKA) kişisel iletişim, Ekim 27,
2018).
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2. Sonuç ve Öneriler
Kütahya ilinde çini sanatı ilin en önde gelen, ili marka şehir haline getiren el sanatıdır. Çinicilik
ilde önemli bir el sanatı olmasının yanı sıra sektör olarak da ülke ekonomisinde büyük bir öneme
sahiptir. Bunun yanı sıra geleneksel kıyafetleri, oyaları, el nakışı, halı-kilim dokumacılığı, elmas
işlemeciliği gibi birbirinden farklı el sanatı ile Kütahya ili bir sanat şehridir. Kütahya Belediyes i,
el sanatlarını korumak ve gelecek kuşaklara geliştirerek aktarmak ve uluslararası nitelikte tanıtmak
için ilin çeşitli kurum ve kuruluşlarıyla iş birlikleri gerçekleştirmektedir. UNESCO Yaratıcı
Şehirler Ağı’na başvuru ve üyelik sürecini, Kütahya Valiliği, Zafer Kalkınma Ajansı, Çiniciler ve
El Sanatları Odası ve ildeki sanatın öncüleri olan sanatçılarla birlikte yürütmüştür. Bu işbirlik ler i
sayesinde Kütahya’nın, sanat ve halk zanaatları (Crafts and Folk Art) alanında “UNESCO Yaratıcı
Şehirler Ağı’na” üyeliği 31 Ekim 2017 tarihinde ilan edilmiş olup “Yaratıcı Şehir” unvanını
Türkiye’de alan ilk şehir olma özelliğini kazanmıştır.
Kütahya ilinin kültürünü ve el sanatlarını temel alan yarışmaların, festivallerin, sempozyumlar ın
düzenlenmesi, yerli ve yabancı sanatçıların ve akademisyenlerin bir araya getirmekte, yeni
işbirliklerinin oluşmasına zemin hazırlamakta ve bu sayede yerel yönetimler ile kamu kurumlar ı
sanatsal-kültürel politikalarına uluslararası niteliği katarak yerelleşme sürecinde ilerle me
kaydedilmesine olanak sağlamaktadır. Bu tür etkinliklerin gelenekselleşerek ve gelişerek devam
etmesi, şehrin adıyla birlikte anılan marka etkinlikler haline dönüştürülmesi, geniş kitleler in
katılımını sağlamaktadır.
Bölgedeki sanatsal uygulamaların ve faaliyetlerin şehrin dokusuna uygun gerçekleşebilmesi için
yerel yönetimin özellikle üniversiteden, şehirdeki STK’lardan ve öncü sanatçılardan oluşan bir
danışma kurulunu oluşturması ve bu kurulla birlikte istişare ederek uygulamalarda bulunmas ı
oldukça önemlidir. Bu sayede şehirdeki kişi kurum-kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin süreçte
aktif yer alarak, kentle ilgili kararları almaları ve halkla birlikte aktif katılımları sağlanmış
olmaktadır.
Kütahya Belediyesi ilin sahip olduğu coğrafi, beşeri, ekonomik ve kültürel özelliklerin bilinc inde
olarak, sanatsal ve kültürel faaliyetlerini planlamakta ve sahip olduğu kültür evleriyle el sanatları
merkezlerini ilin farklı bölgelerine ve hatta mahallelerine inşa ederek halkın aktif katılımını
sağlamaktadır.
Kültür ve sanat endüstrisi yarattığı sosyal ve ekonomik değerler ile özellikle yerel kalkınma
konusunda ve Avrupa Birliği sürecinde oldukça önemli bir basamaktır. Bu nedenle kentlerin
marka kimliklerinin oluşmasında öncü role sahip olan belediyeler, kültürel ve sanatsal
faaliyetlerini titizlikle oluşturduğu kurullar aracılığıyla, koordinasyon ve işbirliği pratiği
kapsamında planlaması, halkta bir bilinç oluşturarak sürdürülebilir kalkınmaya önemli ölçüde
katkı sağlayabilmektedir.
Belediyelerin şehirlerinde sanatsal ve kültürel planlamaları yaparken mutlaka farklı şehirlerin ve
yurtdışındaki belediyelerin kültürel uygulamalarını ve bunların çıktılarını incele mes i
gerekmektedir. Gerçekleştirilecek olan sanatsal ve kültürel etkinliklerde, üniversite ve kurullar
aracılığıyla yurtdışından paydaşlar da davet edilerek kültürel ve sanatsal işbirliği çerçevesinde
katılımlar sağlanması oldukça önemlidir.
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KENT VE YAPAY IŞIK
İpek FİTOZ1
Öz
Kentlerde yapay ışıkların bilinçli ve tekniğine uygun kullanımı sadece görsel konfor ve güvenlik açısından değil aynı
zamanda kent kimliğinin vurgulanması, sürdürülebilir sağlıklı çevre oluşumu ve enerjinin etkin kullanımı için de
önemlidir. Aydınlatma teknolojisi yapıların mimari kimliğine uygun olarak kentsel bütünlük içinde
değerlendirilmelidir. Kentlerde aydınlatma tasarımında ışık, teknoloji ve doğa kurgusu özellikle sürdürülebilirlik
esasına dayandırılmalıdır. Sürdürülebilir kent aydınlatmasında ekolo jik bakış açısı sağlıklı bir kent profilinin
oluşturulmasında önemli rol oynar. Kentlerde aydınlatma teknolojisinin aşırı ve bilinçsiz kullanımı ekosisteme zarar
vererek çözümlenmesi gereken sorunları da beraberinde getirir. Işık kirliliği canlı ve cansız varlıkların ekolojik
dengesine zarar vererek yaşamı olumsuz yönde etkiler. Sağlıklı konfor koşullarının sürdürülebilirliğini engeller, enerji
israfına neden olur, astronomik gözlemleri etkiler. Işık kirliliği yapıların dış cephesinin, yolların, sokakların, reklam
panolarının, spor alanlarının aydınlatmasının aşırı ve tekniğine uygun yapılmamasından kaynaklanır. Işık kirliğin in
oluşumunu engellemek için doğayı anlayarak hareket etmek önemlidir. Aydınlatma alanında tasarlarken, üretirken
canlıları ve çevreyi korumaya yönelik hedeflerin benimsenmesi sağlıklı çevrenin sürdürülebilirliği açısından
önemlidir. Bu çalışmada kent aydınlatmasında canlı ve cansız varlıkların ekolojik dengesini bozmadan sağlığı,
konforu ve sürdürülebilirliği hedeflemenin önemi vurgulanmaktadır. Aydınlatma teknolojisi ile doğa ilişkisin i
kurgularken canlıları ve çevreyi korumak, ışık kirliliğini önlemek için alınması gereken önlemler sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kent, Işık, Aydınlatma Tasarımı

CITY AND ARTIFICIAL LIGHT
Abstract
In city lighting, it is significant to use artificial lights appropriately since it not only effects the visual comfort and
safety, but also supports the city’s identity, sustainable healthy environment and efficient use of energy. Lighting
technology should be evaluated in accordance with the architectural identity of the buildings. Light, technology and
natural set up in in lighting design of cities should be based on especially sustainability fundamentals. The ecological
perspective in sustainable city lighting plays an important role in establishing a healthy city profile. Excessive and
improper use of lighting technology in cities harms the ecosystem, causes ecological problems. Light pollution affects
life negatively by damaging the ecological balance of living and non-living beings. It prevents the sustainability of
healthy comfort conditions, causes energy waste, affects astronomical observations. Light pollution is caused by
technically unsuitable and excessive illumination of the exterior facades, road s, streets, billboards and sports areas. It
is important to act through understanding nature to prevent light pollution. When designing and producing in the field
of lighting, the adoption of targets for the protection of living beings and the environment is important for the
sustainability of the healthy environment. In this study, significance of targeting health, comfort and sustainability
without disturbing the ecological balance of living and non -living beings is emphasized. While building the
relationship between lighting technology and nature, it is necessary to protect the living things and the environment
and precautions to be taken to prevent light pollution.
Keywords: City, Light, Lighting Design
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Giriş
Kentlerde doğal ışık kaynaklarının olmadığı, görsel algılama için yetersiz kaldığı alanlarda
kimliğin vurgulanması, yaşama ilişkin çeşitli işlevleri kapsayan güvenli ortamların oluşturulmas ı
için yapay aydınlatmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak ışık kirliliğinden kaçınmak önemlidir. Işık
kirliliğini engellemek, sağlıklı, huzurlu, güvenli ve sürdürülebilir bir kent ortamının oluşturulmas ı
için aydınlatma teknolojilerinden yararlanmak gerekir. Yaşamsal anlamda önemli alanları ve
öğeleri içeren kentlerde farklı işlevlerin gerektirdiği görsel konfor koşullarının, sağlıklı ve güvenli
ortamın yaratılması, kent kimliğinin vurgulanması için aydınlatma tasarımının ve sistem seçiminin
bilinçli kurgulanması önemlidir. Yapay aydınlatma tasarımının ve sistem seçiminin tekniğine
uygun oluşturulması sağlıktan, güvenliğe, ekonomiden verimliliğe çok yönlü önemli katkılar
sağlar. Tekniğine uygun aydınlatma tasarımı, enerji kullanımını azaltır, para tasarrufu sağlar, gece
gökyüzünün doğal görünümünün ve çevrenin korunmasını destekler.
1. Kent ve Aydınlatma
1.1. Aydınlatma Teknikleri
Aydınlatma “nesnelere, bunların çevrelerine ya da bir bölgeye, bir kente gereği gibi
görülebilmeleri için ışık uygulamak” olarak tanımlanmaktadır”(Sirel,1997,s.16). Işığın
uygulanmasında aydınlatma teknikleri yol göstericidir. Aydınlatma tekniği, görsel konfor
koşullarının sağlıklı ve güvenli bir biçimde sağlanması, enerji kullanımının verimli olabilmesi için
aydınlığın nicelik ve nitelik özelliklerinin nasıl olması gerektiğini belirleyen tekniktir.
Aydınlatma tekniği “aydınlığın niceliğinin, aydınlatan ışığın spektrumunun, gölge nitelikler inin
ve dağılımının, nesnelerin ışığı yansıtma, yutma, ya da geçirme ile ilgili (renkli, renksiz, koyu,
açık, parlak, mat) özelliklerinin belirlenmesini sağlar” (Sirel, 2008, s.6; 2005, s.1). Aydınlatma
tekniği uygulanırken, ışık kaynaklarının, aydınlatma aygıtlarının, yüzeylerin ışık yansıtma ve
geçirme özelliklerine ilişkin bilimsel verilerden de yararlanılır. Aydınlatma tekniğinin
uygulanması hem görsel konforun en iyi koşullarda gerçekleşmesini, hem de etkin enerji
kullanımını olanaklı kılar. Aydınlatma tekniğinde amaç, kullanım alanı ve kullanıcı özellikler ine
göre işleve yönelik hem nicelik hem de nitelik açısından en uygun ışık dağılımını sağlamak ve
enerji kaybını önlemektir.
Aydınlığın niceliğine ilişkin değer aydınlık düzeyi ile ifade edilir. Aydınlığın nicelik özelliği
görsel konfor ve enerjinin etkin kullanımı için önemlidir. Aydınlık düzeyi [E; lm/m2 ; lux], “bir
yüzeyin bir noktasını çevreleyen sonsuz küçük parçacığının aldığı ışık akısının (lümen), bu yüzey
parçacığının alanına (m2 ) bölümü olarak tanımlanmaktadır” (Sirel, 1997, s.17). Her işlev için
gereken aydınlık niceliği değeri farklıdır. Aydınlık düzeyi, “görülmesi gereken ayrıntılar ın
boyutları, nesnelerin yansıtma çarpanları, nesne ile çevre, ya da fon arasındaki ışıklık karşıtlığı,
görsel algılama süresi, görme konusunun devingenliği, kişinin yaş durumu gibi verilere göre
değişir” (Sirel, 1992, s.2).
Aydınlatmanın niteliği ise ışığın rengi, doğrultusal yapısı, gölgeler, aydınlık dağılımı konuları ile
ilişkilidir. “Nesnelerin görünen rengi, yani bu nesnelerden yansıyarak, ya da geçerek göze gelen
ışığın rengi, bu nesneleri aydınlatan ışığın tayfsal özelliklerine bağlıdır. Bu nedenle renkleri doğru
ve ayrıntılı görmenin önemli olduğu tüm konularda ışığın tayfsal yapısının dikkatle seçilmes i
gerekir” (Sirel, 1992, s.8). Örneğin, “renkli ışıklarla aydınlatılan bir yapı yüzeyi günışığı altındak i
gerçek renklerden farklı renklerde izlenimler yaratabilecektir” (Ünver, 2018, s.1).
“Belli alana düşen ışık, tek bir doğrultudan, bir kaç doğrultudan, sonsuz doğrultudan gelebilir ve
bunların, ikişer üçer, değişik oranlarda karışımları da olabilir. Bu özelliğe ışığın, ya da ışık alanının
doğrultusal yapısı” denir (Sirel, 1992, s.4). Mekânlarda ışığın doğrultusal yapısına göre farklı
özellikte gölgeler oluşur. Gölgeler görsel konforun sağlanmasında, mimari özellikler in
vurgulanması, ya da gizlenmesinde rol oynar. Örneğin, “ışığın doğrultusu uygun seçilmediğinde
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yapı yüzünün girinti ve çıkıntıları gereği gibi algılanmayacaktır. Böylece yapılan aydınlatmada,
aydınlığın niteliği bakımından da verimlilik sağlanamayacaktır” (Ünver, 2018, s.1).
Aydınlık dağılımı mekânın işlevine, kullanım şekline, mimari özelliklerine göre düzgün yayılmış ,
düzgün yayılmamış, bölgelik aydınlatma olmak üzere değişik niteliklerde düzenlenebilir. Mekânın
her noktasında aynı aydınlık düzeyi gereksinimi söz konusuysa, düzgün yayılmış aydınlık düzeni
kurgulanmalıdır.
Aydınlık dağılımını Şazi Sirel (1992) şu şekilde açıklamıştır:
Düzgün yayılmış bir aydınlık, statik, durağan bir karakter gösterir. Mekânın her
noktası aynı zamanda, aynı yoğunlukta ve aynı biçimde kullanılmıyorsa, düzgün
yayılmamış, az çok devingen ve dinamik karakterde bir aydınlık düzeyleri düzeni
kurmak daha uygun olur. Bölge vurgulamalı (bölgelik) aydınlık ise bir mekân
içinde belli bir bölgenin vurgulanması, insanları o bölgeye yöneltme gibi amaçlarla,
ya da belli bir bölgede çok daha yüksek aydınlığa gereksinim olması durumlar ında
yapılır (s.9).
Aydınlık düzeyi gereksinimleri, aydınlığın nitelik özellikleri her bir işlev ve yaşama biçimine göre
farklılık gösterir. Aydınlatma tasarımında değişik işlevler için gereken aydınlık düzeyi değerleri,
kullanılacak ışık kaynaklarının özelliklerine ilişkin öneriler ve standartlar Internatio na l
Commission on Illumination (CIE), Illuminating Engineering Society of North America (IESNA),
The Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE) gibi kuruluşlar tarafında n
yapılan yayınlarda yer almaktadır. Örneğin, DIN EN 12464-1 Lighting of work places-Part 1:
Indoor work places başlıklı standart içerisinde işlevlerine göre sağlanması gereken aydınlık düze yi
ve ışığın renksel geriverim (Ra) değerleri yer almaktadır.
Aydınlatma tasarımında kullanılacak alanın özellikleri ve kullanıcı beklentileri doğrultusunda belli
bir amaca yönelik olarak ışığın nicelik ve nitelik özelliklerinin tekniğine göre kurgulanmas ı
hedeflenmelidir. Aydınlatma tekniklerinin uygulanması sağlıklı ve güvenli çevrenin
sürdürülebilirliğinin sağlanmasında ve enerji kayıplarının önlenmesinde etkilidir. Aydınlatma
tasarımında ışığın nicelik (aydınlık düzeyi) ve nitelik özellikleri açısından değerlendirme ler
yapılarak aydınlatma tekniklerinden yararlanılmalı ve bu veriler doğrultusunda enerjinin etkin
kullanımına imkân tanıyan en uygun ışık dağılımı sağlanmalıdır.
1.2. Kent Kimliği ve Aydınlatma Tasarımı
Kentlerde her alanının, her mekânın, her yapının farklı ihtiyacı, farklı yerleşim düzeni, farklı
özellikleri vardır. Kentlerin yaşam biçimleri, kimlikleri, tarihi ve mimari özellikleri farklılık
gösterir. Kent alanlarında aydınlatma farklı düzenleri gerektirir. Aydınlatma tasarımı karanlıkta
kent kimliğinin yansıtılması, kurgusunun algılanması, güvenli ve sağlıklı çevrenin oluşturulmas ı,
kent siluetinde tarihi ve mimari değerlerin öne çıkarılarak vurgulanması ve estetik açıdan
güzelleştirilmesinde önemli rol oynar. Kent alanlarında aydınlatma tasarımı kentin kültüre l
dokusuna, mimari özelliklerine uygun olarak düzenlenmelidir.
Roth’e (2000) göre mimarlık “bizi kuşatan, içinde dolaştığımız sanattır. İçinde yaşadığımız sanat
biçimidir. Diğer sanatlardan ayrı olarak mimarlık, insan davranışlarını etkileme ve koşulla ma
gücüne sahiptir. Mimarlık, yapı bilimi ve sanatıdır” (s.25, 26). Mimaride dış mekân, iç mekân,
kentsel mekân vb. sınıflandırmaları yapılmaktadır. Hasol’a (1990) göre, “mekân insanı çevreden
belli bir ölçüde ayıran ve içinde eylemlerini sürdürmesine elverişli olan bir boşluktur” (s.313).
Gür’e (1996) göre ise mekân “insanın, insan ilişkilerinin ve bu ilişkilerin gerektirdiği donatılar ın
içinde yer aldığı, sınırları kapsadığı örgütlenmenin yapı karakterine göre belirlenen boşluktur ”
(s.44).
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Kentsel mekânlarda aydınlatma tasarımı işlevsel, estetik ve ekonomik olmalı, kullanıcılar ın
fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik gereksinimleri karşılanmalıdır. Psikolojik etkenler tüm algısa l
ögeleri ve duyusal sistemleri, sosyolojik faktörler ise tüm kültürel öğeleri ve sosyal belirleyiciler i
içerir. Aydınlatma tasarımının kullanıcının kültürel yapısına ve sosyal yaşam biçimine uygun
olması, beklentilerini karşılaması ve kullanım memnuniyetinin sağlanması da önemlidir.
Resim 1: Kent Kimliği, Yapay Işık ve Teknoloji İlişkine Yönelik Mimari Aydınlatma Uygulama
Örneği: Frankfurt Işık Festivali, Almanya

Kaynak: (Yazarın Arşivi, 2018)

Kent ve öğelerinin aydınlatma tasarımı birbirinden bağımsız olmamalıdır. Aydınlatma
düzenlerinin birbirleriyle bütünleşmesi, uyumlu olması için kentin kimliğine, aydınlatılacak
öğelerin ve yapıların mimari özelliklerine göre analizler yapılmalı, aydınlatma master planlar ı
oluşturulmalıdır. Bu bakış açısı kentin görüntüsünde bütünlüğün ve uyumun sağlanması açısında n
önem taşımaktadır. Aydınlatmanın kentin özelliklerine ve kimliğine göre belli bir plan ve
programa dayalı olarak bütüncül tasarım anlayışıyla sistemleştirilmesi, belli bir düzen içinde
yerleştirilmesi ve böylelikle aydınlatma master planlarını hazırlayıcı bir yolun izlenmesi önemli
bir gerekliliktir.
Rengin Ünver (2018) kentlerde aydınlatma master planının önemini şu şekilde açıklamıştır:
Her kentin kendi özellikleri doğrultusunda kurgulanmış bütüncül bir aydınla tma
master planına gereksinim vardır. Kent aydınlatma master planı olmadığı
koşullarda, bireysel ölçekte ve rastgele yapılan aydınlatmalar kent kullanıcılar ı,
kent değerlerinin görünür kılınması, enerji kullanımı vb. açılardan ışık ve renk
kirliliğine varan çeşitli olumsuzluklara yol açacaktır. (s.1)
Kent aydınlatmasıyla ilişkili olarak Müjgan Şerefhanoğlu Sözen (2005), Kent Güzelleştirme ve
Aydınlatma Master Planı çalışmasında aydınlatma master planlarının “kent güzelleştir me
yönünden de merkezi rol oynadığını, hazırlanan planlarda tüm kentin görüntüsünü etkileyecek
olan aydınlatılacak öğelerin hangilerinin seçilmesi gerektiğini, bunların birbirleriyle uyumunun
önemli olduğunu, bütünleşmemiş, birbirinden kopuk aydınlatmaların hoş olmadığı gibi bunların
sonradan düzeltilmelerinin de pek kolay olmadığını” (s.12) belirtmektedir.
Müjgan Şerefhanoğlu Sözen (2005) kentlerde aydınlatma tasarımını şu şekilde açıklamıştır:
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Kent bütününde, ya da bir bölümünde yapılan analizler ve bölge çalışmaları ile
birlikte tek tek aydınlatılması düşünülen öğelerin analizleri yapılmalıdır. Bu
analizler yapılırken bir yandan konuya kent bütünü içinde yaklaşılması, öte yandan
da konunun çeşitli özelliklerinin değerlendirilmesi gerekir. Bunların üç boyutlu
nesneler olması durumunda; işlevleri, görünüşleri, tarihi anlamları, imge nitelikler i,
sembolik nitelikleri, mimari özellikleri, sanatsal değerleri, siluet etkileri gibi
etkenler yönünden incelenmeleri, ayrıca bunların görünürlüklerinde; bakış
noktaları, bakış doğrultuları, uzaklıklar (yakın-uzak), verdikleri perspektifler gibi
etmenler üzerinde de değerlendirmelerin yapılması konuya bütüncül yaklaşılmas ı
yönünden gerekir. Kentsel analizde var olan aydınlatmaların değerlendirilmes i
öncelik taşımaktadır. Bu aydınlatmaların teknik, estetik, enerji kullanımı gibi çeşitli
yönlerden incelenmesi, olumlu, olumsuz yanlarının saptanması, ömürler inin
belirlenmesi, yenilenme koşullarının ortaya konulması gerekir. (s.16)
Aydınlatma tasarımında kent öğelerinin de birbirlerini bütünleyen sistematik bir yapıya sahip
olması, kent içinde uyumun sürekliliğinin sağlanması açısından önem taşımaktadır. Kent
öğelerinin belirli görevleri vardır. Kent öğeleri, iletişim panoları, trafik düzenleyici araçlar,
işaretler, genel ulaşım araçları, duraklar, benzin istasyonları, geçitler, yönlendiriciler, telefon
kulübeleri, anıtlar, heykeller, havuzlar, saatler, çeşmeler, babalar, heykeller, çöp kutuları vb.
tasarımlardır. Kent kullanıcılarının kültürel özellikleri ve yaşam biçimleriyle bağlantılı olarak kent
öğelerinden beklentileri de zaman içinde farklılık gösterir. Kent öğeleri, kentin gelişimiyle birlikte
oluşan yeni görevleri karşılamalı, ileriye dönük tasarım anlayışıyla kurgulanmalıdır. Kentin
gelişimine, değişen gereksinimlere ve gelişen teknolojiye uygun olarak aydınlatma tasarımlar ının
süreklilikleri sağlanmalıdır. Kent öğeleri iç içe girmiş çok geniş alanı kapsayan sistemler bütünü
olduğundan, aydınlatma tasarımlarının da tek tek analizleri yapılırken kentin özelliklerine uygun
bir bütün olarak değerlendirilmesi, gelişebilir ve sürdürülebilir olması hedeflenmelidir.
Aydınlatma tasarımında ışık, teknoloji ve doğa ilişkisi kurgulanırken gelecek kuşaklara yaşanabilir
sağlıklı bir çevre bırakmak için sürdürülebilir tasarım anlayışının benimsenmesi önemlid ir.
Kentlerde aydınlatmanın zaman içinde değişen koşulları karşılayabilmesi için de tasarımın
sürekliliği hedeflenmelidir. Bu bakış açısıyla kurgusal mekân senaryoları oluşturularak ileriye
yönelik tasarım anlayışıyla teknolojiden yararlanmak gerekir. Kavut ve Özdoğlar’a (2015) göre,
“kurgusal mekânlar, tamamı ya da büyük bir kısmının gerçekte var olması içinde bulunula n
dönemin şartlarında pek de mümkün görünmeyen parçaların kompoze edilmesi ile oluşturula n
mekânlar” (s.88) olarak tanımlanmaktadır. Kent aydınlatmasıyla sağlıklı ve sürdürülebilir bir
çevrenin oluşturulması desteklenmelidir.
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Resim 2:
Kent Alanlarında Kullanılan Aydınlatma Tasarımlarına İlişkin Örnekler;
Light+Building Fuar Alanı, Frankfurt, Almanya (Sol)
Resim 3: Kent Alanlarında Kullanılan Aydınlatma Tasarımlarına İlişkin Örnekler;
Light+Building Fuar Alanı, Frankfurt, Almanya (Sağ)

Kaynak: (Yazarın Arşivi, 2018)
Kaynak: (Yazarın Arşivi, 2018)

Resim 4: Kent Alanlarında Kullanılan Aydınlatma Tasarımlarına
Light+Building Fuar Alanı, Frankfurt, Almanya (Sol)
Resim 5: Kent Alanlarında Kullanılan Aydınlatma Tasarımlarına
Light+Building Fuar Alanı, Frankfurt, Almanya (Sağ)

İlişkin

Örnekler;

İlişkin

Örnekler;

Kaynak: (Yazarın Arşivi, 2018)
Kaynak: (Yazarın Arşivi, 2018)

Aydınlatma alanında hızla ilerleyen teknolojik gelişmelerin bilinçsiz kullanımı sonucunda çevreye
verilen zarar ve buna bağlı olarak ekosistemin dengesinin bozulması doğal ve yapay çevrenin
korunmasını güçleştirmekte, küresel sorun olarak ışık kirliliği karşımıza çıkmaktadır. Kentlerde
sağlıklı çevre oluşumu ve enerjinin etkin kullanımı için sürdürülebilir tasarım anlayışı ön planda
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tutulmalıdır. Kent aydınlatması doğal ve yapay çevreye zarar vermemeli, doğada mevcut biyolojik
dengeyi bozmamalıdır.
Kent aydınlatmasında sürdürülebilir çözümler üretmek, etkin enerji kullanımına imkân tanımak
için doğal enerji kaynaklarından beslenen, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim
yaygınlaşmaktadır. Kentlerde görsel konfor, güvenlik, kent kimliğinin vurgulanmas ı,
sürdürülebilir, sağlıklı çevre oluşumu ve enerjinin etkin kullanımı için yapay ışıkların bilinçli ve
aydınlatma tekniğine uygun kullanımı gereklidir. Aksi takdirde aydınlatma tasarımları, ışık
kirliliğine neden olmaktadır. Işık kirliliği, astronomik gözlemleri engellemekte, kentte yaşayan
tüm canlıları tehdit etmektedir.
2. Kentlerde Işık Kirliliği: Aşırı Aydınlatılan Gece ve Kararan Ekosistem
Kentlerde ışık kirliliği ışığın aşırı miktarda, yanlış alanda ve yönde kullanılması sonucunda oluşan
küresel bir sorundur. Işık kirliliği gece karanlığını gündüzün aydınlığına dönüştürerek gece
ortamının doğal yapısını değiştirir. Kent alanlarında aydınlatma tasarımının çevreye zarar
vermemesi ve aydınlatmaya yönelik enerji tüketiminde israfı önlemek için ışık kirliliği nde n
kaçınmak gerekmektedir.
Kent alanlarında ışık kirliliğini oluşturan kaynaklar çeşitlilik göstermektedir. Kentlerde ışık
kirliliği yol, park, bahçe, meydan vb. alanlarda, yapıların dış cephe ve teknik donanım
sistemlerinde aydınlık niceliğinin aşırı düzeyde ve yanlış yönde uygulanmasında n
kaynaklanmaktadır. Aydınlatmaya ilişkin gök parlaklığı, kamaşma, sınırını aşan ışık, aşırı
ışıklandırma vb. durumlar sonucunda ışık kirliliği oluşmaktadır. Gök parlaklığı sonucunda ışık
kirliliği gökyüzünün aydınlığının doğal yapısının bozulmasına, gökyüzü varlıklar ının
görünürlüğünün kaybolmasına ve astronomik gözlemlerin engellenmesine neden olmaktadır.
Kentlerde gök parlaklığı, gökyüzü algımızı değiştirmektedir. Kamaşma, gerekli aydınlık
niceliğinin aşılması sonucunda görsel konforu olumsuz yönde etkilenmektedir. Kamaşmanın göz
sağlığına olumsuz etkileri vardır. Kamaşma görsel algıyı ve güvenliği azaltır. Amerikan Tıp
Derneği Bilim ve Halk Sağlığı Konseyi’ne (2018) göre gece aydınlatmasından kaynaklana n
kamaşma, çeşitli tehlikeler yaratabilir. Kent alanlarının aydınlatması geceleri güvenliği ve
emniyeti arttırmak üzere tasarlanmalı, kamaşmanın oluşumuna izin verilmemelidir.
Resim 6: İstanbul’dan Işık Kirliliğine Ait Görünümler (Sol)
Resim 7: İstanbul’dan Işık Kirliliğine Ait Görünümler (Sağ)

Kaynak: (Yazarın Arşivi, 2008) (Sol)
Kaynak: (Yazarın Arşivi, 2008) (Sağ)
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Resim 8: İstanbul’dan Işık Kirliliğine Ait Başka Görünümler (Sol)
Resim 9: İstanbul’dan Işık Kirliliğine Ait Başka Görünümler (Sağ)

Kaynak: (Yazarın Arşivi, 2008) (Sol)
Kaynak: (Yazarın Arşivi, 2008) (Sağ)

Sınırını aşan ışık, hedeflenen alanının dışına ışığın yönlendirilmesi durumudur. Hedeflene n
alanların dışındaki bölgelerin aydınlatılması ışık kirliliğine aynı zamanda aydınlatmaya yönelik
enerjinin de boşa harcanmasına neden olmaktadır. Aşırı ışıklandırma ise ışığın nicelik özelliği ile
ilişkilidir. Aşırı ışıklandırma aydınlık düzeyi değerinin fazla uygulanması sonucunda
oluşmaktadır. Aydınlatma tasarımında aşırı ışık uygulamak enerji kayıplarını ve para israfını
beraberinde getirir. Aşırı aydınlık niceliğiyle çevreye verilen zararların olumsuz etkileri küresel
boyutlardadır. Aydınlatma için tüketilen enerjinin israfını önlemek için aşırı aydınlatmada n
kaçınmak, etkin enerji kullanımını hedeflemek gerekir. Kentsel alanlarda güvenliğin sağlanmas ı
ve biyolojik dengenin ve çevrenin korunması için ışığı hedeflenen alana gerektiğinde istenen
miktarda yönlendiren akıllı aydınlatma sistemleri tercih edilmeli; verimli ışık kaynaklar ı
kullanılmalıdır.
Kentlerde geceleri karanlık alanlar aydınlatılırken aydınlatma tekniklerinin uygulanmaması, ya da
bilinçsiz kullanımı sonucunda oluşan ışık kirliliği nedeniyle yıldızların çoğu görünürlüğünü
yitirmekte, gökyüzünün doğal yapısı bozulmakta, astronomik gözlemler engellenmekted ir.
Yapılan bir araştırmada kırsal bölgede geceleri gökyüzünde gözle yaklaşık 2000 yıldız fark
edilirken, aşırı aydınlatılmış bir kent merkezinde aynı saatlerde yaklaşık 5 yıldızın algılanabild iği
belirtilmektedir (Harder, 2008).
Işık kirliliğinin neden olduğu etkilerin olumsuz yansımaları pek çok alanda yaşanmaktadır. Bu
soruna çözüm bulmak için 20.yüzyılda kurulan Karanlık Gökyüzü Kuruluşu (Global Dark-Sky)
tarafından yapılan çalışmalar yol göstericidir. Karanlık Gökyüzü Kuruluşu (2017) tarafından “ışık
kirliliğinde %2'lik bir artış olduğu tespit edilmiştir”. Işık kirliliğinin insan sağlığına ve çevreye
verdiği zararlar, bilimsel gözlemlere ve canlılara olumsuz yöndeki etkileri küresel bir sorun olarak
karşımıza çıkmasına neden olmuştur. Bu çalışmalar ışık kirliliğinin azaltılmasına ve enerjinin
korunmasına yönelik konunun farkındalığını arttırmayı içerir. Çalışmalarda konuya yönelik fark
yaratılmasına yardımcı olacak güncel bilgiler yer almaktadır. Karanlık Gökyüzü Kuruluşu’ na
(2017) göre; karanlık gökyüzü tüm yaşam için temeldir. Gece ortamı ve karanlık gökyüzü mirası
çevreye duyarlı aydınlatma sistemleriyle korunmalıdır. Bu kuruluş tarafından gece ortamını ve
karanlık gökyüzü mirasımızı korumak için çevre dostu dış mekân aydınlatmalarının kullanılmas ı
önerilmektedir. Tüm aydınlatmalar akıllıca kullanılmalıdır”. Karanlık Gökyüzü Kuruluşu (2017)
tarafından “kamaşmayı en aza indirgemek, ışık geçişini azaltmak, gökyüzünün gece görüntüs ünün
ve çevrenin korunması için aydınlatma ürünlerine yönelik veri tabanı oluşturulmuş tur.
Belediyelerin çevre dostu dış mekân aydınlatma planlarının oluşturmasına yardımcı olmak için
aydınlatma kılavuzları hazırlanmıştır.
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Işık kirliliğinin canlı ve cansız varlıklarda farklı etkileri vardır. Amerikan Tıp Derneği Bilim ve
Halk Sağlığı Konseyi’ne (2018) göre, birçok insan hayatta kalmak ve gelişmek için karanlığa
ihtiyaç duyar. Geceleri yapay ışığa maruz kalma sağlığa zarar verir. Canlılar doğal ışık ve karanlık
döngüsünün ritimlerine göre gündüz ve gece yaşamlarını sürdürürler. Geceleri ışık kirliliği bu
döngüyü bozabilir. Bu döngünün denge ve uyum içinde sürdürülmesi hedeflenmelidir.
Resim 10: Gökyüzü Aydınlığının Doğal Yapısını Bozan Işık Kirliliğinin Astronomik Gözlemlere
ve Ekosisteme Olan Etkileri

Kaynak: (Yazarın Arşivi, 2007).

Işığın nicelik ve nitelik özellikleri hormon ve sinir sistemi üzerinde de etkili olup, biyolojik
dengenin korunması, yaşam kalitesinin zihinsel, fiziksel, duygusal alanlarda da geliştirilebilmes i
için önemlidir. Örneğin, gece yapay ışığa maruz kalmak bizi sağlıklı tutmaya yardımcı olan,
bağışıklık sistemini güçlendiren, kolesterolü düşüren melatonin hormonunun üretimini azaltır.
Melatonin hormonunun 23:00 ile 05:00 saatleri arasında karanlıkta yoğun olarak salgılanmas ı
vücudun biyolojik dengesi için aydınlatmaya verilmesi gereken önemi de göstermektedir.
Kent aydınlatmalarında ışığın niceliği yanında, nitelik özellikleri de önemlidir. Amerikan
Tabipleri Birliği (2016) raporunda “dış mekân aydınlatmasında mavi ışığa maruz kalma
konusundaki endişeler dile getirilmekte ve sadece 3000 K renk sıcaklığı ve altında aydınlatma
kullanımı önerilmektedir”.
Dünya Sağlık Organizasyonu (World Health Organization) (2007) gece mesaisinde
insanların bu ışıklardan etkilendiğini ve kanser riskinin çoğaldığını açıklamıştır. Gece
uydu gözlemlerinde parlak gökyüzünün olduğu yerlerde insanların ℅73 oranda daha fazla
yakalandığı, yapılan başka bir gözlemde de şehirden 200 mil uzaktaki milli parkları
ışıkların tehdit ettiği tespit edilmiştir (Harder, 2008).

çalışan
yapılan
kansere
bile bu

Işık kirliliği, hayvanların yolculukları esnasında yönlerini bulmalarını zorlaştırır, avcı ve av
ilişkilerini değiştirmelerine neden olur (Longrcore & Rich, 2004). Örneğin, yavru su
kaplumbağaları ışık kirliliğinden etkilenirler. Yavrular aydınlık ufku tespit ederek okyanusa doğru
yönelirler. Yapay ışıklar yavruları okyanustan uzaklaştırır. Yumurtalarından çıkan yavru su
kaplumbağaları kum tepelerinin ve bitkilerin karanlık siluetinden ayrılarak okyanusu bulurlar
(Salomon,2003). Yavru su kaplumbağalarının denize doğru gitmek yerine aşırı aydınlatma ya
doğru yönelmeleri kayıpların yaşanmasına neden olur.
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Resim 11: Işık Kirliliğinden Etkilenen Yavru Su Kaplumbağalarının Durumu, Antalya’dan Bir
Görünüm. Fotoğraf: Frances Maybach, Antalya (Sol)
Resim 12: Işık Kirliliğinden Etkilenen Yavru Su Kaplumbağalarının Durumu, Antalya’dan Bir
Görünüm. Fotoğraf: Frances Maybach, Antalya (Sağ)

Kaynak: (Yazarın Arşivi, 2008) (Sol)
Kaynak: (Yazarın Arşivi, 2008) (Sağ)

Gece hayvanları da ışık kirliliğinin etkisi altında kalırlar. Gece hayvanları gündüz uyurlar ve
geceleri ise aktif olarak yaşamlarını sürdürürler. Işık kirliliği gece karanlığını gündüze
dönüştürerek gece ortamının doğal dengesini değiştirdiğinden gece hayvanlar ının
popülasyonlarının azalmasına yol açar. Örneğin, gece kurbağaları ışık olmadığında uyanırlar. Işık
kirliliği saklandıkları yerden geç çıkmalarına, çiftleşmek için az zamanları olmasına sebep olur
(Rich & Longrcore, 2006).
Göllerin etrafındaki ışık kirliliği orada yetişen bitkilerin yüzeydeki yosunları yemesine engel olur.
Böylece gelişen bu yosunlar göldeki bitkileri öldürür, gölün alt tabakasının doğal yapısını bozar
(Moore v.d., 2000).
Kelebekler, güveler gibi canlılarla ilgilenen hayvanbilimciler (Lepidopterist) ve böcekbilimc iler
(Entomologist) gece ışıklarının güvelerin ve diğer gece böceklerinin yol alma yetenekler ine
müdahale ettiğini tespit etmişlerdir. Döllenmek için güvelere bağımlı olan gece açan çiçekler gece
ışıklandırmasından etkilenir. Çünkü yapay ışıktan etkilenmeyen başka döllendiren bir böcek
yoktur (Frank, 1988).
Gece göç eden kuşlar uçuş güzergâhlarını ay ışığı ve yıldız ışığında belirlerler. Işık kirliliği gece
göç eden kuşların erken veya geç göç etmelerine, uçuş güzergâhlar ını şaşırmalarına, aşırı
aydınlatılmış kentlere doğru ilerlemelerine, yüksek yapılara çarparak ölmelerine neden
olmaktadır. Michigan Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, yüksek binalarda uçakları
uyarmak için yer alan sabit kırmızı ışık yerine yanıp sönen kırmızı ışıkların kullanılması kuş
kayıplarını artırmaktadır (Harder, 2008).
Yüksek binalara çarparak ölen kuşların sayısının yılda 4-5 milyon olduğu Birleşik Amerika Balık
ve Vahşi Yaşam Servisi (The U.S. Fish and Wildlife Service)’nin tahminidir (Malakoff, 2001).
Ölümcül Işık Farkındalığı Programı (The Fatal Light Awareness Program) kapsamında göç
zamanlarında ışıkları söndürmek suretiyle kuş kayıplarını azaltmak için Toronto, Kanada ve diğer
kentlerdeki bina sakinleriyle çalışmalar yapılmaktad ır.
Aydınlatma tasarımında çevresel sorumluluk ve farkındalık, doğanın korunmasını ve etkin enerji
kullanımını gerektirir. Çevreyi korumaya ve enerji tasarrufuna yardımcı olan aydınlatma
teknolojilerinden yararlanılmalıdır. Kent alanlarında aydınlatmaya yönelik gereksinimler
sağlanırken ışık kirliliğinin önlenmesi ve yaşam kalitesinin sürdürülebilirliği açısından yapay
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ışığın nicelik ve nitelik özelliklerinin tekniğine uygun kurgulanmasına önem verilmeli, doğal
denge zarar görmemelidir. Kentsel alanın işlevsel olması hedeflenerek kullanım ve kullanıc ı
özelliklerine göre kontrollü aydınlatma düzenleri oluşturulmalı, aşırı aydınlık niceliği
değerlerinden kaçınılmalı, çevreyle uyumlu aydınlatma aygıtları (ışıklıklar) tercih edilme li,
enerjinin boşa gitmesi önlenmeli ve gece gökyüzünün korunması hedeflenmelidir.
3. Sonuç
Gecenin karanlığı, tüm canlıların yaşamı için gerekli olan çok değerli bir doğal kaynaktır. Gece
gökyüzünün görünümü ortak, evrensel bir mirasımızdır. Tarihsel süreç içinde bu görünümü
deneyimlemek çeşitli alanlarda iham kaynağı olmuştur. Ancak kontrolsüz ve aşırı aydınlatmada n
kaynaklanan ışık kirlilikleri yıldızları gizleyerek gece evrene olan bakışımızı, algımızı
değiştirmekte, canlı ve cansız varlıklara hızla zarar vermektedir. Işık kirliğinin insanlar, kuşlar,
böcekler ve bitkiler dâhil olmak üzere birçok canlı üzerinde olumsuz ve ölümcül etkileri olduğu
bilimsel çalışmalarla tespit edilmiştir. Aydınlatma tasarımında çevreye duyarlı sistemlerin seçimi
önem kazanmıştır. Tüm hayat, özel görsel etkinlikler, canlıların beslenme, uyku, özel görsel
etkinlikler vb. yaşama ilişkin eylemleri gündüz aydınlığın ve gece karanlığın doğal ritmine
dayanmaktadır.
Sağlıklı ve güvenli kent ortamının oluşturulması açısından ışık kirliliğini engellemek, CO 2
salınımını azaltmak, enerji tüketiminde israfı önlemek için doğayı anlayarak hareket ederek
canlıları ve çevreyi korumaya yönelik hedeflerin benimsenmesi gerekir. Aydınlatma alanında
tasarlarken, üretirken tekniğine göre ışığın nicelik ve nitelik özellikleri küresel bakış açısıyla
değerlendirilmelidir. Kent alanlarında yapay ışık, doğa ve teknoloji ilişkisi kurgulanırke n
aydınlatmaya yönelik fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik gereksinimler çevresel sorumluluk
içinde bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Işığın nicelik ve nitelik özelliklerine göre
standartlarda verilen değerler ve yönetmelikler ışığında tekniğine uygun aydınlatma tasarımlar ıyla
biyolojik dengeyi bozmadan konforlu, verimli, güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir çevrenin
oluşturulması desteklenmelidir. Kent alanlarında canlı ve cansız varlıkların doğal yaşam
döngüsüne zarar vermeden görsel konforu ve güvenliği sağlayan, ileriye dönük tasarım anlayış ının
benimsendiği işlevselliği sürdürülebilir aydınlatma düzenleri oluşturulmalıdır.
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1789 SONRASINDAN GÜNÜMÜZE DANS TEMALI AFİŞ TASARIMLARI ÜZERİNE
BİR İNCELEME
Tuğba GAYRET1
Öz
1798 yılında taş baskı (litografi) tekniğinin icadı ile ortaya çıkan farklı bir mecra olan afiş, geçirdiği süreç içerisinde
kuşkusuz pek çok farklı konunun sergilenmesine öncülük etmiştir. Zamanla farklı baskı tekniklerine doğru yol alan
süreç içerisinde gelişim göstermiştir. Tarihte elde edilen ilk örneklerinin önemli bir çoğunluğunda en sık rastlanan
temalardan biri olan “Dans” temas ı, afiş sanatçılarının en çok ürün verdiği konu olarak öne çıkmaktadır. Litografi
baskı tekniğinden 1980 sonrasında ise post modern eğilimler ve bilgisayarın devreye girmesine kadar tüm tasarımların
üretim süreçlerini doğrudan etkilenmiş, öznel üslupların artmasını tetiklemiştir. Farklı ülkelerin 1789’dan 2000’li
yıllara değin sanatçıların afiş anlamında ürettikleri 350 görselin içerisinden bulundukları dönemin tasarım dilini en iyi
anlatan 22 eserin gruplandırılarak incelemeleri yapılmıştır. Elde edilen eserler, afiş anlamında taş baskı tekniğinin ilk
defa ortaya çıktığı Fransa ile başlatılarak, grafik anlamında Dünya’da gelişen görsel dillerin ve üslupların izini sürerek
ilerletilmiştir. Bu anlamda Amerika, İngiltere, Avusturya, İskoçya, Almanya, İtalya ve Türkiye gibi ülkelere ait
tasarımcılar; Jules Cheret, Toulouse Lautrec, Alphonse Mucha, Leonetto Capiello, Kate Sampson, Armin Hofmann ,
Gülümser Aral Üretmen ve bazı anonim tasarım çalışmaları incelenmiştir. Seçilen sanatçıların öncülüğünü yaptığı
çalışmalar dünyada pek çok ülkenin sanatçılarının eğlence kültürü açısından önemli afiş örnekleri ortaya çıkarmasın ı
sağlamıştır. Bu çalışmalar günümüz çağdaş sanatlar alanının önemli grafik tasarım örnekleri olmuşlardır. Bu noktadan
hareketle, Dünya’da meydana gelen önemli olayların, sosyal ve kültürel değişimlerin afişlere tasarım dili anlamınd a
yansımalarının incelenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma içerisinde, bugüne kadar afiş konusunda
yapılmış grafik tasarım araştırmalarına “dans” teması üzerinden yeni bir perspektif çizilmesine özen gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Afiş, Dans, Grafik Tarihi, Sanat Tarihi, Tasarım

“DANCE” THEME POSTER DESIGNS FROM 1789 TO CONTEMPORARY
Abstract
In 1798 lithography which emerged with the invention of the different printing technique for poster art, with its own
progress was leaded various subjects’ displaying. After that time, its process carries towards the development of new
and saving printing techniques. In the first samples of that posters, artists prefer to make some designs a significant
majority of “dance” theme. From lithography to 1980s, the postmodernist trends and the introduction of the computer
directly influenced the design of all production processes, has triggered the rise of subjective styles. From 1789 to
2000s, from 350 selected 22 art pieces which are expressive design history ideally, designed by poster artists of various
countries, grouped and examined. This study initialized France which is first country using lit hography, move forward
to world’s important design styles and visual languages. In this sense, examined artists were; Jules Cheret, Toulouse
Lautrec, Alphonse Mucha, Leonetto Capiello, Kate Sampson, Armin Hofmann, Gülümser Aral Üretmen and some
anonym works from USA, England, Austria, Scotland, Germany, Italy and Turkey. These artist’s poster works’
leading role created an importance in the entertainment culture of the world. These selected art pieces are significant
examples of contemporary art in graphic design. From this point of view, the aim of this research is; crucial events
and how these social and cultural changes reflected various poster design styles of the world, were investigated and
analyzed. Research includes a new perspective of poster researches of graphic design on the subject of “dance” theme.
Keywords: Poster, Dance, Graphic History, Art History, Design
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Giriş
Bu araştırma grafik sanatlar tarihi araştırmaları adına afiş konusunda yapılmış “dans” temalı
dönemsel afiş tasarımlarının sınıflanması ve değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Yapılan bu
çalışma, grafik tasarım alanına tarama modeli ile var olan yazılı ve görsel kaynaklardan veri elde
edilerek hazırlanmıştır. Bu araştırmanın hedefi, grafik sanatlar alanında belirli konular üzerine
fikir geliştiren tasarımcı ve araştırmacıların yeni sorgu alanları ve kavramlar adına yeni
perspektifler edinebilmelerini sağlamaktır. Çalışmada birbiri ile benzer stiller ve tasarım
özellikleri barındıran “dans” temalı çalışmalar gruplanarak kendi dönemleri içerisinde bir
tasarımcı gözü ile değerlendirilmiştir. Elde edilen yazılı ve görsel veriler kendi içlerinde
yapıldıkları döneme göre altı ana başlık altında; tasarım dilleri, basım teknikleri ve tarihlerine göre
kategorize edilerek sunulmuştur.
Afiş, bir şeyi tanıtmak ve duyurumunu yapmak üzere tasarlanmış resimli duvar duyurusu olarak
kaynaklarda tanımlanmaktadır. Kelime anlamı olarak affiche’den Türkçeye geçen afiş kelimes i,
baskı ve resim sanatının bulunmadığı dönemlerde okuma yazma dahi bilinmeyen devirlerde
varlığını sözel duyurumlar ile sürdürmüştür. Tasarım ve sanat kaygısının eşit oranlarda kullanıld ığı
bu mecra, bir düşünceyi yaymak ve bir ürünün satışını arttırmak üzere tanıtımını yapmayı
amaçlamaktadır (Gossop, 1927). Afişler, tasarlandığı dönemin, ülkenin, sanatçısının tasarım diline
ait kaynak belgeler olması açısından oldukça önemlidir. Bu afişler renk düzeni ve estetik değerler
adına birer sanat eseri olması açısından da sanat tarihi adına incelenmesi ve tasniflenmesi gereken
önemli birer kaynaktır. Afiş çoğunlukla bir yazı ve bir resim ile oluşturulan bir sanat alanı olarak
diğer sanat alanlarından ayrılmaktadır. Reklam amacıyla yapılan afişlerde resim büyük önem
taşımaktadır. Resmin tamamlayıcısı yazı da sanatçının tasarım stiline göre farklılıklar göstererek
resme eşlik etmektedir (Binder, 1934). Eski Yunan ve Roma kültüründe, halkı ilgilendiren resmi
bildirimler ve duyurular duvarlara resimlenmekte ve yazılmaktaydı. Kâğıt üzerine yapılan ilk afiş
için Fransa’da 15. yüzyıla kadar gidilmesi gerekmektedir. Konularına göre pek çok farklı türe
ayrılan afişler arasında eğlence sektörüne ait tasarlanan örnekler bu anlamda ilkler arasında
değerlendirilmektedir. Özellikle kültürel afişler arasında tiyatrolar ve yapılan özel gösteriler için
yapılan özel afiş çalışmalarında “Dans” teması ayrı bir yer tutmaktadır (Evans, Palmer & Edwards,
2010). Kültürel afiş alanına dahil olan konular; sanat galerileri, kültürel olaylar, sergiler, filmler,
tiyatrolar, festivaller, müzik ve spor etkinlikleri olarak sıralanabilir. Tarihte gelişim
göstermesinden itibaren bu tema, pek çok sanatçı ve tasarımcı tarafından çalışılmıştır. Matbaanın
gelişimi ve baskı tekniklerini gelişmeler ile ivme kazanan afiş sanatı, 1798 yılında bulunan taş
baskı (litografi) tekniği ile çok yavaş ve pahalı olan basım sürecinde büyük bir aşama
kaydedilmesine sebep olmuştur (Lupton, 2015). Tahta ve metal oymalar ile minimum renk
kullanımından günümüzde ofset ve dijital baskı tekniklerine kadar yol alan afişler, bilgisayar ın ve
teknolojinin getirdiği kolaylıklar ile dahi 1880 yılının “3 Taş ile Baskı Tekniği”nin estetik görsel
sonuçlarını elde etmekten uzak görünüyor. Özellikle renk yoğunluğu, doku, transparan geçişler ve
ekonomik format kullanımı gibi özellikler halen bu eski teknikte çok daha kullanışlı etkiler
vermiştir.
19. yüzyıl ile birlikte afiş sanatı altın çağını yaşamaya başlamıştır. Resim sanatı ve taş baskı
tekniklerinin bir araya geldiği eserler çoğaltılabilir hale getirilerek günümüze kadar ulaşabildiler.
Özellikle ekonomi alanındaki gelişmeler ile afiş basımının tanıtım işlevine olan ihtiyaç büyük bir
artışa doğru gitti. Yavaş yavaş ayrı bir sanat alanı olmaya doğru giden afiş tasarımları, ünlü
ressamlar (Manet, Bonnard, Lautrec, Daumier…vb.) tarafından çalışılarak kendi içerisinde temsil
ettikleri dönemin tasarım stilinin devamlılığını sağladılar (Artmonsky, 2012). Bu dönemde
üretilen “dans” temalı grafik örnekler; aynı sanatçıların yapmış olduğu resim örneklerinin devamı
niteliğindedir. Dünyada gelişim gösteren farklı sanat akımlarının ve bilgisayarın da icadı gibi
önemli gelişmelerin (Kübizm, Art Nouveau, Bauhaus, Pop Sanatı, Optik Sanat…vb.) de etkisi ile
afiş sanatı, kendi içinde farklı tasarım dilleri ve üslupları meydana getirdi (Bradshaw, 1926).
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Zamanla kısa, öz ve kesin bir ifade tarzına doğru bir gelişim gösteren afiş tasarımları ayrıntılar ı
az, kapalı kompozisyonda, dağınık olmayan ve dengeli bir biçimde tasarlanmaya başlamıştır.
Akademik anlamda grafik ve görsel iletişim sanatlarının ayrılmasıyla geliştirilen afiş estetiği
çalışmaları, okullu tasarımcıların da katkıları ile hem dünyada hem de ülkemizde popüler bir sanat
mecrası halini almıştır.
1. 19. Yüzyılda Gelişen Tekniklerin İzinde “Dans” Temalı Afiş Tasarımları
19. yüzyıl afiş adına üretken ve çeşitliliğin arttığı bir yüzyılı temsil etmekteydi. 1891 yılında
Toulouse Lautrec tarafından yapılmış olan “Moulin Rouge” afişi “dans” temalı afişler adına
devrimsel niteliktedir (Resim 1 ve Resim 2). Bu tasarımda derinlik, renk dengesi ve uygula na n
teknik kendisinden sonra gelen tasarımlara kapılar açmıştır (Farren, 1976). Halen estetik
değerlerini günümüze kadar muhafaza eden bu taşbaskı afişler, kullanılan taş baskı plakaların ve
renk katmanlarının rahatça seçilebildiği tasarımlara güzel bir örnek teşkil etmektedir.
(Cuppleditch, 1994). O dönem çoğunlukla ressamlar tarafından yürütülen afiş çalışmaları, bu
anlamda formatı en iyi şekilde kullanmayı amaçlamaktadır. Alphonse Mucha (Paris’te çalışan bir
Çek sanatçı), Ön-Rafaello’cular, Arts and Crafts ve Bizans sanatı gibi sanat yaklaşımlarında n
etkilenilen Art Nouveau akımının ilk temsilcilerinden sayılmaktadır. Sanatçının özellik le
Rönesans Tiyatrosu adına yaptığı afiş çalışmalarında tüm formatı kaplayan dekoratif öğeler ve çok
sayıda detaylı desen çalışmaları göze çarpmaktadır (Resim 3). Amanti oyununda oynayan tüm
oyuncular, dansçılar, erkekler ve kadınlara dair estetik öğeler afişte dikkatli bir biçimde
kullanılmıştır. Bu akım, I. Dünya Savaşı’na değin ağırlıklı olarak “dans” temalı afişlerde hüküm
sürmüştür. Her ülke kendi sosyal hayatına dair farklı öğeleri dekoratif öğeler ile harmanlayarak bu
yıllarda afişlere taşımaktaydı. Örneğin, Fransa kafe ve kabare kültürünü afişlere yansıtırken, İtalya
opera ve modayı yansıtmıştır. İspanya boğa güreşlerini ve festivalleri yansıtırken, Almanya ticari
fuarları ve dergi kapaklarını yansıtmıştır. İngiltere ve Amerika ise, bisikletler, sirkler ve seyahat
kültürünü afişlere sosyal anlamda taşımıştır.
Resim 1: Toulouse Lautrec, Moulin Rouge La Goulue, 1891-1898, 60 x 79 cm (Sol)
Resim 2: Toulouse Lautrec, Jane Avril, 1893, 28 x 41 cm (Sağ)

Kaynak: (https://digitalcollections.nypl.org/) (Sol)
Kaynak: (https://digitalcollections.nypl.org/) (Sağ)
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Resim 3: Alphonse Mucha, Amante, Rönesans Tiyatrosu Oyun Afişi, 1896

Kaynak: (http://www.alphonsemucha.org/)

Özellikle 3 taş baskı tekniğinin üstadı Jules Cheret’nin afişlerini incelediğimizde, Viviane tiyatro
oyununa dair olan afişte tek bir kadın dansçının ön planda kullanımını görmekteyiz (Resim 4).
Diğer yan kadın rolleri ise arka planda kullanılarak baş rol oyuncusu öne çıkarılmıştır. Cheret’e
ait Olympia afişinde ise tek bir kadın dansçıyı renk geçişli bir fon üzerinde diyagonal tipografi
kullanımına olanak tanır biçimde yerleştirilmiş görmekteyiz (Resim 5). Burada yine bu döneme
ait afişlerde sık rastlanan birden fazla font ve yazı stili göze çarpmaktadır.
Resim 4: Jules Cheret, Viviane Tiyatro Oyunu Afişi, 1886, 60 x 79 cm (Sol)
Resim 5: Jules Cheret, Olympia (from Maitres de L’Affiche, 1898, 28 x 41 cm (Sağ)

Kaynak: (https://tr.pinterest.com/pin/394627986092745148/) (Sol)
Kaynak: (https://digitalcollections.nypl.org/) (Sağ)

Jules Cheret’e ait diğer “dans” temalı çalışmalarda genellikle kadının estetik yaratımında n
faydalanılan ve kadın dansçıları ön planda tutan afiş çalışmalarının öne çıktığını görmekteyiz.
Genellikle baş dansçıların giysileri sarı renk ile vurgulanmıştır. Sanatçıya ait Lamant des Danseuse
afişinde arka planda kalan tüm dansçılar yalnızca siyah konturlar kullanılarak resmedilmiş ve arka
plan rengi içerisinde bırakılmıştır. Bu da afişin daha da kalabalık ve yoğun bir görüntü ortaya
koymasını engellemiş ve ön plan ile yumuşak bir geçiş sağlamıştır (Resim 6). Folies Bergere isimli
çalışmasında ise, sanatçı yalnızca sarı, turuncu ve mor öğeler ile harmanladığı uçuş uçuş giysili
dansçı Sara Bernhard’ı afişin merkezinde yalnız bir biçimde kullanır (Resim 7). Dinamik bir poz
ile yerleştirilen dansçının saç rengi ile uyum sağlayan üst ve alt başlıkların yazılarına ait serifler
imaj ve tipografi arasında tasarım anlamında ilk kurulan devamlılık ilişkisini göstermektedir.
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Resim 6: Jules Cheret, Lamant des Danseuse, 1888, 60 x 79 cm (Sol)
Resim 7: Jules Cheret, Folies Bergere, 1893, 59 x 80 cm (Sağ)

Kaynak: (https://digitalcollections.nypl.org/) (Sol)
Kaynak: (https://digitalcollections.nypl.org/) (Sağ)

2. Erken Modernizm ve “Dans” Temalı Afiş Tasarımlarına Etkisi
1900 ve 1914 yılları erken modernizm ile birlikte “dans” temalı afişler adına yeni bir çağı yeni
tasarım dillerinin gelişinin habercisi olmuştur. Önceki dönemlerdeki resim sanatçılarının resimsel
dilinden çıkmaya başlayan dans afişleri, artık aşırı tekrarların ve süslemelerin getirdiği
dinamizmden maksimumda arınmaya çalışmaktadır. Cheret ve Lautrec’ten etkilendiğini
yadsımayan sanatçı Leonetto Cappiello, gereksiz tüm detaylardan kaçındığı dilini kabul yavaş
yavaş afiş tasarımları içerisinde kabul ettirmiştir (Gallo, 1974). İzleyicilerin dikkatini tek bir
noktaya çekmeye çalışan sanatçı, modern reklamcılığın bu anlamda temelini atmıştır. Onun stili
Pariste 1923 ten kalma Cassandre’ın ilk Art Deco afişlerinin izlerini yavaş yavaş silme ye
başlamıştır. Yine aynı dönemlerde, İskoçya’da Glasgow okulunda Avusturya Vienna Secession ve
Alman Deutscher Werkbund Art Nouveu’nun organik amacını dönüşüme uğratmak amacıyla
çalışmalar yapmaktadır. Bu okul, yuvarlak hatlı ve geometrik süslemelerin fonksiyo nunu
sorgulamaya başlayan tasarımları ile öne çıkmaya başlamıştır (Branaghan & Chibnall, 2006).
Sanatçı Capiello’ya ait afişlere bakıldığında Endüstrileşmenin ve Sanayi devriminin gerekliliği
olan ürün pazarlamasına yönelik, ürünü öne çıkaran sanatsal afiş çalışmalarına rastlıyo r uz.
Özellikle Royat su markası için yaptığı reklam afişinde, sanatçı bembeyaz dinamik bir kadın
dansçıyı mavi fon üzerinde tasarımının merkezine su içerken taşımıştır. İlk bakışta renk ve desen
ile su reklamı olduğunun rahatlıkla anlaşılabileceği bu sade çalışma, işlevselliğin artmakta
olduğunu da “dans” temalı afişler adına müjdelemiştir (Resim 8). Columbia Gramafonları için
çalıştığı reklam afişinde ise sanatçı, bir kadın ve bir erkeği gramofonun üzerinde dans ederken
resmetmiş ve afişin merkezine yerleştirmiştir. Renk kullanımlarındaki parlaklık ve sanatçının
desen yeteneği afişin genelinde kolaylıkla görülebilmektedir (Resim 9).
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Resim 8: Leonetto Cappiello, Royat Su Markası Reklam Afişi, 1924, 50 x 65 cm (Sol)
Resim 9: Leonetto Cappiello, Grafofoni Columbia Marka Gramofon Reklam Afişi, 1921, 50 x 70
cm (Sağ)

Kaynak: (http://paintingandframe.com/prints/leonetto_cappiello_royat -28551.html ) (Sol)
Kaynak: (https://tr.pinterest.com/pin/250864641716027111/) (Sağ)

1914 ve 1919 yılları “dans” temalı afişler adına üretimin ve çeşitliliğin azaldığı yıllar olarak
anılmaktadır. I. Dünya Savaşı ve Bolşevik İhtilali gibi önemli politik olaylar eğlence ve dans
temalarındaki afiş konularını propaganda afişlerine doğru taşımıştır. 1919 yılı sonrasında ise
“dans” temalı afişler adına üretken döneme yavaş yavaş yeniden girilmeye başlandı. Endüstriye l
toplum, iki dünya savaşı arasında Art Deco ve Modernism tasarım stillerinin etkilerini tüm afişlere
taşımıştır. Artık dünya yepyeni stillere ve yaklaşımlara gereksinim duymaya başlamıştır (Sheldon,
1927).
3. II. Dünya Savaşı sonrasında “Dans” Temalı Afiş Tasarımları
1938 ve 1950 yıllarını içeren dönem artık taş baskı (litografi) tekniğinin sonunun gelişini haber
vermiştir. II. Dünya savaşı sonrasında çoklu basımı kolaylaştıran ofset baskı tekniği gelişerek
yayılmıştır. Bu baskı tekniği gazete ve dergilerden aşina olunan noktasal doku tekniğinin afişlere
sirayet etmesini de sağlamıştır. İlk olarak Sovyet afişlerinde 20. yüzyılda benimsenen fotoğraf
kullanımı da artık “dans” temalı afişlerinde illüstrasyon çizimi kadar yaygınlaşmaya başlamıştır.
Savaş sonrası hızlı tüketim toplumuna geçiş sürecinde artık afişin reklam mecrasındak i
popülaritesine televizyon da önemli bir mecra olarak ağırlığını koymuştur (Bestley & Noble,
2002). Savaş sonrası yaralarını hızla sarmakta olan dünya, gerek sanat, gerek mimari gibi tüm
alanlarda hızı ve pratikliği öne alan çözümlere yönelmeye başlamıştır.
Kate Sampson tarafından tasarlanan dans gecesi organizasyonu afişinde sert ve düz hatlar içeren
illüstrasyon çiftin önünde serifsiz “Dans” temasını vurgulayan bir slogan yer almaktadır (Resim
10). Erkek dansçının üzerindeki siyah kostüm yıldızlı gecenin siyahlığıyla bir olarak tek bir renk
ile sadeliği yakalamaya çalışmaktadır. Geometrik sadeliğin ön planda olduğu bu tasarımda siyah
beyaz dengesini kadının oval çizimi sağlamaktadır. 1923 yapımı Jacqueline Elsane afişinde
Diyagonal bir grid kullanıldığı görülmektedir. J harfinin köşeye verdiği akstan yararlana n
tasarımcı dansçının tüm bedeninin kıvrımını sağ köşeğe referans verir şekilde resmetmiştir. Siyah
arka planın önünde sadece tek bir imaj ve tek bir isim göze çarpmaktadır (Resim 11).
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Resim 10: Kate Sampson, Dance Till The Stars Dans Gecesi Afişi, 1920, 50 x 70 cm (Sol)
Resim 11: Anonim, Jacqueline Elsane Adlı Dansçı İçin Gösteri Afişi, 1923, 30 x 48 cm (Sağ)

Kaynak: (https://tr.pinterest.com/pin/158400111865978235/) (Sol)
Kaynak:(https://www.walmart.co m/ip/ArteHouse-Fine-Art-Print-Jacqueline-Elsane-Advertisement-Un mountedCotton-Canvas-18-x-24/173864815) (Sağ)

1940’lara ait bir dans temalı afişte ise, etkinliğin adına dair tipografi yerleşimleri daireler içerisinde
sınırlandırılarak bir düzen sağlanmıştır. Kırmızı, siyah ve mavi renklerinden oluşan bu afişte
etkinliğe dair bilgiler belirli bir düzen halinde afişin alt bölümünde verilmiştir (Resim 12).
Resim 12: 1940s Canteen Dance Party Dans Partisi Tanıtım Afişi, 1940, 28 x 41 cm

Kaynak: (https://tr.pinterest.com/pin/482659285060077872/)
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4. Soğuk Savaş Dönemi ve “Dans” Temalı Afiş Tasarımlarında İzleri
1945 ve 1965 yılları arasında soğuk savaş döneminin etkileri, bebek patlaması, II. Dünya
Savaşı’nın bitişi tüketim toplumuna ve afiş üretimine geri dönüşü müjdelemiştir. 1950lerin reklam
metodları da bu yıllarda oldukça çeşitlenmiştir. 50’lerin stilinin tam karşılığını uluslararas ı
tipografik stilde bulmak mümkün görünmektedir (Edge, 1991). Parlak renkler, farklı
varyasyonlarda konumlanan dinamik yazılar tüketiciye dair bir albeni yaratmak için yarışa
çıkmışlardı. Bu sistematik, planlı ve düzenli tasarımlar havaalanlarından dergilere, oradan “dans”
temalı afiş tasarımlarına ulaşmıştır. Bu yıllarda tipografik elemanları sağlam grafik temelle re
dayandırmak, ortak bir dili ve devamlılığı tüm dünyada yapılan afişlere taşımıştır. Artık yazı ile
yapılan denemeler ve yerleşim çeşitliliği tüm tasarımın yerleşimini etkilemektedir (Ades, 1984).
Armin Hofmann tarafından Giselle bale gösterisi duyurumu adına yapılan afişlerde ileri düzey bir
sadelik göze çarpmaktadır (Resim 13). Swiss grafik tasarım stilini benimseyen tasarımcı yalın,
sade ve soyut simgesel bir dile odaklanmıştır. Tek bir imaj ve tek bir yazı ile tüm gösteriyi
anlatmanın mümkün olduğu tasarımlar dünyada tüm “dans” temalı afişleri etkisi altına almıştır.
Resim 13: Armin Hofmann, Giselle Bale Oyunu Afiş Tasarım Örnekleri, 1959, 70 x 100cm Üç
Adet Örnek Çalışma

Kaynak: (https://www.moma.org/collection/works/6775)

5. 70’ler Sonrasında Postmodernist Yaklaşımların “Dans” Temalı Afişlere Etkisi
1965 ve 1972 yılları arası yeni tasarım stillerinin hızla denendiği altın dönemler olarak anılmalıd ır.
50’lerin etkisini taşıyan tasarımlar ile başlayan bu dönem, sonrasında Sürrealizm, Pop Sanatı ve
Ekspresyonizm gibi sanat akımlarından alınan tasarım etkileri ile, postmodernist bir hassasiyetin
meydana gelmesini sağlamıştır. Milton Glaser gibi önemli tasarımcıların yarattığı yeni kurallar ve
tasarım stilleri ile dünya artık 80’ler çağına girmiştir. Psychadelic posterler ve optik sanat gibi
alanlar çeşitliliği ve öznel üslupları desteklemektedirler (Anon, 1970). Tipografinin resimsel
dilinden faydalanan Psychadelic posterler o dönemde yarattığı atmosfer ile pek çok parti, eğlence,
dans ve müzik albümlerinin kapaklarını süslemiştir (Resim 14 ve Resim15). Aslında burada yine
de tam bir geçmişten kopuştan söz edilemez, hala Glaser posterlerinde Art Nouveau etkili
süslemelerin etkisi bu noktada görülebilmektedir. Bu da geçmişi şimdinin gücü ile yeniden ele
alarak yeni bir değerlendirme yapmayı sanatçılar açısından zorunlu kılmıştır (Artmonsky, 2013).
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Resim 14: Pschadelic Dönem Parti ve Dans Gecesi Afiş Tasarımı Örneği, Nova Fillmore, 1960,
35 x 40 cm (Sol)
Resim 15: Pschadelic Dönem Parti ve Dans Gecesi Afiş Tasarımı Örneği, Sin Dance Günah
Dansı, 1960, 35 x 50 cm (Sağ)

Kaynak: (https://pleasuresofpasttimes.com/shop/product-category/collections/page/3/?orderby=price-desc) (Sol)
Kaynak: (https://www.pinterest.co.uk/pin/107242034853069491/) (Sağ)

1970 ve 1989 yılları arasında İsviçre tabanlı uluslararası stiller artık dünyayı etkisi altına almıştır.
Swiss tasarım stiline dair dogmatik ve kuralcı yaklaşımları bırakmaya karar veren tasarımcılar, bu
konu üzerinde yeni tasarımlar üretmeye yönlenmiştir. Uluslararası stil dünyada gücünü ve
enerjisini kaybetmeye başladığında ise, 70’ler ve 80’ler adına bambaşka üsluplar ortaya çıkmasını
sağlamıştır. Sınırların ötesini zorlayan ve öznel üslupları tetikleyen bu Modernizm eleştiris ine
Basel akademisinden bir hocanın (Wolfgang Weingart) tanımlaması ile Postmodernism denmiştir.
Weingart, ofset baskı teknikleri ile komplike, kaotik, eğlenceli ve spontane bir stili afiş
denemelerine yansıtmanın doğruluğuna inanmıştır. Tipografi adına bu deneysel liberal
yaklaşımlar, yeni stilleri Retro imgeler ile birleştirerek bilgisayar grafiklerinin global anlamda
dünyaya yayılmasını sağlamıştır (Clemence, 1930). O döneme ait buz pateni dans gösteriler i
afişleri içerisinden Holiday on Ice afişi illüstrasyon olarak kullanılan bir erkek dansçı, bir kadın
dansçı ve bir palyaçodan oluşmaktadır (Resim 16). Üç imaj da dinamik bir biçimde geçişli bir arka
planın önünde kullanılmıştır. Gösteriye özel tasarlanan yazım stilinin rengi kadın dansçının
elbisesine referans verecek şekilde düzenlenmiştir. 1970 yılında ait Ice Follies adlı afişte ise
sadelik hakimdir (Resim 17). Diyagonal köşeye referans veren tek bir dansçı kadın spot ışıklar ının
altında ve hareketli bir arka planda resmedilmiştir. Başlık imajı dengeler biçimde sol bölümde afişi
iki ortadan ayıran aksa hizalanmıştır.
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Resim 16: Anonim, Holiday On Ice Buz Pateni Gösterisi Afiş Tasarımı, 1970, 50 x 70 cm (Sol)
Resim 17: Anonim, Ice Follies Grubu Buz Dansı Gösterisi Afişi, 1970, 70 x 100 cm (Sağ)

Kaynak: (https://www.chisholm-poster.com/posters/CL73716.html) (Sol)
Kaynak: (https://tr.pinterest.com/pin/114208540523479396/) (Sağ)

1980 sonrası özellikle Amerikan yapımı filmlerde “dans” konusuna dair bir artış yaşanmıştır. Bu
“dans” konulu filmlerin afiş çalışmaları da dönemin sadeleşme hareketlerinin son ayağını güzel
bir biçimde yansıtmaktadır. Hollywood yapımı “Dirty Dancing” filmine ait olan afiş çalışmas ında
beyaz bir fon üzerinde sağ bölüme hizalanmış bir biçimde başrol oyunlarının fotoğrafı yazı ile
birbirini dengeler şekilde yerleştirilmiştir (Resim 18). İki dansçının başlarının oluşturd uğu
diyagonal açı el yazısı film başlığının yatık yerleşimine referans vermektedir (Kobal, 1973, s. 9).
Resim 18: Dirty Dancing, Kirli Dans Film Afişi, 1988, 24 x 36 cm

Kaynak: (https://www.amazon.com/Dancing-Poster-Jennifer-Patrick-Swayze/dp/B004BJ7TLO)
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6. Türkiye’de “Dans” Temalı Afiş Örnekleri
Türkiye’de afiş Cumhuriyetin ilanından önce Babıali’de ressam ve çizerler tarafından ilerletile n
bir sanat alanıdır. Eğlence afişlerini incelememiz gerekirse, tiyatronun gelişimine bakmamız
uygun olacaktır. Çağdaş Türk tiyatrosunun ilk önemli adımları 1860 yılına Gedikpaşa Tiyatrosu’ na
kadar dayanmaktadır. 1870’ten sonra Türkçe oyunlar da sahnelenmeye başlamasıyla duyurum
tasarımları ilk olarak ortaya çıkmıştır. Padişah Abdülhamid’in Yıldız Sarayı’nın bahçesine
kurdurduğu ve yabancı tiyatro ve operaların sahnelendiği dönem 1858 yılına denk gelmekted ir.
Bu döneme ait az sayıda örnek günümüze kadar gelebilmiştir (And, 2004). Farah tiyatrosu için
tasarlanmış bir afiş de bu döneme ait nadir örneklerdendir (Resim 19). Alman Dansçı Marika
Rökk’ün merkezde kollarını açmış bir biçimde resmedildiği afişte yazı el yazısı biçimiyle alt
bölümde kullanılırken, üst bölümde farklı bir yazı stiliyle dansçının ismine yer verilmiştir.
Resim sanatı ile birlikte akademide bir süre ilerleyen bu alana dair tasarımlarda yalnız yazı ve az
resim ile basılan sarı, kırmızı, yeşil zemine basılmış ince uzun kağıtlar bu konudaki ilk örnekler
olarak bilinmektedir. Büyük boy olanları da olan bu örnekler haricinde asıl afişi Türkiye’de bir
sanat alanı haline getiren İhap Hulusi Görey’dir. Cumhuriyet sonrası sanayi atılımları pek çok
farklı ürünün piyasaya çıkmasını ve tanıtılmasını gerektirmektedir. Bu durum hali hazırda resam
olarak görev yapan sanatçıların afiş tasarımına yönelmesine yol açmıştır. Uzun süre afiş sanatının
tek temsilcisi olarak ilerleyen Görey, Almanya’da aldığı eğitimi ve tasarım disiplinini işlerine
yansıtmıştır. 1923 yılında ilk afiş sergisinin Türkiye’de açılmasının ardından 1927 yılında afiş bir
sanat alanı olarak Güzel Sanatlar Akademisi’nde yerini almıştır. 1950’den sonra Mengü Ertel,
Yurdaer Altıntaş, Leyle Uçansu, Erkal Yavi, Metin Edremit, Fahrettin Sepetçioğlu, Sungu Çaban,
Turgay Betil, Sait Maden, Sinan Bozkurt, Bülent Erkmen, Sadık Karamustafa gibi afiş
sanatçılarımız uluslararası alanda tasarımlar üreterek kendilerini göstermişlerdir (Akdenizli,
2008). Sanatçı Gülümser Aral Üretmen tarafından yapılan Türkiye deniz yolları tanıtım afiş i
tasarımında merkezde yine bir kadın deniz temalı mavi giysiler içerisinde dans ederken
resmedilmiştir (Resim 20).
Resim 19: Anonim, Farah Tiyatrosu İçin Tasarlanmış Uluslararası Alman Dansçıların Gösteri
Afişi, 1872 (Sol)
Resim 20: Gülümser Aral Üremen, To And From Turkey Denizyolları Tanıtım ve Reklam Afişi,
1953 (Sağ)

Kaynak: (https://digitalcollections.nypl.org/) (Sol)
Kaynak: (https://www.gruil.com/ulvi-yenal-vikipedi.ht ml) (Sağ)
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7. Son Döneme Ait “Dans” Temalı Afiş Tasarımları
Afiş günümüzde toplumun yaşadığı caddelerde, meydanlarda ve sokaklarda çeşitli duvar ve ilan
panolarına yapıştırılarak kullanılmaya başlanmış, çeşitliliği oldukça fazlalaşmıştır. Açık havada
bulunan insanlar tarafından algılanması üzerine farklı boyutlarda çalışılarak bir tanıtım medyası
olarak halen kullanılmaktadır (Mott & Greeves, 2010). Her anlamda her tür ürünün tanıtımı için
kullanılan bu reklam mecrası, artık günümüzde basılı olmanın haricinde dijital ekranlar üzerinde n
de sunularak varlığını korumaktadır. Gazete ve dergi ilanlarının dışında afiş, çok geniş kitlele re
hitab etmesi açısından reklam planlamalarında sıklıkla başvurulan bir yöntem olmayı
sürdürmektedir (Sheldon, 1937).
Afişlerde artık günümüzde çeşitlilik ve öznel yaklaşımların etkileri söz konusudur. Özellikle son
dönem afişlerinde baktığımızda, kuğu gölü balesi (Resim 21) ve dans kampı (Resim 22) temalar ı
için seçilmiş afiş örneklerinde tipografinin kendi içerisindeki çeşitliliğin imajın kendisine
dönüşmesi seyredilmektedir. Artık yapılan afişler için dünyanın geçirdiği tüm tasarım
süreçlerinden elenmiş belirli kurallar söz konusudur. Bu kurallardan yararlanılarak düzenle ne n
“dans” temalı afiş tasarımları denge, süreklilik, vurgu…vb. tasarım kurallarını içinde barındırarak
toplumsal algı yönetimine destek vermektedir.
Resim 21: Anonim, Swan Lake Kuğu Gölü Balesi Oyunu Afişi, 7 Ağustos 2013 Temsili İçin
Hazırlanmıştır, 70 x 100 cm (Sol)
Resim 22: Xtreme Dans Kampı Afiş Tasarımı, 15-19 Haziran 2009 Tarihi İçin Hazırlanmıştır,
63 x 70 cm (Sağ)

Kaynak: (https://tr.pinterest.com/pin/795870565369283472/) (Sol)
Kaynak: (https://tr.pinterest.com/pin/567946202991409595/) (Sağ)

El ilanlarından büyük çaplı billboard tasarımlarına doğru ilerleyen afiş tasarımları, kentsel
dönüşümün bir parçası olarak sürekli gelişim göstermiş ve şehir örüntülerinde dekorlu resimli bir
fon olarak her zaman geçerliliğini korumuştur (Artmonsky, 2012). 20. yüzyıl ile birlikte afişler
gün ışığında yayalar ve yavaş hareket eden araçlardaki insanlar tarafından yakından izlenileb ilir
şekilde tasarlanmaya başlamıştır. 24 basılı sayfadan oluşan büyük çaplı afişler hızla hareket eden
araçların dahi algılayabileceği ölçütler ile matematiksel bir alt yapı ile tasarlanmaya devam
etmiştir.
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8. Sonuç
Elde edilen 19. yüzyıla ait “dans” temalı afiş örneklerinde, kullanılan en yaygın basım tekniği taş
baskı tekniğidir. Bu teknik eserlerin renk algısı ve tasarım sonuçları açısından günümüz tasarım
ve baskı sonuçlarının çok ötesinde renk geçişleri ve doku etkisi vermiştir. İmaj ve tipografi ilişk is i
henüz çözüm arama aşamasındadır. Bu örneklerin genelinde afişe özel tasarlanmış yazı örnekleri
farklı şekillerde afişi bezemektedir. Daha sonraki Erken Modernizm örneklerinde, halen taş
baskının teknik üstünlüğü saptanmıştır. Reklam adına çalışılan örneklerin artışı, ürünleri ön plana
çıkarmak üzerine estetik çözümler üretmeyi beraberinde getirmiştir. Bu döneme kadar kendi
içerisine bir tasarım dili meydana getirmeyi başarmış sanatçılar, tasarım dillerini reklam dünyası
adına reklam afişlerine taşımışlardır. Ürünleri ön plana çıkaran çarpıcı renkler ve çoklu imaj
kullanımları tanıtılan ürünleri desteklemek üzerine çoğaltılmaktadır. II. Dünya Savaşı sonrasına
ait toplanan “dans” temalı afiş çalışmalarında artık sadeleşme dönemine gidişin ilk izler i
saptanmıştır. Düz ve yalın çizgiler, en fazla 3 rengi kullanan baskılar bu dönemde ağırlıktadır. Bu
dönemdeki tipografi öğeleri imajların sadeliğini devam ettirecek nitelikte tasarlanmıştır. Özellik le
elde edilen soğuk savaş dönemi eserlerinde, yapılan tüm “dans” temalı afişlerin ardında belirli
tasarım okulları tarafından öncülüğü yapılan üslupların ve stillerin etkileri bulunmaktad ır.
Çoğunlukla, fonksiyonel ve sade bir dile sahip olan tasarımlar içerisinde belirli bir fikri ve
manifestonun desteklenmediği örneklere nadir olarak rastlanmıştır. 70’lere ait elde edilen
örneklerde, renk çeşitliliği, parlak ve neon renkler toplanan “dans” temalı afişlerde ön plandadır.
Bu dönemde eskiye referans vererek yeniyi yorumlayan postmodern yaklaşımlar ağırlık
kazanmıştır. Farklı basım tekniklerinin de gelişim göstermeye başladığı bu süreçte, halen
tasarımcının gözü ve eli süreç içerisinde başroldedir. İncelenen Türk “dans” temalı afişleri arasına
korunmuş olan büyük bir bölüm Cumhuriyet sonrası döneme aittir. Bu afişler arasında, dönemin
ilk grafik tasarımcılarına ait çalışmalar sanatçıların aldıkları uluslararası eğitimler ile
şekillenmiştir. Kendi içlerinde ayrıca incelenmesi gereken bir süreç meydana getiren bu
çalışmalar, Türkiye Cumhuriyeti adına başlangıcından günümüze en önemli görsel kaynaklar ı
oluşturmaktadır.
Son dönem örneklerinde, dijitalleşen ve bilgisayar programları ile kolaylaşan tasarım süreçleri
tasarımcılara farklı varyasyonlar üzerinde hızlı bir şekilde çalışma imkânı tanımıştır. Değişen
toplumsal algı süreçleri sonucunda tasarımların büyük çoğunluğunda merkezde kullanılan imaj
dikkat çekmiştir. Bu imajı destekleyen tipografi öğeleri artık imajı destekler nitelikten sıyrıla rak
başlı başına imajın kendisi haline dönüşmüştür. Belirli bir grup ya da tasarım tarzı içerisinde
değerlendirilemeyen son dönem tasarımları, öznel üslupların gelişimini destekler nitelikte eserler
ortaya koymuştur.
Toplanan tüm “dans” temalı afiş örnekleri üretildikleri dönemin sosyal ve kültürel hayatına dair,
bulundukları ülkelerin yaşayış biçimlerine ve eğlence kültürlerine dair önemli birer görsel
kaynaktır. Elde edilen örnekler, incelenen dönemlerin sosyo-kültürel ihtiyaçlarına ve teknik
gelişimlerine paralel oranda tasarlanmış ve basılmış olduğu görülmüştür. Gelişen tasarım diller i
ve teknolojiler ile elde edilen bu “dans” temalı görsel kaynaklar, halen günümüz afiş tasarımlar ı
için güncel esin kaynağı olmayı sürdürmektedir.
Kaynakça
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SERAMİK MALZEME VE SES İLİŞKİSİ
Firdevs Müjde GÖKBEL1
Öz
Tarihi çok eskiye dayanan ve günlük ihtiyaçlar doğrultusunda üretilmeye başlayan seramik, kullanım amacı açısından
zamanla gelişerek günümüzde ileri teknoloji seramikleri başta olmak üzere birçok sektörde ihtiyaca cevap veren bir
malzeme haline gelmiştir. Araştırmalar neticesinde seramiğin birçok olumlu özelliğinin arasında aynı zamanda iyi bir
yalıtkan ve ses yansıtıcısı olduğu görülmüştür.
Bu araştırmada seramik malzeme ve ses arasındaki ilişki iki aşamada incelenmiştir. İlk aşamada seramik malzeme ile
yapılan çalgılar, ikinci aşamada ise hazır seramik nesneler ve 3 boyutlu yazıcı ile üretilerek içinde ses ihtiva eden
eserler ele alınmıştır.
Sonuç olarak duygunun ifadesini temsilen en güçlü araç olan ses unsurunun seramik malzeme ile son derece uyumlu
bir birliktelik sergilediği görülmüştür. Sanatçılar tarafından iyi bir ses yansıtıcısı olması nedeniyle ilk başlarda
vurmalı, daha sonra nefesli ve yaylı seramik çalgılar yapılmıştır. Sesi iyi iletmesinin yanında estetik açıdan sanatçılara
sunduğu form ve dekor çeşitliliği ile de tercih sebebi olmuştur. Aynı zamanda söz konusu özellikleri nedeniyle hazır
seramik nesneler ve 3 boyutlu yazıcı ile sesin oluşturulduğu kavramsal eserler de ortaya konulmuştur. Bu eserler ise
işitsel yönüyle eserin izleyici üzerindeki etkisini arttırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Seramik Malzeme, Ses, Çalgı, Seramik Sanatı

RELATIONSHIP BETWEEN CERAMIC MATERIAL AND SOUND
Abstract
Ceramic, which has a long history and started to be produced in line with the daily necessities, has evolved over time
and become a material that responds to the needs of many sectors, especially advanced technology ceramics. As a
result of the research, it is observed that ceramic has a good insulation and sound transmission among its many positive
technical features.
In this research, relationship between ceramic material and sound is examined in two stages. In the first stage, the
instruments made with the ceramic material, in the second s tage, works produced with ready-made ceramic objects
and 3-D printer containing sound are discussed.
Consequently, it’s seen that sound element, which is the most powerful tool representing emotion expression, has a
very harmonious relationship with ceramic material. Because of being a good sound transmission, at the beginning
percussion, then wind and stringed ceramic instruments were made by artists. Additionally, it also became the reason
for preference with its aesthetically pleasing assortment of forms and decoration. Also due to these features, it has
been put forward conceptual artworks created sounds by ready -made ceramic objects and 3D printer. These artworks
increase the effect of the work on the audience with its auditory aspect.
Keywords: Ceramic Material, Sound, Instrument, Ceramic Art
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Giriş
Seramik, geçmişten günümüze insanlık tarihine ışık tutan en eski sanat dallarından bir tanesidir.
İlk dönemlerde gündelik kullanıma yönelik olarak besin maddelerinin muhafaza edildiği ve
sonrasında pişirildiği çanak-çömlekler şeklinde üretilmiştir. İnsanoğlunun yaşadığı yeri
güzelleştirme ve hayatını anlamlı kılma çabası, sanatın temellerini oluşturmuştur. Seramik
malzeme önceleri yalın form ve natürel renklere sahip iken insanoğlu onunla neler yapabileceğini
fark ettikçe önce bezemeli örnekler, daha sonra da figüratif seramikler ortaya koymuştur. Günlük
ihtiyaca yönelik olarak yapılan ürünlerin yanı sıra inanç sistemleri ile yakından ilişkisi olduğu
düşünülen tanrı ve tanrıça örnekleri, insanoğlunun seramiği yaşamının merkezine ne denli
koyduğunun kanıtı niteliğindedir. Malzeme olarak birçok farklı alanda kullanılmakta olan seramik,
günümüzün vazgeçilmez gereksinimlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
1. Seramik Malzeme ve Ses İlişkisi
Kaynaklar incelendiğinde ses için birbirine benzer tanımlar yapıldığı görülmektedir. Genel bir
ifadeyle ses; kulağın duyabildiği titreşim olarak tanımlanmaktadır. Titreşimin türüne bağlı olarak,
aralarında uyum bulunan titreşimlere “müzik sesi”, ciğerlerden gelerek gırtlaktan geçen havanın
oluşturduğu titreşim dalgasına ise “insan sesi” denilmektedir. Bir sesin var olabilmesi için ses
kaynağına, iletken ortama ve algı aracına (kulak ve beyin) ihtiyaç vardır. Ses kaynağında titreşim
yoluyla üretilen ses dalgaları, iletken ortam sayesinde önce kulağımıza daha sonra da
beynimizdeki duyma merkezine ulaşır ve böylelikle duyma eylemi gerçekleşir (Coşar, 2008)
(Görsel 1).
Görsel 1: Duyma Eylemi

Kaynak:(https://img.purch.com/w/660/aHR0cDovL3d3dy5saXZlc2NpZW5jZS5jb20vaW1hZ2VzL2kvM DAwLzA4
OS82NjAvb3JpZ2lu YWwvaHVt YW 4taGVhcmluZy0xNzAyMjEuanBn)

Çalgı, dilimizdeki en eski kullanım şekliyle saz; müzikal sesler üretmek amacıyla yapılan belirli
bir biçime sahip, tını ve kullanım özellikleri olan aletlere verilen isimdir. Söz konusu müzik aletler i
için Fransızcadan dilimize yerleşen enstrüman terimi de yaygın olarak kullanılmaktadır. Orkestra
çalgıları; telli (yaylı) çalgılar, üflemeli çalgılar, vurmalı çalgılar olarak üç ana başlık altında
toplanmaktadır (Coşar, 2008).
Günümüzde ilerleyen teknoloji ile birlikte nerdeyse tüm maddelerin fiziksel ve kimyasal yapısı
detaylı şekilde incelenebilmektedir. Fiziksel ve kimyasal yapısı incelenen seramiğin bu bağlamda
çok iyi bir ses yansıtıcısı olduğu görülmektedir. Yapılan testlerin yanı sıra bu duruma günlük
yaşantımızda da şahit olmak aslında mümkündür. Örneğin yer ve duvar karolarıyla kaplı bir yeraltı
tren istasyonuna girdiğinizde, ortamda oluşan seslerin tınısının daha yüksek olduğunu, kimi zaman
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da oluşan sesin yansıyarak size geri döndüğünü fark edebilirsiniz. Ya da yeni taşındığınız dairenin
henüz eşya yerleştirilmemiş banyosu ya da mutfağı yine aynı etkiyi yaratacaktır.
Yapısı itibariyle iyi bir ses yansıtıcısı olan seramik malzeme, müzik aleti yapımında da
kullanılmaktadır. Seramiğin bu özelliği asırlar önce insanoğlu tarafından fark edilerek ilk olarak
dini ve özel törenlerde kullanılmıştır. Başlangıçta vurmalı, ilerleyen dönemlerde ise nefesli ve daha
sonraları yaylı çalgılar üretilmeye başlamıştır. Çalgı yapılırken tercih edilen seramik bünye, söz
konusu bünyenin gözeneklilik oranı gibi teknik özellikleri çalgıdan farklı tonlarda ses alınmas ına
neden olmaktadır. Form ve dekor çeşitliliği açısından zengin bir yelpaze sunan seramik
malzemenin en büyük dezavantajı ise bilindiği üzere kırılgan bir yapıya sahip olmasıdır (Görsel 2,
3). Vurmalı çalgılar grubunda yer alan en kullanışlı çalgı, “udu” ismi verilen, form olarak yan
tarafında ikinci bir delik bulunan ve törenlerde kadınlar tarafından çalınan görüntü itibariyle su
testisine benzeyen çalgıdır (Çam, Alaybek & Okan, 2007) (Görsel 4).
Görsel 2: Fas İkiz Vurmalı Seramik Çalgı

Kaynak:(https://cdn1.bigcommerce.com/server4500/e8b80/products/1277/ images/3897/_ moroccan_ceramic_dru m_
Mi023_s__24872.1350778034.400.400.jpg?c=2)

Görsel 3: Kore Vazo Biçimli Vurmalı Seramik Çalgı

Kaynak: (http://www.urbanartantiques.com/wp-content/uploads/Picture-51.png)
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Görsel 4: Seramik Udu

Kaynak: (http://www.hawkdancing.com/catalog/images/UDUashsn1.jpg)

Müziğin insan yaşantısına tam olarak ne zaman ve ne şekilde girdiği belki de hiç bilinemeyecektir.
Ancak bu durumun çok eskiden, insanoğlu konuşmaya başlamadan bile önce olduğunu düşünmek
akla aykırı bir durum değildir. Belki de insanoğlu esen rüzgârın bataklıktaki kırık kamışlarda
çıkardığı sesleri duymuş ve benzer bir kamışa kendileri de üfleyerek ses çıkarmaya çalışmış
olabilirler. Böyle ele alındığında müziğin insanlık tarihine çok eski zamanlarda girdiği
düşünülebilir (Zeren, 2008). Müzik her dönemde insanoğlu için önemli olmuştur. Tarihe
bakıldığında müziğin toplumların yaşayışlarına ve inanışlarına bağlı olarak farklı amaçlarla
kullanıldığı görülmektedir. İlk ezgiler tanrılara tapınmak, onlardan korunmak ya da tanrılara
serzeniş amaçlı büyüsel bir araç olarak kullanılmıştır. Çalgı bilimcilere göre ilk çalgılar yine o
dönemde boynuzdan, bambudan veya hayvan kemiklerinden üretilen flütler, ağaç kabuklarında n
yapılan çıngıraklar şeklindedir. İlerleyen zamanda çalgı yapımında özellikle Ön Asya ve
Anadolu'nun yanı sıra Orta ve Güney Amerika, Afrika ve Avustralya kıtalarında vurmalı ve
üflemeli çalgıların yapımında kil kullanıldığı görülmektedir (Feyzoğlu, 2009) (Görsel 5, 6, 7, 8, 9,
10).
Görsel 5: Vurmalı Seramik Çalgı

Kaynak:(https://i.pinimg.com/236x/a9/d3/50/a9d35094e93de81f3333df7b4f10e06d --african-american-art-musicinstruments.jpg)
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Görsel 6: Erken Dönem Kolombiya Vurmalı Seramik Çalgı, M.Ö. 300–200 Paracas, Peru

Kaynak: (https://collectionapi.metmuseum.org/api/collection/v1/iiif/506721/1025741/ main -image)

Görsel 7: Nasca Vurmalı Seramik Çalgı (Peru, 1. yy.), Metropolitan Müzesi, Sanat Galerisi

Kaynak: (https://www.metmuseum.org/toah/images/hb/hb_1978.412.111_av1.jpg )

Görsel 8: Nasca Vurmalı Seramik Çalgı (Peru, 1. yy.), Metropolitan Müzesi, Sanat Galerisi

Kaynak: (https://vignette.wikia.nocookie.net/history2701/images/5/5e/Nasca_Drum.jpg/ )
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Görsel 9: Erken Dönem Kolombiya Seramik Düdük

Kaynak: (http://www.ancientresource.com/images/precolumbian/ecuador-manteno/jamacoaque-figure-pr2098b.jpg)

Görsel 10: Narino, Kolombiya Seramik Düdük, M. S. 850 – 1000

Kaynak: (http://www.ancientresource.com/images/precolumbian/colombia-tairona/narino-shell-ocarina-pr2204.jpg)

Eski bir tarihe sahip olan çalgılar, günümüzde tüm dünyada popüler hale gelerek pazar haline
dönüşmüştür. Dünyanın birçok yerinde konuyla ilgili sempozyum ve çalıştaylar düzenlenmek te
olup bu etkinliklere seramik çalgı yapan alanında uzman sanatçılar davet edilmektedir (Görsel 11).
Katılımcıların çalgı yapımına dair bilgi edindikleri söz konusu faaliyetler büyük fayda
sağlamaktadır. İtalya, Almanya, Macaristan gibi birçok ülkede seramik çalgıların sergilend iği
müzeler ve ayrıca satış mağazaları bulunmaktadır. Bazı Avrupa ülkelerindeki orta dereceli
okullarda, müzik derslerinde seramik düdük yaptırılarak ses ve sesin fiziksel oluşumu
anlatılmaktadır. Belli bir nota aralığına sahip profesyonel seramik bir flüt yapmak kolay bir iş
değildir (Görsel 12, 13). Bunun için hem seramiğin kimyasını hem de sesin fiziksel özellikler ini
bilerek doğru bir hesap yapmak gereklidir. Seramik malzemenin çalgı yapımı için uygun olup
olmadığı ise hala tartışma konusudur. Japonya' da bulunan Inax isimli bir firma bu konu ile ilgili
araştırma ve uygulamalar yapmaktadır (Feyzoğlu, 2009) (Görsel 14, 15).
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Görsel 11: Wesleyan Üniversitesi’nde Gerçekleştirilen “Tan Dun” Adı Verilen Vurmalı Seramik
Çalgı Grubunun Tanıtıldığı “Earth Sounds” İsimli Performans. Amerika, 2017

Kaynak: (https://www.wesleyan.edu/cfa/events/2017/09-2017/09212017-earthsounds.html#)

Görsel 12: Seramik Düdük Yapımı Sırasında

Kaynak: (https://ceramicartsnetwork.org/wp-content/uploads/2014/05/whistle5.jpg)

Görsel 13: Seramik Düdük Yapımı Sırasında

Kaynak: (https://ceramicartsnetwork.org/wp-content/uploads/2014/05/whistle8.jpg)
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Görsel 14: Çin Xun Flütü (Seramik Okarina)

Kaynak: (https://cdn.shopify.com/s/files/1/0199/6666/products/cc1_580x.jpg?v=1525830739 )

Görsel 15: Çin Xun Flütü (Seramik Okarina)

Kaynak:(https://lh3.googleusercontent.com/vp7Vl5PvSlM6j80CmnZJeZBZX0v OF2gcPBR7qdDgu7NCM3KVQTJ
JvPdnfAdp_LjtKN8RuiU=s113)

İranlı Seramik Sanatçısı Abbas Akbari’nin çalışmaları arasında seramik çalgılar da yer almaktad ır.
Kendisi söz konusu çalışmaları için şunları söylemektedir: metallerin kalitesi sayesinde, özellik le
bazı özel alaşımlarda metal çanaklar, müzikal ses üretmeyi kesinlikle mümkün kılar, ancak
yukarıda açıklanan seramik kaplar metal muadilleri kadar kullanışlı değildir. Çünkü seramik temel
olarak ses üreten ve ileten metallerden daha farklı bir yapıya sahiptir. Ama bu durumun
iyileştirilebileceğini bilmekteydim. Bir gün, satın aldığım bir yemek setinden kalan tek kâseyi
elime aldığımda, sorunun çözümünü araştırıyordum. Kâsenin dibinde bir delik vardı ve bu
aralıktan titreşimin neden olduğu sesin serbest bırakılmasının mümkün olabileceğinin
farkındaydım. Aradığım kullanım ve güzelliği yakalamadan önce delikli kâse seti ürettim. Kâsenin
dibindeki negatif alan problemi zaten çözdü. Bu fikri yavaş yavaş geliştirerek kâsenin etrafında
farklı mesafelerde küçük ve büyük delikler açarak farklı seslerin üretilmesini sağladım. Delikler in
çapının yanı sıra et kalınlığını kontrol ederek yüksek hassasiyetli notaların nasıl üretilece ğini
öğrendim (Akbari, 2018) (Görsel 16, 17). Sanatçı, gerçekleştirdiği kâse formundaki seramik
çalgılardan en iyi tonlarda ses alabilmek nedeniyle el yapımı ahşap saplar kullanmaktadır. Çalgı
kullanım sırasında olduğu yerden kaldırılarak delikten hava geçmesi sağlanmaktadır. Tek elle
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seramik gövde, diğer el ile ahşap sap kavranır. Ahşap sap elde edilmek istenen sesin şiddetine göre
dairesel şekilde aynı yöne doğru kesintisiz şekilde çevrilerek seramik gövdenin ağız kısmına temas
ettirilir. Böylelikle farklı tonlarda, seramik gövdenin bünye özelliklerine (bünye çeşidi, et kalınlığı,
pişirim derecesi vb.) bağlı olarak ses elde edilir.
Görsel 16: Abbas Akbari, "Soor" Vurmalı Seramik Çalgı, 2018

Kaynak: (https://i.pinimg.com/originals/ba/bb/05/babb05284022c54d 808044b32f6b6d 2d.jpg )

Görsel 17: Abbas Akbari, "Soor" Vurmalı Seramik Çalgı, 2018

Kaynak:(https://lh3.googleusercontent.com/YjH953pAA62iJA Ys1i8Tg EgWBo904ut RBY6Q6El0FaxbddWVn2Dkj
FdzNtzx9kv Hbjwa=s113)

Hollandalı Sanatçı Jelle Mastenbroek, “nesnelerin gerçek anlamı” ile ilgilenmektedir. Kendi
tasarım stüdyosunda toplum, para ve insan durumunu yansıtan olağanüstü ve eğlenceli ürünler
ortaya koymaktadır. Splendour Lender (İhtişam Ödünç Veren), Money Back Guarantee-1 (Para
İade Garantisi-1) ve Money Back Guarantee-2 (Para İade Garantisi-2) gibi bazı eserleri, kavram
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olarak statü ve paraya atıfta bulunmaktadır. Kendisi; “Statü her zaman hayatın bir parçası
olmuştur. Belli bir prestiji gösterir ve toplumdaki konumumuzu ortaya koyar. Sahip olduklarımızı
göstererek, toplum tarafından ayrıcalıklı, saygın ve önemli hissederiz kendimizi. Hollanda
tarihinde insanlar, “pronkkasten” olarak adlandırılan en güzel porselen takımlarını vitrinler inde
sergileyerek statülerini ifade etmişlerdir. “Splendour Lender” isimli eser, “pronkkast” dan
esinlenerek yapılmıştır ve modern zamanda var olan statüyü yansıtmaktadır (Görsel 18, 19). Peki,
ahlaki standartların düştüğü dönemlerde bu durum ne kadar önemlidir?
Görsel 18: Jelle Mastenbroek, "Splendour Lender", Porselen, Ahşap, Cam, Pirinç, 200 X 55 X
230 cm

Kaynak: (https://www.frameweb.com/media/files/146147)

Görsel 19: Jelle Mastenbroek,"Splendour Lender", Porselen, Ahşap, Cam, Pirinç, 200 x 55 x 230
cm

Kaynak: (http://www.abitare.it/wp-content/uploads/2013/05/02_Jelle-Mastenbroek_Splendour-Lender1.jpg)

Finansal piyasaların çöküş yaptığı zamanlarda, ekonomiler küçülmekte ve para kendi içinde bir
hedef haline gelme eğiliminde midir? Bu proje ile paranın gerçek doğasını ifade etmek ve gerçek
yaşam öyküsünü anlatmak istemekteyim. İfade etmeye çalıştığım şey mutluluktur. “Splendour
Lender” (İhtişam Ödünç Veren) adlı bu eser, porseleni hayata taşır ve mal-hizmet alışverişi için

60

Relationship Between Ceramic Material and Sound

bir araç olarak paranın asıl işlevini yansıtır (Görsel 20, 21). Sadece 1 Euro ile neşeli bir an
yaşarsınız. Kullanımdan sonra para size geri döner ve böylece daire tamamlanır.” Sanatçı,
çalışmanın oynanabilirliği, inceliği ve şeffaf olması ile büyük bir kitleye hitap etmesi gerçekliğini
sevdiğini ifade etmektedir (“Jelle Mastenbroek”, t.y).
Görsel 20: Jelle Mastenbroek, "Splendour Lender", Porselen, Ahşap, Cam, Pirinç, 200 X 55 X
230 cm

Kaynak: (https://static.designboom.com/wp-content/uploads/2016/03/jelle-mastenbroek-sple
ndour-lender-designboom-06.jpg)

Görsel 21: Jelle Mastenbroek, "Splendour Lender", Detay, Porselen, Ahşap, Cam, Pirinç, 200 x
55 x 230 cm

Kaynak:(https://static.designboom.com/wp-content/uploads/2016/03/jelle-mastenbroek-splendour-lenderdesignboom-05.jpg)

Rick Van Broekhoven, farklı malzemeler kullanarak farklı sesler elde etmeye çalışan sanatçıla rda n
biridir. Çalışmalarında sıvı ürünler, seramik vb. malzemeler kullanmaktadır. 3 boyutlu yazıcı ve
seramik malzeme ile gerçekleştirdiği eserlerinin yapım sürecinde aklındaki fikri daha iyi ortaya
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koymak için tasarımcı Olivier Van Herp’ ten destek almıştır. Kendisi sesin zamansal güdümlü
doğasını 3 boyutlu baskıyla birleştirmenin, gürültünün bir şey olmasına izin vereceğinde n
bahsetmektedir. Böylelikle bir şarkı veya ses, bir anı sonsuza kadar kapsülleyen bir nesne haline
gelmektedir. “Solid Vibration” (Katı Titreşim) ismini verdiği çalışmasında, yazıcıda özel olarak
yapılandırılmış bir hoparlör teçhizatından gelen ses titreşimi, baskı işlemini manipüle ederek
titreşimleri üç boyutlu şekillere dönüştürmektedir (“Solid Vibrations”, 2015) (Görsel 22, 23, 24).
Görsel 22: Rick Van Broekhoven, "Solid Vibration", Seramik, 3 Boyutlu Yazıcı İle Şekillendirme

Kaynak:(https://static1.squarespace.com/static/509c281de4b0cd18c7335aab/t/56bfbfc19f72667c958fc2e6/14554070
43736/)

Görsel 23: Rick Van Broekhoven, "Solid Vibration", Seramik, 3 Boyutlu Yazıcı İle Şekillendirme

Kaynak: (https://media.mediaformusic.nl/news/2016/ 17408-03112016122917.jpg)
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Görsel 24: Rick Van Broekhoven, "Solid Vibration", Seramik, 3 Boyutlu Yazıcı İle Şekillendirme

Kaynak:(https://cdnassets.hw.net/dims4/GG/e877c4f/2147483647/resize/876x%3E/quality/9 0/?url=https%3A%2F%
2Fcdnassets.hw.net%2F37%2F75%2F74bab5844696b 64903f515d29e4b%2Fsolidvibration -3-cropped.jpg)

Fransız sanatçı ve besteci Céleste Boursier-Mougenot tarafından 2013 yılında yapılan "Clina me n"
adlı eser, göksel konfigürasyonların eğrisine ve dalgasına yani güneşin arkına ve uzayda hareket
ederek çarpışan atomların tahmin edilemez devinimine işaret etmektedir. Victoria Ulusal
Galerisi'nin ön avlusu içinde yer alan bu akustik kurulum, mekânı renk ve sesle doldurur. Doğal
ve resimsel olarak rastgele oluşan form bütünü, yankılı işitsel ve resimsel bir oda müziği oluştur ur.
Çalışmada geniş, yoğun mavi bir havuzun yüzeyinde yüzlerce beyaz porselen kâse yüzer.
Porselenin akustik rezonansını (tınlamasını) optimize etmek için su ısıtılır. Meydana getirile n
akıntı ile kâseler su yüzeyinde yavaşça salınarak birbirine dokunur ve ortaya ses çıkar. Akustik
özelliklerine ek olarak porselen; sertliği, beyazlığı ve ışık geçirgenliği ile bilinir. Bu özellikleri ile
Clinamen'in ses kaydına orantılı şekilde görsel bir eleman olarak eşlik eder. Küresel, göksel mavi
bir zemine dayanan, değişen ölçülerdeki porselen kâseler, doğanın yasalarına ve sanatçının
tasarımına göre birleşen ve dağıtan hem göze hem de kulağa hitap eden tonal düzenlemeleri ve
kozmolojik kalıpları yaratır. Müzik her zaman aynıdır ve her zaman farklıdır, uzayda dolaşır ve
zaman içinde uzanır (Delany, 2013) (Görsel 25, 26).
Görsel 25: Céleste Boursier-Mougenot, “Clinamen”, 2013

Kaynak: (https://annelawson.files.wordpress.com/2013/06/img_7852.jpg)
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Görsel 26: Céleste Boursier-Mougenot, “Clinamen”, 2013

Kaynak: (https://content.ngv.vic.gov.au/col-images/api/INST017972/1280)

2. Uygulama Örneği
Çalışma kapsamında uygulama örneği olarak seramik elektrogitar yapılmıştır. Çalgı olarak
elektrogitarın tercih edilme sebepleri arasında biçim, ağırlık ve ses özellikleri yer almaktad ır.
Yapım aşamasına geçilmeden önce elektrogitar biçim ve çalışma prensibi açısından iyi bir şekilde
incelenmiştir. Manyetiklerin oturacağı yuvalar ve aralıkları hesap edildikten sonra şekillend ir me
aşamasına geçilmiştir. İlk olarak elektrogitarın gövde kısmı şekillendirilerek model
oluşturulmuştur. Oluşturulan modelin kalıbı alındıktan sonra stoneware çamur kalıp içine
basılarak asıl ürün elde edilmiştir. Yavaş bir kurutma sürecinin ardından 1000C’de bisküvi ve
1100C’de sırlı pişirimleri tamamlanmıştır. Sap ve manyetikler orijinal haliyle (ağaç ve metal
aksamlar) kullanılmıştır. Elektronik aksamın seramik gövdeye montajı alanında uzman kişisi
tarafından gerçekleştirilmiştir. Amfiye jak ile bağlanan elektrogitardan kaliteli bir ses elde
edilmiştir (Görsel 27, 28, 29, 30).
Görsel 27: Bisküvi Pişirimi Yapılmış Seramik Elektrogitar

Kaynak: (Kişisel Arşiv, 2018)
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Görsel 28: Sır Pişirimi Sonrasında

Kaynak: ( Kişisel Arşiv, 2018)

Görsel 29: Seramik Elektrogitar, 2018 (Sol)
Görsel 30: Seramik Elektrogitar, 2018 (Sağ)

Kaynak: (Kişisel Arşiv, 2018) (Sol)
Kaynak: (Kişisel Arşiv, 2018) (Sağ)
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3. Sonuç
Gün geçtikçe yaşantımızın neredeyse her alanında kendini göstermekte olan seramik malzeme nin
iyi bir ses yansıtıcısı olduğunun farkına varılmasıyla birlikte çalgı yapımında da kullanılma ya
başlandığı görülmektedir. İlk zamanlarda vurmalı, daha sonra nefesli ve yaylı seramik çalgılar,
ilerleyen dönemlerde ise hazır seramik nesneler ve 3 boyutlu yazıcı ile sesin oluşturuld uğu
kavramsal eserler ortaya konulmuştur. Yapılan araştırmalar ve uygulamalar neticesinde sahip
olduğu olumlu teknik özellikleri sebebiyle seramik malzemenin çalgı yapımında uygun bir
malzeme olduğu ve sanatçılar tarafından tercih edildiği gözlemlenmektedir. İşitsel kazanımlar ın
yanı sıra zengin bir form ve dekor çeşitliliğine de izin veren söz konusu malzeme, bu bakımdan
çalgı yapan seramik sanatçıları için önemli bir yer tutmaktadır. Yeni bir pazar oluşturan seramik
müzik aletleri günümüzde popüler bir konumdadır. Ses içerikli çağdaş seramik eserler hızlı bir
şekilde izleyicinin ilgisini çekerek oluşturulmak istenen etkiyi arttırmaktadır. Sonuç itibariyle
olumlu teknik özellikleri kırılganlığının bir adım önüne geçen seramik malzemenin çalgı
yapımında kullanımının sürekli olacağı ve sanatçılara bu alanda farklı kapılar aralayacağı
düşünülmektedir.
Kaynakça
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INKJET DİJİTAL BASKI TEKNOLOJİSİ İLE DENEYSEL SERAMİK KARO
TASARIMI VE UYGULAMASI
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Melike NÜKTE3
Öz
Son yıllarda, yüksek kalite ve fonksiyonel özelliklerin in yanı sıra estetik bir görünüme sahip seramik karoların üretimi
gittikçe önem kazanmaktadır. Inkjet dijital baskı teknolojisinin seramik sektörüne uyarlanmasıyla seramik ürünlerin
dekoratif ve aplikasyon özelliklerinde büyük gelişme kaydedilmiş ve bu ürünlerin katma değerine yansımıştır.
Özellikle seramik yüzey tasarımlarının uygulama sürecini kolaylaştıran bu teknoloji, doğadan ilham alınarak yapılan
taş, mermer ve ahşap görünümlerinin aslına uygun b irebir uygulanmasına olanak sağlamıştır. Tamamen dijital ve
otomasyona uygun olan bu teknoloji, kontrollü olarak oluşturulan mürekkep damlacıkların bir baskı kafası yardımıyla
numune üzerine püskürtülmesi sonucu istenilen desenin oluşturulmasına dayanmakta dır. Araştırmanın amacı inkjet
dijital baskı teknolojinin seramik kaplama endüstrisinde kullanımını araştırmak ve teknolojideki değişimleri
izlemektir. Araştırmanın kapsamı ve konusu inkjet baskı teknolojisinin seramik kaplama endüstrisinde kullanımı ile
sınırlandırılmıştır. Ayrıca araştırmada doğadaki formlardan farklı olarak herhangi bir sanatçının eserlerinden yola
çıkarak deneysel seramik karo tasarımlarının nasıl yapılabileceği araştırılmıştır. Bu kapsamda seramik kaplama gibi
uygulama alanları oluşturularak sanatçı Şirin Koçak eserlerinin renk, yüzey ve kavramsal olguları analiz edilmiş ve
elde edilen bulgular açıklanmıştır. İnkjet teknolojisi günümüzde seramik kaplama üreticileri tarafından kullanılan
birincil tasarım baskı tekniği olmasına rağmen, bu teknolojiyle uyumlu tasarımların hazırlanma süreci hakkında yeterli
bilgi bulunmamaktadır. Bu makale, teknolojideki son gelişmeleri irdelemekte ve örnek seramik karo yüzey
tasarımlarını geliştirme sürecini içermektedir.
Anahtar Kelimeler: Seramik Karo Tasarımı, Dijital Baskı, İnkjet Baskı

EXPERIMENTAL CERAMIC TILE DESIGN AND IMPLEMENTATION BY INKJET
DIGITAL PRINTING TECHNOLOGY
Abstract
Manufacturing of ceramic tiles with enhanced aesthetical properties has received significant attention in recent years.
By adapting the inkjet digital printing technology to the ceramic industry, the decorative and application properties of
ceramic products have been greatly improved and reflected in the added value of these products. This technology,
which facilitates the application of ceramic surface designs in particular, has enabled the implementation of the stone,
marble and wood appearance inspired by the nature. The inkjet printing is a totally automated and completely digital
process and it is mainly based on the digitally controlled ejection of inks in the form of droplets from a nozzle on to a
substrate. The aim of the research is to investigate the use of inkjet digital printing technology in ceramic coating
industry and to monitor the changes in technology. The content and subject of the research is limited to the use of
inkjet printing technology in the ceramic coating industry . In addition to this, it is investigated how experiment al
ceramic tile designs can be made by using the works of any artist, unlike the forms in nature. In this content, color,
surface and conceptual cases of the artist Şirin Koçak works were analyzed by analyzing the application areas such as
ceramic coating and the findings were explained. Even though inkjet technology is the primary design printing
technique used today by ceramic coating manufacturers, there is not enough information about the preparation process
of designs compatible with this technology. This paper reviews the recent advances and d emonstrates the development
process of illustrative examples of ceramic tile surface designs.
Keywords: Ceramic Tile Design, Digital Printing, Inkjet Printing
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Giriş
Seramik karo dekorasyon tekniklerinde, pazar taleplerinin karşılaması, daha estetik ürünler elde
edilmesi, ekonomik sebepler ve çevresel kısıtlamalar nedenleriyle son yıllarda büyük değişimle r
gözlemlenmektedir. Yeni teknolojiler, ürünlerde yüksek kalite standartlarını korumanın yanı sıra,
seri üretimi sekteye uğratmayacak şekilde sürece adapte edilmelidir. (Montorsi vd., 2016; Berto,
2007).
Seramik karo sektöründe kullanılan dekorasyon yöntemleri 1960’lı yıllardan beri gelişmekted ir.
Bu yıllarda yaygın olarak kullanılan elek baskı tekniği (flat screen printing) yerini 1970’lerde
geliştirilen tanbur serigrafi baskıya (rotary screen printing) ve ardından 1990’larda ortaya çıkan
gravür (rotary gravure printing) baskıya bırakmıştır. Ayrıca 1990’lı yıllarda fleksografi baskı
tekniği seramik sektöründe uygulanmaya çalışılmış fakat yaygın olarak kullanılamamıştır (Pan
vd., 2015; Hutchings, 2010).
Yukarıda bahsi geçen tüm yöntemlerde, dekor baskı işlemi esnasında kullanılan ekipmanlar ın
mukavemeti düşük ve kırılgan olan pişmemiş seramik bünyeler ile temas etmesi gerektiği için
baskı esnasında önemli miktarda üretim hatası ortaya çıkmaktadır. Geleneksel yöntemlerin yeni
teknolojilere kıyasla diğer dezavantajlarından bazıları, düşük çözünürlüklü baskı kalitesi, yavaş
üretim süreci, tekrarlanan üretimlerdeki renk uyumsuzluğu, karo köşelerinde sıklıkla gözlemle ne n
baskı hataları, yüksek ilk yatırım ve işletme maliyetleri olarak sıralanabilir.
Inkjet baskı teknolojisinin kökeni, 1833 yılında Fransız Felix Savart’ın sıvı jetlerin bir dizi
tekrarlanabilir damlalara ayrılmasının, akışkanlar mekaniği yasalarına tabi olduğunu gösteren
araştırmasına dayanmaktadır. Fakat ilk-inkjet yazıcı ancak 1951 yılında Siemens tarafında n
patentlenebilmiştir. Bu tarihten sonra inkjet baskı teknolojisi üzerine gerçekleştirilen araştırma la r
hız kazanmış ve bu teknoloji günümüzde masaüstü yazıcılardan üç boyutlu ürünlerin üretimine
kadar birçok uygulama alanında kendine yer edinmiştir. Ofis kullanımı için üretilen inkjet
yazıcılar, resim, poster ve kâğıt baskı gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır. Endüstride kullanıla n
inkjet yazıcılar ise genellikle marka basma ve kodlama işlemleri için kullanılmaktadır. Endüstriye l
inkjet yazıcılar ile yalnızca kâğıda değil, ambalaj filmleri, ahşap, teneke kutular ve plastik şişeler
gibi birçok malzeme yüzeyine de baskı yapılabilir. Üretim hattında akan ürünlere yapılan baskı
işleminde kullanılan mürekkepler ise hızlı kuruyacak şekilde tasarlanmıştır. Inkjet teknolojisi, 10
yılı aşkın bir süredir tekstil ürünlerinin baskısında ve 21. yüzyılın başlarından itibaren seramik
karoların dekorasyonunda da ticari olarak kullanılmaktadır. Seramik üretim sürecinde pişirim
öncesi uygulanan ink-jet dijital baskı teknolojisi günümüzde seramik karo tasarımlarınd a
kullanılan en yaygın yöntem haline gelmiştir (Ferrari & Zannini, 2016). Ayrıca son yıllarda bu
teknoloji kullanılarak seramik ve metal gibi üç boyutlu malzemelerin üretiminin yanında iletken
polimerler, organik ışık emen diyotlar, organik transistörler gibi elektrik ve optik cihazların da
üretimi üzerine birçok araştırma yapılmaktadır.
Seramik sektöründe inkjet dijital baskı teknolojisini geleneksel yöntemlere kıyasla öne çıkaran
temel etkenler inkjet baskı teknolojisinin tamamen dijital ve temassız bir yöntem olmasıdır. Bu
yöntemde yazıcı ile malzeme arasında herhangi bir temas noktası bulunmamaktadır. Bu nedenle
geleneksel yöntemlerle baskı uygulanamayan içbükey ve dışbükey yüzeylere sahip ürünler in
dekore edilmesine olanak sağlar (Watanabe, vd., 2012). Yine temassız bir yöntem olması
sebebiyle malzemelere uygulanan tek basınç fırlatılan mürekkep damlacıkları tarafında n
gerçekleşmektedir. Dolayısı ile inkjet dijital baskı teknolojisi ile geleneksel yöntemlerle baskı
uygulanamayan birçok seramik kompozisyona baskı uygulanabilmektedir. Ek olarak, baskı
esnasındaki bisküvilerde meydana gelen hataları minimize ettiği ve mürekkebin yüksek verimli
kullanımını sağladığı için daha çevreci bir yöntemdir (Lee, vd., 2018; Singh, vd., 2010).
Bu yöntemde tasarımların depolanması verilerin dijital olması sebebiyle çok daha kolay ve
ucuzdur. Farklı tasarımlara sahip karolar kolay bir şekilde sırayla veya aynı anda
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üretilebilmektedir. İnkjet dijital baskı yöntemi uygulanarak hazırlanan ürünler daha yüksek
görüntü kalitesine sahip olmakla birlikte çok daha gerçekçi ve doğal bir görünüm sunmaktadırla r.
2. Seramik Sektöründe İnkJet Dijital Baskı Teknolojisi
İnkjet yazıcılar günümüzde çok farklı teknolojilere sahip olmakla birlikte yaygın olarak kullanıla n
iki çeşit inkjet baskı sistemi mevcuttur. Bunlar sürekli (continuous) ve DoD (drop on demand)
yöntemleridir. Sürekli inkjet sistemlerinde mürekkep devamlı bir akış halindedir. Bir elektrot
yardımıyla elektrik yüklenen mürekkep damlacıklarının bir yazıcı kafası nozulundan piezoelektr ik
malzemeler yardımıyla fırlatılması ve ardından bir elektrik alanından geçirilmesi prensibine
dayanır. Damlaların hız ve şarj kombinasyonu numune üzerine düşeceği konumu belirle r.
Elektriksel olarak yüklenmeyen mürekkep damlacıkları ise bir oluğa beslenir ve geri dönüştürülür
(Gardini vd., 2008). Sistemin en büyük avantajı sürekli mürekkep akışı olması sebebiyle normal
şartlarda nozulu tıkayabilecek olan mürekkeplerin kullanımına olanak sağlamasıdır. Sürekli inkjet
yazıcılar ile dokusuna, porozitesine, boyutuna ve şekline bakılmaksızın çok sayıda farklı
malzemelerin üzerine baskı yapılabilmektedir. Bu yöntem genellikle ürünler üzerine tarih, logo,
açıklama, barkod ve süre gibi bilgilerin basımında kullanılmaktadır. Sürekli inkjet baskı
teknolojisi DoD teknolojisine göre daha pahalı bir teknolojidir ve daha fazla mürekkep harcama
eğilimindedir.
DoD (drop on demand) inkjet yazıcıları bir kontrol yazılımı sayesinde, mürekkebi numune üzerine
damla damla bırakarak istenilen deseni oluşturulur (Ferrari & Zannini, 2016; Magdassi, 2010).
DoD yöntemi ile çalışan inkjet dijital baskı sistemleri damla oluşturma mekanizmalarına göre
piezo inkjet veya ısıl inkjet olarak sınıflandırılabilir. Yöntemde damlalar sadece gerektiğind e
elektrik sinyali verilerek, piezoelektrik malzemeler veya ısıtıcılar yardımıyla mürekkebin
buharlaştırılması sonucunda 20-50 μm genişliğindeki bir nozuldan geçirilerek oluşturulmaktad ır
(Güngör vd., 2016; Jang vd., 2009).
Isıl inkjet baskı yönteminde nozulların arkasında bulunan mikroskobik rezistörlere elektrik akımı
verilmesi sonucunda sıcaklık ani olarak 300°C’nin üzerine çıkar. Açığa çıkan bu ısı rezistör
etrafında bulunan mürekkebi buharlaştırır. Mürekkep çok hızlı bir şekilde buharlaşırken büyüye n
bir hava kabarcığı oluşur ve bu kabarcık nozulun içerisindeki mürekkebi ittirerek damlanın
oluşturulması sağlar. Damlanın numune üzerine püskürtülmesinden ve kabarcığının yok
olmasından sonra oluşan hava vakumu bir miktar daha mürekkebi yazıcı kafasının ve nozulun
içerisine çeker. Yazıcı kafasının içerisinde bulunan her bir nozul ayrı ayrı veya eş zamanlı olarak
çalışabilir.
Piezo kristallere uygulanan gerilim sonucunda kristallerde bulunan domainler tekrar yönlendirilir
ve kristalin boyu bir boyutta genişlerken diğer boyutta daralır. Piezo inkjet baskı teknolojisind e
ise kristallerin bu özelliği kullanılarak malzemenin boyutunun genişlediği doğrultuda baskı kafası
içerisinde bulunan mürekkep havuzuna basınç dalgaları uygulanır ve mürekkebin nozulda n
ittirilmesi sağlanır. Gerilimin kesilmesi sonucunda piezoelektrik malzeme eski şekline dönerken
mürekkep haznesine oluşan kapılar basınç sayesinde hazneye daha fazla mürekkep dolar. Seramik
sektöründe kullanılan inkjet baskı makinalarının neredeyse tamamı piezoelektirik DoD sistemiyle
çalışmaktadır. Isıl inkjet baskı yöntemi şematik olarak şekil 1’de ve piezo inkjet baskı yöntemi ise
şekil 2’de gösterilmiştir.
Isıl inkjet yazıcı kafaları piezo inkjet yazıcı kafalarına göre daha ucuzdur ancak ısıl inkjet baskı
sisteminde baskı esnasında yüksek ısı ortaya çıktığından yazıcı kafalarının daha sık
değiştirilmeleri gerekir. Isıl inkjet baskı sisteminin en büyük dezavantajı baskı işleminde ortaya
çıkan yüksek sıcaklık nedeniyle bu yöntemde kullanılabilecek mürekkeplerin sınırlı olmasıd ır .
Mürekkeplerin yüksek buhar basıncına düşük kaynama noktasına sahip olması gerekir. Bu
özelliklere sahip mürekkepler genellikle su bazlıdır ve bu nedenle bu yöntemin endüstride
kullanımı çok sınırlıdır. Seramik sektöründe kullanılan inkjet baskı makinalarının neredeyse
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tamamı piezoelektirik DoD yöntemiyle çalışmaktadır. Piezo inkjet baskı teknolojisi sisteminin
düşük sıcaklıkta çalışması dolayısıyla yağ bazlı, su bazlı, solvent bazlı veya UV ya da LED ile
kürlenebilen çok çeşitli mürekkeplerin kullanımına olanak sağlar (Pan vd., 2015). Ayrıca bu
yöntemde oturulan damlacıkların boyutları kontrol edilebilir ve kıyasla çok daha küçük damla
boyutu oluşturulabilir. Bu da son ürün üzerindeki baskının çözünürlüğünü arttırarak görüntü
kalitesini yükseltir.
Şekil 1: Isıl İnkjet Teknolojisinde Damla Oluşumu, (A) Isıtıcı Soğuk Durumu ve (B) Isıtıcı Sıcak
Durumu

(a)

(b)

Şekil 2: Piezo Kristallerin Gerilim Altında Şekil Değiştirme Özelliğinden Faydalanılarak
Mürekkep Haznesinin Sıkıştırılması Sonucu Damla Oluşumu

Seramik sektöründe kullanılan inkjet dijital baskı makinaları CMYK renk uzay modeli ile
çalışmaktadır. Baskıda camgöbeği, eflatun, sarı ve siyah olmak üzere dört ana renk kullanılır. Bu
renklerden iki, üç veya dördünün üst üste basılması sonucunda diğer renkler elde edilir. Farklı
renk tonları, uygulanan renklerin yüzde (%) değerlerinde değişim yapılarak elde edilir (Jianfe ng
vd., 2018; Gardini vd., 2008).
İnkjet dijital baskı teknolojisinin seramik kaplama malzemeleri üretim hattına verimli bir şekilde
entegre edildiğinin söylenebilmesi için, inkjet dijital baskı makinası tarafından karoların
yüzeylerine tek bir geçiş esnasında tasarımların aktarılması gerekmektedir. Bu geçiş esnasında
karo yüzeyinin tamamında doğru renk yoğunlukları istenilen şiddetlerde oluşturulmalıdır. Şekil
3’te seramik inkjet dijital baskı teknolojisinin entegre edildiği karo transfer sistemi
gösterilmektedir.
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Şekil 3: Inkjet Dijital Baskı Teknolojisinin Entegre Edildiği Karo Transfer Sistemi

Kaynak: (Hutchings, 2010)

3. İnkJet Dijital Baskı Teknolojisinde Kullanılan Mürekkeplerin Önemi ve Özellikleri
İnkjet dijital baskı teknolojisinin seramik karo üretim sürecine verimli bir şekilde çalışmas ını
sağlayan en önemli faktörlerden birisi de kullanılan mürekkeplerdir. Seramik kaplama
endüstrisinde kullanılan mürekkeplerin öncelikli olarak iki temel özelliğe sahip olması gerekir.
Bunlardan ilki mürekkebin baskı için uygun reolojide olması, ikincisi ise son ürün üzerind e
istenilen renkleri oluşturmasıdır (Watanabe vd., 2012,). Seramik kaplama ürünlerinin sinterle nme
sıcaklığının 1000℃ üzerine olduğu düşünüldüğünde mürekkeplerde bulunan renklendiriciler bu
sıcaklığın üzerinde ısıl dayanım göstermelidir. Ayrıca kullanılan mürekkeplerin fiziksel ve
kimyasal özellikleri ilk damlanın oluşturulması, oluşturulan damlanın boyutu ve şekli, damlanın
karo ile etkileşimi, damlanın kuruma davranışı ve bu davranış sonucunda istenilen deseni
oluşturması gibi birçok süreci etkiler. Seramik sektöründe kullanılan mürekkepler genellik le
renklendirici olarak katı inorganik pigmentleri ve püskürtmeyi sağlayacak sıvı bir taşıyıcıyı içerir
(Watanabe vd., 2012). Pigmentler genellikle metal alüminatlar, oksitler veya silikat malzeme le r
iken, taşıyıcı sıvılar alkol, su veya etanol, izopropanol, 2-metoksietanol ve terpinol gibi çeşitli
alkollerin karşımı olabilir. Inkjet baskı sistemi mürekkeplerinde kullanılan pigmentlerin partikül
boyutunun 150 nm’den az olması ve taşıyıcı sıvılar tarafından çözünürlüklerinin yüksek olması
gerekir aksi taktirde nozulda tıkanmalar ve üretimde aksamalar gözlemlenebilir (Gardini vd.,
2008; Elguezabal vd., 2017). Pigmentlerin optik özellikleri de doğrudan olarak partikül boyutlar ı
ile ilişkilidir ve belirli bir değere kadar pigmentlerin partikül boyutu azaldıkça ışık
absorbsiyonlarında artış gerçekleşir (Pan vd., 2015; Dondi vd., 2012). Genel olarak son ürünlerd e
baskı kalitesinin yüksek olması için pigmentlerin partikül boyutunun mikron altı ve nano boyutta
olması istenir. Ancak mikron altı ve nano boyutta olan pigmentler yüksek yüzey alanları nedeniyle
topaklanma eğilimindedir. Bu sebeple mürekkep hazırlama süreci ve mürekkep özellikleri çok iyi
optimize edilmelidir. İnkjet mürekkepleri pigmentler ve çözücülere ek olarak deflokülantın
(topaklanmayı önleyici maddeler) yanı sıra ph, zeta potansiyel, sedimentasyon ve yüzey gerilimini
düzenleyici katkılar içerebilir. Akışkan dinamiklerini güçlü bir şekilde etkiledikleri için yüzey
gerilimleri ve viskozite değerleri dikkatlice kontrol edilmelidir (Jang vd., 2009). Yeterli
akışkanlığa sahip olmayan mürekkepler yazıcı kafası kanallarındaki akışı ve damla oluşumun u
yavaşlatır. Damla oluşumu için gereken optimum viskozite değerin 7-11 Cp aralığında, yüzey
gerilim değerlerinin ise 20-45 mN×m-1 aralığında olması gerekmektedir. Mürekkebin uygun yüzey
gerilimine ve viskoziteye sahip olması yazıcı kafası tarafında damla oluşturulması ve mürekkebin
karo ile etkileşimi açısından önemlidir. Mürekkebin yüksek yüzey gerilimine sahip olması
püskürtme esnasında istenmeyen ikincil damlaların (satelite droplets) oluşumuna neden olur
(Hutchings, 2010).
Mürekkebin çok düşük yüzey geriline sahip olduğu durumlarda ise oluşturulan damlacığın stabil
olmaması ve nozul etrafında ıslanma ve akma gibi sorunlarla karşılaşılabilir (Dondi vd., 2012).
Tüm bunların yanı sıra mürekkebin uygun ph değerine sahip olmaması nozulun korozyonuna,
uygun zeta potansiyel değerine sahip olmaması pigmentin topaklanmasına, uygun yoğunlukta
olmaması ise damla oluşum kinetiğinin etkilenmesine neden olur.
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4. Deneysel Çalışma: Seramik Karo Tasarımı ve Uygulama Aşamaları
Tasarım iyi ya da kötü bir kavramla başlar. Bir nesnenin içeriğini nasıl nesne ve
simge diye ayırmak yanlışsa, tasarımı da kavramdan ayrı düşünmek o derece
sağlıksızdır. Çünkü, tasarımın kurulmasında etkin olan ve tasarımı tümleye n
öğeler indirgenmiş olurlar. Tasarım ve kavram birbirlerine kaynaşmış ayrılma z
bir bütünün öğeleridir. Bir nesnenin tasarlanıp yapılması ve de onun deneyimi,
hem duyarlığımızın hem de görsel ve olgusalın kavramlarını değişik boyutlarda
bir araya getirerek, bir anlatım biçimi verilmesidir. (Turan & Altaş, 2003, s.16)
Bir tasarım ürünü olan seramik karo, seramik malzemeden çeşitli ebatlarda levha olarak üretile n,
yer ve duvar kaplaması olarak binaların iç ve dış cephesinde kullanılan bir yapı malzemes i
çeşididir. Seramik kaplama malzemesi üreticilerinin tasarımlarında doğayı taklit ve birebir benzeri
üretme isteğinin (ağaç dokusu, tekstil dokusu, taş dokusu, mermer dokusunun gerçeğe yakın
görünümü) olduğu görülür. Üreticiler zaman zaman dünyanın farklı bölgelerinde buluna n
birbirinden değerli mermer örneklerinin yüzey ve renk özelliklerini yakalamak için günümüz
yüzey tarama teknolojilerine başvurmaktadırlar. Mermerin yanında ağaç, taş, duvar kağıdı, hazır
nesne, tekstil gibi malzemelerin görünümlerini de kullanmak istemektedirler. Bu dokuların
gerçeğe yakın renk ve yüzey özelliklerinin yakalanabilmesinde kullanılan bir makine Cruse
Tarayıcıdır. Cruse Digital Imaging Equipment / Cruse Tarayıcı rölyef ve renk taraması yapan bir
cihazdır. Rölyef taraması için 900 -1200 dpi arası çözünürlükte, renk taraması için talep
doğrultusunda 500-800 dpi çözünürlükte tarama yapmaktadır. Renk ve rölyef tarama işlemi
yapıldıktan sonra gerekli grafik çalışmalar hazırlanır. Taraması yapılan yüzey genellikle mermer,
taş, ahşap, tekstil, deri, doğada bulunan herhangi bir nesne, hazır malzeme vb. olmaktadır.
Hazır herhangi bir malzemenin kullanılarak taranması yönteminin yerine sanatçı Şirin Koçak’ın
seramik eserlerinin renk ve yüzey taramaları yapılarak iki boyutlu yer veya duvar karosu
tasarımlarının yapılması ve inkjet teknolojisi ile prototiplerinin oluşturulması amacıyla sanatçının
eserleri incelenmiş, belli başlı eserler örnek olarak kullanılmıştır. Şirin Koçak’ın “Circle VII”,
“Circle IX”, “Circle X”, “The Wall I”, “Yığın Serisi II” isimli eserleri Cruse Tarayıcı tarafında n
taranarak yüzey ve renk özellikleri baz alınarak iki boyutlu karo tasarımları gerçekleştirilmiştir.
Tasarımlar Melike Nükte, Gülsüm Kahraman Yıldırım ve Gülçin Çavdar tarafından yapılmıştır.
Seçilen eserler incelendiğinde “Circle” Serileri ile ilgili A. Feyza Çakır Özgündoğdu’ nu n
değerlendirmesi dikkat çekicidir.
Bu seride yarımküre biçiminde ağzı kapalı çanaklar üzerinde birbirini
çevreleyerek yüzeyler üzerinde genişleyen çemberleri izliyoruz. Yaşlı ağacın
yaşam kaydını sürdüğümüz bir belge gibi çizgileri okumak üzere seramik lere
yaklaştığımızda spiral sarmallar bizi de kendilerine çekiyor. Çizgileri bir anlık
da olsa takip etmekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Bu yarımkürelerden bir
kısmının bize yaşlı bir ağacı hatırlatmasıyla doğaya dair yaşam
deneyimlerimizin sanat eseri ile nasıl belirdiğini görüyoruz. Bir gün sakin bir
denizin kıyısında durup yerden bir taş alıp suya doğru atmaktan kendini
alıkoyamayan ve bir noktadan genişleyen halkaları izlerken döngüye dair bir
görüntüyü ve bir duyguyu daha hafızasına kazıyan Şirin’in bu serisi, çalışma nın
karşısına geçtiğimizde ise bizim attığımız taşların yarattığı döngülerle birleşiyor.
(Özgündogdu, 2018, s.60)
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Resim 1: “Circle IX ve X”, Stoneware, Kalıp ile Şekillendirme, Fırça Dekor, Alkali Sır 1150° C,
Çap:26 cm, Yükseklik: 12 cm, 2015.

Kaynak: (Şirin Koçak Kişisel Fotoğraf Arşivi, 2018)

Resim 2: (a) “Circle VII”, (b) “Circle VII Detay, Stoneware, Kalıp ile Şekillendirme, Fırça Dekor,
Alkali Sır 1150° C, Çap:26 cm, Yükseklik: 20 cm, 2015

(a)

(b)

Kaynak: (Şirin Koçak Kişisel Fotoğraf Arşivi, 2018)

“Circle VII, IX ve X” isimli eserlerinden yola çıkarak Gülsüm Kahraman Yıldırım’ın yaptığı
duvar karosu tasarımlarına bakıldığında Cruse tarayıcıda taraması yapılan eser biçimlerinin birebir
kullanıldığı görülür. Biçimlerin yan yana getirilerek modüler sistem dâhilinde çoğaltılması ve
duvarlarda uygulaması yapılmıştır. Renk ve desen yoğunluğu göz önünde bulundurular ak
eserlerden elde edilen çizgisel hareketlerin Resim 3 ve 4’te görüldüğü gibi mekân duvarının
merkezinde kullanılmasına karar verilmiştir. Böylece mekân içinde yer alan tasarımın odak
noktasının oluşumuna katkı sağlanmıştır. Aynı isimli eserlerden yola çıkarak Melike Nükte’nin
gerçekleştirdiği karo tasarımlarında ise daha yalın bir ifade kullanılmıştır. Resim 5, 6 ve 7’de
görülen tasarımlarda “Circle VII, IX ve X” isimli eserlerin sırlarında görünen pastel tonlar tercih
edilmiştir. Eserlerde uygulanan fırça dekorunun küçük birimleri kullanılarak çoğaltma yöntemi ile
sade biçimler oluşturulmuştur.
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Resim 3: Şirin Koçak’ın “Circle VII, IX ve X”İsimli Eserlerinden Yola Çıkarak Gülsüm
Kahraman Yıldırım’ın Yaptığı Duvar Karosu Tasarımları

Kaynak: (Şirin Koçak Kişisel Fotoğraf Arşivi, 2018)

Resim 4: Şirin Koçak’ın “Circle VII, IX ve X”İsimli Eserlerinden Yola Çıkarak Gülsüm
Kahraman Yıldırım’ın Yaptığı Duvar Karosu Tasarımları

Kaynak: (Şirin Koçak Kişisel Fotoğraf Arşivi, 2018)
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Resim 5: Şirin Koçak’ın “Circle VII, IX ve X” İsimli Eserlerinden Yola Çıkarak Melike Nükte’nin
Yaptığı Karo Tasarımları

Kaynak: (Şirin Koçak Kişisel Fotoğraf Arşivi, 2018)

Resim 6: Şirin Koçak’ın “Circle VII, IX ve X” İsimli Eserlerinden Yola Çıkarak Melike Nükte’nin
Yaptığı Karo Tasarımları

Kaynak: (Şirin Koçak Kişisel Fotoğraf Arşivi, 2018)

Resim 7: Şirin Koçak’ın “Circle VII, IX ve X” İsimli Eserlerinden Yola Çıkarak Melike Nükte’nin
Yaptığı Karo Tasarımları

Kaynak: (Şirin Koçak Kişisel Fotoğraf Arşivi, 2018)

“The Wall I” isimli eserde irdelenen kavram olan duvar, ilk çağlardan beri sınırları belirleye n
mimari eleman olarak kullanılmıştır. İç ve dış arasındaki çizgiyi tanımlayan duvar, yatay ve dikey
sınırları oluşturur, ses ve görüntü geçirgenliğini ortadan kaldırır ve yarattığı mekanı/alanı betimle r.
Tehditlere karşı korunma, saklanma güdüsü ile kendine ait mekanları yaratma isteği ile oluşturula n
eser, sanatçının parmak izlerinin görünürlüğü ile kimlik ve kültür kavramları hakkında da
sorgulamalar yapar. Aynı zamanda duvarın günümüz dünyasında insanlar, toplumlar, ülkeler
arasında oluşturduğu ayrımcılık, sınırlılık, ötekilik ve küresellik kavramlarını izleyic iye
düşündürür.
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Resim 8: (A) “The Wall I”, (B) “The Wall I”, Detay, Kalıp ve El İle Şekillendirme, Terracota,
Çap: 22 cm, Yükseklik: 20 cm., 2018

(a)

(b)

Kaynak: (Şirin Koçak Kişisel Fotoğraf Arşivi, 2018)

Şirin Koçak’ın “The Wall I” isimli eserinden yola çıkarak Melike Nükte’nin yaptığı karo
tasarımında, eserin duvar çizgilerinin ve duvarı oluşturan birimleri kullandığını, bu birimler in
tekrarları ve zıt kullanımları ile iki boyutlu bir tasarım yapıldığı görülmektedir. Cruse
tarayıcısından alınan görüntülerin kullanıldığı ve Adobe Photoshop kullanılarak gerçekleştirile n
tasarımda sonsuzluk hissi uyanmaktadır. Aynı isimli eserden yola çıkarak Gülçin Çavdar’ın
yaptığı karo tasarımında ise çizgisel birimler bir araya getirilerek yeni biçimler oluşturulmuştur.
Eser renginin baskın özelliği hafifletilerek mekânı ya da duvarı oluşturacak karonun uygulanac ak
alana ferahlık hissi vermesi amaçlanmıştır.
Resim 9: Şirin Koçak’ın “The Wall I” İsimli Eserinden Yola Çıkarak Melike Nükte’nin Yaptığı
Karo Tasarımı

Kaynak: (Şirin Koçak Kişisel Fotoğraf Arşivi, 2018)

Resim 10: Şirin Koçak’ın “The Wall I” İsimli Eserinden Yola Çıkarak Gülçin Çavdar’ın Yaptığı
Karo Tasarımı.

Kaynak: (Şirin Koçak Kişisel Fotoğraf Arşivi, 2018)
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Resim 11: “Yığın Serisi II”, Stoneware, El İle Şekillendirme, Çap: 24 cm., Yükseklik: 12 cm.,
2018.

Kaynak: (Şirin Koçak Kişisel Fotoğraf Arşivi, 2018)

Resim 12: Şirin Koçak’ın “Yığın Serisi II” isimli eserinden yola çıkarak Melike Nükte’nin yaptığı
karo tasarımlarının inkjet baskı teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen örnekleri.

Kaynak: (Şirin Koçak Kişisel Fotoğraf Arşivi, 2018)
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Resim 13: Şirin Koçak’ın “Yığın Serisi II” İsimli Eserinden Yola Çıkarak Melike Nükte’nin
Yaptığı Karo Tasarımlarının İnkjet Baskı Teknolojisi Kullanılarak Gerçekleştirilen Örnekleri.

Kaynak: (Şirin Koçak Kişisel Fotoğraf Arşivi, 2018)

Yığın kelimesi Türkçede “Birçok kimsenin veya nesnenin bir araya gelmesiyle oluşan kalabalık
küme kitle, kütle” olarak tanımlanmıştır (TDK, 2018). “Yığın Serisi II” isimli eser, göç olgusu ve
kentleşme ile birlikte insanların üst üste yığın halinde yaşamasına; kültürel, sosyal ve ekonomik
şartlar ne olursa olsun bu yığılmaların sıkça izlenmeye başladığı günümüzde duruma eleştirel bir
tavır sergilemek amacıyla Şirin Koçak tarafından seramik malzeme kullanılarak tasarlanmıştır.
Seri üretim ile birlikte tüketim alışkanlıklarının hızlı değişimine ve bu değişimin neden olduğu
insan, malzeme, bina, çöp vb. yığınların fazlalığına dikkat çekmek istemektedir. Yığın
kavramından yola çıkılarak tasarlanan “Yığın Serisi II” adlı eser büyüklüğü birbirine yakın benzer
parçaların yan yana, üst üste, kat kat sıralanması ile oluşturulmuştur. Oluşan yığın görüntü ise
Melike Nükte tarafından incelenerek yeni geometrik biçimler oluşturmak üzere iki boyutlu karo
olarak yeniden tasarlanmıştır. Bu tasarımlar, Hitit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. fabrikasının
tasarım birimine götürülmüş, tasarımların renk uyarlamaları yapılmış, inkjet baskı teknolojis i
kullanılarak birer örnekleri baskıya alınmış ve Resim 12, 13’te görülen sonuç elde edilmiştir. Bu
tasarımlar incelendiğinde yoğun olarak hissedilen birimlerin yanında kontrast zemin renklerinin
de kullanımıyla tasarımların oluşturulduğu görülmektedir. Seri üretime uygun olarak
tasarlanmışlardır.
5. Sonuç
Seramik kaplama malzemeleri olan yer ve duvar karo tasarımlarının uygulanma sürecini
kolaylaştıran günümüzün teknolojisi olan inkjet dijital baskı teknolojisi ile seramik ürünler in
dekoratif özelliklerinde büyük gelişmeler izlenmektedir. Doğal taş, ahşap, mermer görünümlerinin
aslına yakın görüntülerinin seramik kaplama sektöründe elde edilmesine olanak sağlanmıştır.
Seramik karo üretiminde birincil tasarım baskı tekniği olarak kullanılan inkjet teknolojisinin
avantajlarının yanında karo tasarımında kavramlardan yola çıkılarak
tasarımlar ın
gerçekleştirilmesi ve alıcıya sunulması konusu da son derece önemlidir. Yapılan deneysel
çalışmalar neticesinde tasarımcıların ve üreticilerin bir araya gelmesinin, bu teknolojiye uyumlu
tasarımların gerçekleştirilmesinde önemli bir adım olduğu ortaya çıkmıştır. Günümüzde hızla
değişen teknolojiler ve bilgi çağı ile birlikte yeni, kültürel, sosyal ve ekonomik dengeler in
oluşması, seramik kaplama elemanları olan yer ve duvar karo tasarımlarını da etkilemekted ir.
Seramik malzeme bu dönüşümler içinde hem kavramsal ve düşünsel ilham kaynaklarını hem de
çok disiplinli tasarım süreçlerini içermektedir. Yapılan bu çalışma ile inkjet teknolojisinin
avantajları ve dezavantajları göz önünde bulundurularak günümüz bilişim çağında seramik
kaplama malzemelerinin sanatsal ifade vurgusu ile birlikteliğinin mümkün olabileceği ve
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sürekliliğinin sağlanabileceği umulmaktadır. Inkjet baskı teknolojisi hala gelişmekte olan bir
teknolojidir ve yakın gelecekte bu yöntem ile çeşitli yüzey aplikasyonlarının gerçekleştirilmesi ve
karolara desen haricinde antibakteriyel ve fotokatalitik özellikler gibi fonksiyonel özelliklerin de
kazandırılması beklenmektedir.
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PÜSKÜRTME YÖNTEMİ İLE SERAMİK YÜZEYLERDE ALTIN LÜSTER 
Hanieh MOUHEBATI 1
Ali Temel KÖSELER 2
Öz
Lüster, seramik ve cam alanında, camsı bir yüzeyin üzerindeki metal nano taneciklerden oluşan bakırımsı, altınıms ı,
yanardöner ince bir metalik film tabakasıdır. Tarihsel süreçte, macun lüsteri, sır içi lüsteri, rezinat lüsteri ve
buharlaşma lüsterleri gibi çeşitli lüster teknikleri türetilmiştir ve uygulanmaktadır. Lüsterde altın rengi elde etmek için
macun, sır içi ve rezinat lüster teknikleri uygulanmakta, gümüş, platin ve altın gibi değerli metal bileşikleri
kullanılmaktadır. Bu çalışmada, lüster etkisini elde etmek için püskürtme yönteminin nasıl uygulandığı ve altın lüster
etkisini daha ekonomik olan demir (III) klorürle nasıl elde edileceği araştırılmıştır. Araştırmalar için farklı seramik
bünyelerden oluşan deneme plakaları hazırlanmıştır. Bu plakalar üzerinde zemin sırı, uygulama sıcaklığı ve uygulama
yöntemleri gibi değişkenler araştırılmıştır. Sulu karışım olarak hazırlanan Demir (III) klorür, 550-850 °C’nin değişen
aralıklarında farklı püskürtme yöntemleri kullanılarak uygulanmıştır. Tüm değişkenlere bağlı olarak deneme plakalar
üzerinde elde edilen lüster etkisi değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, altın lüsteri elde etmek için yapılan denemelerde
demir (III) klorürün, 650-750 °C aralığında pistole ile püskürtülerek homojen bir dağılım sağladığı görülmüştür. Opak
beyaz ve saydam sır ile sırlanmış pişme rengi beyaz olan bünyeler üzerinde çok güçlü altınımsı yana rdöner lüster
etkisi elde edildiği anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Seramik, Lüster, Püskürtme Lüsteri, Altın Lüster, Demir (III) Klorür

GOLDEN LUSTRE ON CERAMICS WITH SPRAYING METHOD
Abstract
Lustre, in ceramics and glass field, is a thin, cupreous - golden iridescent film composed of metal nanoparticles on a
glassy surface. During history, many lustres application methods have been revealed and applied like: Pigment lustres,
In-glaze lustres, Resinate lustres, Fuming and Spray lustres. In order to obtain the gold color with the Luster technique,
pigment luster, in-glaze lusters, and resinate lustres are applied, and precious metal compounds such as silver,
platinum and gold are used. In this study, it was researched how the spraying method is applied to obtain the luster
effect and how to obtain the gold-luster effect with the iron (III) chloride to make the luster technique more
economical. Test tablets which made of different clays were prepared for the experiments. Variable factores such as
base glaze, application temperature and application methods were experimented on these tablets. Iron (III) chloride
prepared as an aqueous mixture, It was applied at varying intervals of 550-850 ° C using different spraying methods.
The luster effect obtained on the test plates was evaluated based on all variable factores. As a result, iron (III) chloride
showed a homogeneous distribution by spraying with pistole in the range of 650-750 °C. Very strong golden-iridescent
luster effect was obtained on white opaque or white bodies which glazed with translucent glazes.
Keywords: Ceramic, Lustre, Spry lustre, Golden Lustre, Iron (III) Chloride
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Giriş
Lüster tekniği 4. yüzyılda cam üzerinde bezeme tekniklerinden biri olarak ve camın
renklendirilmesi için kullanılmıştır. Seramik sanatında ise lüster tekniği, altın ve gümüş kapkacakların ihtişam ve zenginliğini taklit eden bir dekor tekniği olarak 9. yüzyılda Mezopotamya’d a
ortaya çıkıp, Selçuklu döneminde İran’da doruk noktasına erişmiştir. 13. yüzyılda Avrupa’ ya
yayıldıktan sonra 18. yüzyılda çöküş dönemini yaşamıştır. 19. yüzyılın sonlarında ise Avrupa’da
yeniden canlanmaya başlanmıştır.
Mezopotamya topraklarının mirası olan lüster tekniği günümüzde farklı uygulama yöntemleri ile
dünya çapında uygulanmaktadır. Daly Lustre adlı kitabında lüsterleri 4 gruba ayırmaktadır. Macun
lüsteri (indirgenmiş, Arap lüsteri), lüster sır (sır içi lüsteri), rezinat lüsteri ve buharlaşma lüster i
(Daly, 2014). Lüsterlerde kullanılan renk veren metal tuz ve bileşiklerine bağlı olarak altın, gümüş,
bakır, gökkuşağı gibi değişik etkiler görülmektedir (Şölenay,1995).
Lüsterin seramik tarihinde özel bir yere sahip olduğunu belirten İngiliz seramik sanatçıs ı,
araştırmacı ve yazar Alain Caiger Smith, lüsteri ‘çini ve seramik kaplardaki metalik süslemele r,
Amerikalı seramik sanatçısı Gail McCarthy ise; ‘sırlı yüzeylerde metalik görünüm uygula ma
sanatı’ olarak tanımlamaktadır (Yıldızel, 2014).
Kaliteli lüsterlerin temel fiziksel özelliği, yanardöner renkler oluşturmalarıdır. Lüster etkisinin
görülebilmesi için ışığın ya da bakış açısının uygun olması gerekmektedir. Lüsterli bir seramik
ürün, ışık kaynağına veya gözlemleyene doğru yönlendirildiğinde, maviden yeşile, yeşilden sarıya
ve kırmızıya dönerek gök kuşağı gibi renkler oluşturmaktadır (Çizer a, 2010).
Resim 1: Lüster Kalıntı, 9. yüzyıl Mezopotamya, Renkler Kırmızıdan (Sol), Mavi (Sağ)
Değişmektedir

Kaynak: (Sciau, 2012, s.534)

Yanar dönerlik veya gökkuşağı etkisi; yüzeylerde oluşan optik bir olgudur. Bu olgu; renk tonu,
gözlem ve aydınlatma açılarına göre değişir ve genellikle ışığın, iki ya da daha fazla yarı saydam
yüzeylerde oluşturduğu faz kayması ve çoklu yansımasından kaynaklanır (Fiske, 2014).

82

Golden Lustre on Ceramics with Spraying Method

Şekil 1: Camsı Bir Yüzeye Kısmen Gömülmüş Metal Nano Partiküllerinden Oluşan Bakırımsı,
Altınımsı veya Yanardöner İnce Bir Film Tabakası

Kaynak: (Matin, 2008, s.12)

Brill (1970)’in önerdiği hipoteze göre; sırın içindeki alkali potasyum (K+) ve sodyum (Na+)
iyonları, lüster pigmentinin içindeki bakır (Cu+) ve gümüş (Ag+) iyonları ile yer değiştirir. Sırın
içindeki silisyum ile bir matris meydana gelir. İndirgen ortamda oluşan metal nanoparçacık la r
lüsterin pırıltılı ve yanardönerlik özelliğini oluşturur. 2005’de Pradell’in yaptığı araştırmalar ın
sonuçları ise bu teoriyi desteklenmektedir (Pradell, 2005).
1. Seramik Yüzeylerde Altın Lüster
Geçmişte İran’da seramik yüzeylerde altın rengi elde etmek için yaldızlama tekniği olarak soğuk
varak kullanılıyordu ve pişirilmediği için kalıcı değildi (Çizer, 2010b). Kalıcı yaldız uygulamas ı
18. yüzyıldan itibaren görülmeye başlamıştır.
Seramik yüzeylerinin altın ve platin ile kaplanması bu ürünlere olan talebi arttırmış, birçok
atölyenin bu tekniği kullandığı görülmüştür. Örneğin; 1805 yılından itibaren Wedgwood atölyeler i
ile yine aynı yıllarda İngiltere’de Stafordshire başta olmak üzere bu tekniğin kullanılmas ı
yaygınlaşmaya başlamıştır (Özalp,2004).
Lüster tekniğinde, altın rengi elde etmek için macun lüster ve sır içi lüster kullanıldığı gibi rezinat
lüsteri de uygulanmaktadır. Sır içi ve macun lüsteri yöntemlerinde altın rengi elde etmek için genel
olarak gümüşün farklı bileşikleri (gümüş nitrat, gümüş klorür vb.) kullanılmaktadır. Altın rengi
elde etmek için bu bileşikler tek başına yeterli değildir. Bu yöntemlerde indirgen ortamı sağlamak
ta gerekmektedir. Rezinat lüsteri yönteminde ise altın görünümünü veren yaldızlar, altın, gümüş,
platin, iridyum, rodyum, paladyum gibi değerli ve soy metallerden elde edilirler (Çizer, 2010b).
2. Püskürtme Lüsterleri
Lüster tekniği yöntemlerinden olan püskürtme ve buharlaşma lüsterleri, uygulama süreçler i
açısından ortak noktalara sahiptir. Dolayısıyla bu yöntemler aynı grupta sınıflandırılmaktadır. Bu
yöntemler ile yapılan işlemin sonucu, incinin üzerindeki gökkuşağı etkisi gibi veya sanatçı Lois
Comfort Tiffany’nin işlerinde gördüğümüz canlı ve renkli yanardöner etkiler gibi olabilmekted ir
(bkz. şekil 3). Püskürtme ve buharlaşma lüsterlerinin ilk olarak cam sanatçıları tarafında n
kullanıldığı bilinmektedir. Bu yöntemler seramik bünye üzerinde 20. yüzyıldan itibaren ve
özellikle tuz pişirim tekniği ile beraber kullanılmaya başlamıştır.
Buharlaşma ve püskürtme lüsterlerinde, sır pişirimi yapıldıktan sonra soğuma aşamasında, (750
ile 650℃ civarında ) lüsterleşen malzemelerin fırın ortamında buharlaştırarak veya püskürtülerek
sırlı yüzeye geçişiyle oluşturulmaktadır.
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Resim 2: Bakır Kase Üzerinde Emaye ve Buharlaşma Lüsteri, 15.6 X 24 Cm, Louis Comfort
Tiffany, 1899

Kaynak: (www.metmuseum.org)

Püskürtme ve buharlaşma lüsteri yöntemlerinde elde edilen sonuçlar, kullanılan hammaddelere ve
uygulama yöntemlerine göre değişiklikler göstermektedir. Yapılan araştırmalara göre buharlaşma
yöntemi ile genel olarak altın rengi değil, yanardöner ve gökkuşağı etkileri elde edilmekted ir.
Fakat püskürtme yöntemi üzerinde yapılan literatür taramalarında ve yurt dışındaki sanatçılar la
yapılan yazışmalar sonucunda, bu sanatçılardan birisi olan Amerikalı seramik sanatçısı Marcia
Selsor’dan demir (III) klorürün raku pişiriminde püskürtüldüğünde açık altın ve/veya koyu
kahverengi verdiği bilgisi alınmıştır. Ancak uygulama yöntemi ilgili başka bilgiye ulaşılamad ığı
için, püskürtme yönteminin deneysel uygulamalarında demir (III) klorür kullanılmıştır. Demir (III)
klorür, (FeCl3 ) koyu kahve renkli bir kimyasaldır. Asidik özellik gösterdiği için kullanım ve
depolama esnasında plastik veya paslanmaz çelik tanklar kullanılmalıdır.
3. Deneysel Çalışmalar
Püskürtme ve buharlaşma yöntemlerinde kullanılan hammaddeler aşındırıcı ve zehirlid ir.
Malzemelerin çoğu suda eriyebilir ve cilt yoluyla emilebilir bu nedenle taşınmasında ve
kullanımında gerekli önlemler alınmalıdır. Çalışma esnasında çıkan buharlar aşındırıcı ve zehirli
olduğundan uygun gaz filtrelerine sahip maskeler, koruyucu eldiven ve gözlüklerin kullanılmas ı
da çok önemlidir. Fırından çıkan dumanlar ve buharlar, örneğin klor gazı solunum sistemi ve
akciğerlerde onarılmaz yaralanmalara sebep olmaktadır. İşlemler sırasında az miktarda bile olsa
oluşan buhar ve gazlara sürekli maruz kalındığında kalıcı hasarlar meydana gelebilmektedir.
Püskürtme yöntemi ile oluşan altın lüster etkileri yapılan denemeler üzerinden gözlemlenmiştir.
Bu denemelerde değişken faktörler; bünye, zemin sırı, uygulama yöntemi ve uygulama sıcaklığı
olarak belirlenmiştir.
3.1. Kullanılan Bünye
Püskürtme lüsterlerinde seramik bünyenin farklı renk tonları yüzeyde değişik lüster etkiler i
yaratmaktadır. Ancak gözenekli (Earthenware) veya pekişmiş (Stoneware ve porselen) bünyeler in
kullanılması, lüster etkisinin elde edilmesinde bir fark yaratmamaktadır. Fakat bu yöntemler in
uygulama aşamasında seramik bünye genelde termal şoka maruz kaldığı için, şamot içeren
çamurlar tercih edilmelidir.
Uygulamaların bünye rengini gösteren saydam sırlar üzerine yapılması halinde, oluşan lüster
etkisinin görünümü, bünye renginin özelliklerini yansıtmaktadır. Beyaz renkli bünyeler üzerine
yapılan uygulamalarda altın lüster etkisi daha güçlü olarak görülmektedir. Kalıp yöntemi ile beyaz
ince şamotlu pekişmiş (stoneware) çamurdan üretilmiştir. Bu plakaların bisküvi pişirimi 1050°C
sıcaklıkta yapılmıştır.

84

Golden Lustre on Ceramics with Spraying Method

Resim 3: Kırmızı (Sol) ve Beyaz Pekişmiş (Sağ) Çamur Bünyeli Deney Plakaları Üzerine Fırın
Kapağı Açılarak Demir (III) Klorürün Sulu Karışımı Püskürtülmüştür

Kaynak: (Hanieh Mouhebati’nin arşivinden)

3.2. Kullanılan Zemin Sırı
Püskürtme yöntemi ile yapılan deneysel çalışmada farklı zemin sırları uygulanmıştır. Bunlarda n
ilki alkali içerikli bir zemin sırı içerisine bakır oksit, bakır karbonat, mangan oksit, kobalt oksit,
demir oksit, kalay oksit belli oranlarda ilave edilerek renklendirilmiştir. Diğeri ise İzmir Serant
Seramik mağazasından temin edilen 6028, 2000, 6024, 502, 1213, 307 ve Duncan IN 1100 kodlu
hazır sırlardır. Fırça ile plakalar üzerine uygulanan sırlar 1050 °C ‘de elektrikli fırında pişirilmiştir.
Daha sonra püskürtme lüster tekniğini uygulamak için deneme plakaları gazlı fırına
yerleştirilmiştir. 700 °C’ye kadar ısıtılan fırının kapağı açılarak püskürtme işlemi yapılmıştır. Bu
uygulamaların yapıldığı örnekler şekil 5’de yer almaktadır.
Resim 4: %3 Kalay Oksit İçeren Zemin Sırı (Sol) ve Duncan Opak (Sağ) ( Kod: IN 1100 ) Sır İle
Sırlanmış Plakalar Üzerine Demir (III) Klorür Püskürtülmüştür

Kaynak: (Hanieh Mouhebati’nin arşivinden)

Püskürtme yöntemi, piyasada bulunan 1020-1080°C aralığında olgunlaşabilen hazır sırlar sanatsal
çalışmalar üzerine uygulandığında farklı etkiler yaratabilmektedir. Mat sırlar üzerinde altın
benzeri mat bir görünüm, parlak sırlar üzerinde ise metalik etkiler elde edilmektedir. Beyaz opak
ile sırlanmış bünyelerde ise güçlü altın lüster etkileri elde edilmiştir.
3.3. Uygulama Yöntemi
Demir (III) klorürün püskürtülerek uygulanması esnasında, oluşan yüzey görünümleri püskürtme k
için kullanılan araca göre farklılıklar göstermektedir. Bu yöntemle yapılan uygulama sonucunun
lüster etkisi diğer yöntemlere göre daha iyidir.
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Tablo 1: Demir (III) Klorürün Uygulama Yöntemleri
Deneme plakasına uygulama yapılmadan önce; pekişmiş bünyenin, bisküvisi 1050 °C, zemin
sırı 980°C’de pişirilmiştir. Denemeler muffel tipi fırın ile yapılmıştır. Uygulamadan sonra
plaka fırın dışında soğumaya bırakılmıştır.
Fotoğraf

No

Açıklama

.

1.

Demir (III) klorürün sulu karışımı, su spreyi ile 700°C’de
plaka üzerine püskürtülmüştür.

2.

Demir (III) klorürün sulu karışımı, pistole ile 700°C’de
plaka üzerine püskürtülmüştür.

3.

Demir (III) klorürün sulu karışımı, pistole ile yoğun bir
şekilde, 700°C’de plaka üzerine püskürtülmüştür.

86

Golden Lustre on Ceramics with Spraying Method

4.

Demir (III) klorür, sulu bir karışım şeklinde, 700°C’de
plaka üzerine akıtılarak uygulanmıştır.

5.

Demir (III) klorür, 700°C’de plaka üzerine akıtılarak
uygulanmıştır.

Kaynak: (Hanieh Mouhebati’nin arşivinden)

Sulu karışım halinde, demir (III) klorürün 4 ve 5 nolu plakalar üzerine akıtılarak uygulanmasıyla
lüster etkisi elde edilememiştir.
Püskürtme işleminin pistole ile yapılması, demir (III) klorürün plakalar üzerine homojen bir
şekilde dağılmasını sağlamakla beraber, sır yüzeyinde ince bir tabaka oluşturmaktadır. Bu
yöntemle yapılan uygulama sonucunun lüster etkisi diğer yöntemlere göre daha iyidir. Püskürtme
işleminin su spreyi ile yapılması durumunda ise homojen bir püskürtme olmadığından, deneme
üzerinde demir oksitin birikmesinden kaynaklanan kırmızı-turuncu lekeler görülmektedir.
Resim 5: Su Spreyi (Sol) ve Pistole İle (Sağ) Minyatür Formlar Üzerinde Oluşan Püskürtme
Lüsteri Etkileri

Kaynak: (Hanieh Mouhebati’nin arşivinden)
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3.4. Demir (III) Klorürün Uygulama Sıcaklığı
Püskürtme yöntemi ile yapılan çalışmanın devamında, bünye ve zemin sır özellikler i
değiştirilmeden, sıcaklık faktörü üzerinde değişiklikler yapılmış, demir (III) klorürden farklı
sıcaklıklarda elde edilebilecek lüster etkilerinin gözlemlenmesi amaçlanmıştır. Bu denemeler in
sonucu ayrıntılı olarak tablo 2 de verilmektedir.
Tablo 2: Demir III klorürün uygulama sıcaklığı
Deneme plakasına uygulama yapılmadan önce; pekişmiş bünyenin, bisküvisi 1050 °C, zemin
sırı 980°C’ de pişirilmiştir. Denemeler muffel tipi fırın ile yapılmıştır. Uygulamadan sonra
plaka fırın dışında soğumaya bırakılmıştır.
No.

Açıklama

Fotograf

1.

Demir (III) klorürün %30’luk sulu karışımı, 550°C’de
plaka üzerine püskürtülmüştür.

2.

Demir (III) klorürün %30’luk sulu karışımı, 600°C’de
plaka üzerine püskürtülmüştür.

3.

Demir (III) klorürün %30’luk sulu karışımı, 650°C’de
plaka üzerine püskürtülmüştür.
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4.

Demir (III) klorürün %30’luk sulu karışımı, 700°C’de
plaka üzerine püskürtülmüştür.

5.

Demir (III) klorürün %30’luk sulu karışımı, 750°C’de
plaka üzerine püskürtülmüştür.

6.

Demir (III) klorürün %30’luk sulu karışımı, 800°C’de
plaka üzerine püskürtülmüştür.

7.

Demir (III) klorürün %30’luk sulu karışımı, 850°C’de
plaka üzerine püskürtülmüştür.

Kaynak:(Hanieh Mouhebati’nin arşivinden)

Bu çalışmada belirtilen zemin sır üzerine, demir (III) klorür kullanılarak altın lüster etkileri elde
etmek için en uygun sıcaklığın 650-750 °C aralığında olduğu gözlemlenmiştir.
4. Sonuç
Yapılan çalışmaların sonucunda, demir (III) klorür, 650-750 °C aralığında, opak beyaz ve saydam
sır ile sırlanmış beyaz pişme rengine sahip bünyeler üzerinde çok güçlü altın benzeri yanardöner
lüster etkileri verdiği görülmüştür.
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Püskürtme uygulaması pistole ile yapıldığında sırın yüzeyinde homojen dağılım ile altın lüster
etkisi elde edilmiştir.
Altın lüster elde etmek için diğer lüster yöntemlerinde değerli metal bileşikleri kullanılmaktad ır.
Dolayısıyla maliyetli olmaktadır. Bu yöntemde ise altın lüster etkisi düşük maliyetli olan demir
(III) klorür ile gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle daha avantajlıdır. Ancak sanatsal ürünlerd e
püskürtme yöntemi termal şok yarattığından çatlayıp kırılmalara neden olmaktadır bundan dolayı
dezavantajlı olabilir.
Macun ve rezinat lüsterleri, fırça kullanılarak uygulanabilmesi nedeniyle detaylı bezemelere
elverişli olmasına karşın püskürtme yönteminde detaylı bezeme uygulanması mümkün değildir.
Gelecekte bu teknikten yola çıkarak farklı metal bileşikleri ve farklı bezeme teknikler i
uygulanması ile benzer çalışmaların yapılabileceği öngörülmektedir.
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Öz
Modern sanatçıların birçoğu karşıt-estetiği ve biçimi yüceltmeyi benimsemişlerdir. Postmodern bir sanatçının çıkış
noktası ise çoğu zaman fikir, ifade, eleştiri ve anlamlardır. Araştırmanın amacı bu kavramların postmodern sanattaki
değişimlerini sanatçı ve eserleri bağlamında sorgulamaktır.
Araştırmanın kapsamı ve konusu, postmodern sanattaki resim örnekleri ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca modern
sanatçılara da yer verilerek güncel sanatla karşılaştırma yapılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgularda fikir, anlam,
biçim ve estetik gibi unsurların her iki süreçte öncelik sıralarının farklı olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilişkili olarak
alt başlıklar oluşturulmuş ve açıklamalar yapılmıştır.
Araştırmanın problemleri şu şekilde sıralanabilir: Modernizmde sanatçı biçime neden ihtiyaç duyar? Postmodern
sanattaki temel yaklaşımlar modern sanatın yaklaş ımlarıyla hangi açıdan benzerlik gösterir? Postmodern sanatın ifade
arayışları nelerdir? Bu soruların cevapları Marcel Duchamp, Michaël Borremans ve John Baldessari gibi sanatçıların
eserleri analiz edilerek bulunmaya çalışılmıştır. Araştırmanın sonucunda modern ve postmodern arasındaki kavram
farklılıklarından kaynaklanan problemlerin de ortadan kalkabileceği ön görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Biçim, Estetik, Fikir, Anlam, Postmodern Sanat, Modern Sanat

IDEAL, MEANING, FORMAL AND AESTHETIC CHANGES IN ART: ANALYSES OF
MARCEL DUCHAMP, MICHAEL BORREMANS AND JOHN BALDESSARI’S
WORKS
Abstract
Many modern artists have been anti-aesthetic and have adopted the form of exaltation. The origin of a postmodern
artist is often ideas, expressions, criticisms and meanings. The aim of the research is to question the changes of these
concepts in postmodern art in the context of artists and their works.
The scope and focus of the study is limited to picture examples in postmodern art. Moreover, a comparison with
contemporary artists has been made by including modern artists too. In the findings obtained in the research, it was
determined that the elements such as idea, meaning, form and aesthetic were different in both processes. Subheadings
have been created and explanations have been made.
The problems in the study can be listed as so: Why does the artist require form in modernism? How do the basic
approaches in postmodern art resemble the approaches of modern art? What does postmodern art seek to express? The
answers to these questions were attempted to be ans wered by analysing the works of artists such as Marcel Duchamp,
Michaël Borremans and John Baldessari. It is anticipated that as a result of the study, the problems arising from
conceptual differences between modern and postmodern could be eliminated.
Keywords: Form, Aesthetic, Idea, Meaning, Postmodern Art, Modern Art



Bu çalışma 19-20 Kasım 2018 tarihleri arasında 1. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Şehir, Sanat ve Tasarım
Sempozyumu’nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
1 Öğr. Gör., Uşak Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, evrimozeskici@gmail.co m

91

Sanatta Fikir, Anlam, Anlatı ve Estetik Değişimler: Marcel Duchamp’ın, Michael Borremans’ın ve John
Baldessarı’nın Eser Analizleri

Giriş
Yunan ve Roma sanatından itibaren temelleri atılan estetik anlayışın genel özelliği
mükemmeliyetçiliğe dayalı olmasıdır. Resim ve heykellerdeki insan anatomisine verilen önem
sanatta estetik kaygıların önünü açmıştır. Oran, orantı ve perspektif kurallarına sadık kalarak
sanatta ölçülendirilmeye gidilmesi estetik anlayışın gelişimine bir örnektir.
Klasik dönemin estetik anlayışı modernizmde farklı bir imge üzerine kurulmuştur. Yeni/lik arayışı
üzerine kurulan modernizm sanatta yeni bir yorum getirmiştir. Farklı disiplinlerin birbirleriyle
olan yakınlığı sanattaki katı kuralların önünü kapatmıştır. Bu yüzden modern sürecin sanatı
aristokratların veya kralların tek elinde değildir.
19. yüzyılda ortaya çıkan modernizm, dünya ülkelerinin sanatına ve kültürel yaşamlarına etki eden
küresel çapta bir değişimin adı olarak tanımlanabilir. Bu değişimin nedeni, geleneksel ifade
yöntemlerinin ve kalıplaşmış düşüncelerin uzun yıllar sanatta egemen olmasından dolayıdır.
Modern sanat tüm bu oluşumların önüne geçerek kimi kalıplaşmış kavramları tartışmaya
açmaktadır. Bu bakımdan modern sanatın belirleyici unsurlarını saptayıp sanat ve sanatçı
üzerindeki etkilerini bilmek önemlidir. Modern sanatçıların birçoğu karşıt-estetik anlayışı ve
biçimi öne çıkararak mitolojik, dini ve tarihsel konulardan uzaklaşmışlardır.
Modernizmde sanat, sanatçı ve alıcı ilişkisi ön plana çıkmakta olup sanatçının toplumla olan bağı
güçlüdür. Dolayısıyla sanatçının toplumun yaşam biçimiyle doğrudan ilişkisi vardır ve yaşadığı
toplumdan ayrı düşünülemez. Bu süreç sanatta birçok olayların ve akımların yaşandığı bir duruma
da açıklık getirir. Ayrıca modernizmde geleneksel sanat anlayışlarından farklı olarak karşıt-estetik
bir söylem dikkati çekse de estetik algının biçimsel arayışları devam etmektedir.
Baudrillard, sanatın çöküşü konusunda geliştirdiği söylemlerini; güzel ve çirkin,
doğru ve yanlış, iyi ve kötü ayrımı yapmanın artık olanaksız olduğunu, çünkü
sanatın günlük sanatın sıradan akışı kadar sıradanlığını savlar. 20. yüzyılın son
çeyreğinde sanat estetik bayağılığın kıskacında kaldığını ve kendi değişiyle;
trans-estetik niteliğine büründüğüne söyler (Özgenel, 2016, s.118-119).
Sanatın kendi varlık sürecini aşarak yeni anlamlar ve dönüşümler yaşaması estetik söylemler in
çoğulcu bir yapıda sorgulanmasına neden olmuştur. Bu yüzden Baudrillard’ın trans-estetik
terimiyle estetiğin belirsizleştiğine vurgu yaptığı söylenebilir. Postmodern sanatta ele alına n
konular modernizme göre daha kavramsal içerikli olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü sanatçının
sorunu renkler veya çizgilerle alıcıyı biçimsel olarak etkilemek değil eserleriyle bir eleştir i
sunmaktır. Avangard bir düşünce biçimiyle açıklanabilen postmodernizmin sanatı ele alışında bile
bir eleştiri vardır. Ancak bu eleştiri biçimi yapısal eleştiriden farklıdır.
Yapısal eleştirinin çeşitli yönelimlerinin aksine postmodernizm, birbirler iyle
düz ve çaprazlama ilişkiler kuran imgeleri ele alır; ve göstergebilimcinin sabit
ve tek açılı görüşünün yerine, parçalanmış ve sık sık kesintiye uğrayan çoğul
‘bakış’ın konması gerektiğini savunur (Mcrobbie, 2013, s. 27).
Dolayısıyla postmodernizm tek tip yaklaşımları ele alan düşünce biçimlerinin karşısındadır. Bu
tutum tıpkı Dadaistlerde olduğu gibi öncelikle sanatta yerleşik kalıpları ve tek tip yaklaşımlar ı
yıkarak başlar. Örneğin Dadaist sanatçı Marcel Duchamp’ın 1917 tarihli Çeşme isimli eserinin
modernizmin sonunu postmodernizmin başlangıcını getirdiği iddia edilebilir. Duchamp, fabrikada
üretilen hazır bir nesneyi (pisuvarı) Bağımsız Sanatçılar Derneği’nin sergisine sunmasıyla birlikte
sanatın dengelerinin değişmesine neden olmuştur. Eserinin geri çevrilmesi sanatta yeni
sorgulamaları da beraberinde getirmiştir. Sanatın anlamı üzerine fikirler gelişmeye başlamış ve
geleneksel sanat algısı kırılmıştır. Modern sürecin alıcısıyla postmodern sanatın alıcısını n
dengeleri de değişime uğramıştır. Postmodernizmin sanatçısı çoğu zaman geri çekilerek eserle
alıcıyı karşı karşıya getirmektedir. Bu yüzden çoğu postmodern sanatçı için önemli olan eserlerin
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estetik kaygısı değil, fikri ve anlamıdır. “Kesin olan bir şey var ki günümüzde üretilen işlerin artık
ne estetik ne de felsefi olarak bir bağının olmadığıdır. Bugünün sanatı kendi ilişkisel dinamikler ini
kurmuştur” (Türkdoğan, 2014, s.15). Dolayısıyla postmodern sanatın alıcı, eser ilişkisi ve felsefi
sorgulaması modern sanatın düşünce yapısından farklı olduğu anlaşılmıştır.
Araştırmanın yönteminde, konuyla ilişkili olarak literatür taraması yapılmıştır. Ayrıca konu
kapsamında yerli ve yabancı kitap, dergi, makalelere başvurulmuştur.
Araştırmada ilk olarak Özgünlük Tartışması: Nesnenin Mi Yoksa Fikrin Orijinalliği Mi? başlığı
altında Marcel Duchamp’ın Fountain isimli eseri analiz edilerek başlanmıştır. Çünkü bu eser
postmodern sanatın temellerini oluşturmaktadır ve sanatta bir kırılma noktası yaratmıştır. 20.
yüzyılın ilk çeyreğine denk gelen eserde bilinçli olarak estetik kaygıların arındırılıp düşüncenin
önemli olduğu belirtilmiştir.
Güncel Sanatın Arka Planı: Danto’nun Anlatı Sorunu isimli başlıkta estetik kaygıların ve
biçimlerin tarihsel analizleri yapılmış ve öne çıkan sanatçılar saptanmıştır. Bu sayede sanatın
tarihsel sürecinde anlatıya neden olabilecek etkenler farkına varılmıştır. Postmodern sanata geçişte
Arthur C. Danto’nun Sanatın Sonundan Sonra Çağdaş Sanat ve Tarihin Sınır Çizgisi isimli
kitabından alıntılar yapılarak anlatıların son bulmasındaki gerekçelere yer verilmiştir. John
Baldessari’nın 2005 yılında yaptığı Stonehenge (with Two Persons) Blue isimli eseriyle
örneklendirme yapılmıştır.
Michael Borremans: “Constellation” başlığında postmodern sanatçı Michael Borremans’ ın
Constellation isimli eseri analiz edilmiştir. Böylece sanatçının eserindeki estetik, felsefi ve
anlamsal olguların birbirleriyle tutarlılıkları incelenmiştir. Ayrıca sanatçı bu eserinde ifadeyi
neden anlam ve eleştiri üzerine yoğunlaştırdığına da açıklık getirilmiştir.
1. Özgünlük Tartışması: Nesnenin Mi Yoksa Fikrin Orijinalliği Mi?
Orijinal, kelime anlamı olarak özgün ve taklit olmayan demektir. Genel anlamda bir sanat
eserinden söz edildiğinde ilk akla gelen durum özgünlüktür. Dolayısıyla taklidi olan bir eserin
benzersizliğinden veya orijinalliğinden bahsedilemez. Çünkü bir sanatçının özgünlüğü ifade
edildiğinde onun kişisel özellikleri, aidiyeti, farklılığı ve tarzı akla gelmektedir. Ancak 20. yüzyılın
başlarında hazır nesnelerin de sanata dâhil olmasıyla birlikte özgünlük kavramı tartışma
yaratmıştır. Marcel Duchamp’ın hazır nesneleri örnek olarak gösterilebilir. Duchamp’ın hazır
nesneleri modernizm sürecinde kırılma noktası yaratmıştır. Çünkü sanat eserlerinde bulunmas ı
gereken plastik oluşumlardan uzaktır. Aynı zamanda bir sanat eserinin estetik beğeni algısının
dışındadır. Bir hazır malzemenin kullanım amacının ötesinde farklı bir anlamı ve fikri vardır. Bu
anlam ve fikir geleneksel sanat eserlerinden farklı bir oluşuma dönüşmektedir. Buradaki sorun
hazır nesnenin özgün olup olmadığıdır. Çünkü sanat eserleri özgündür. Ancak hazır bir malzeme
özgün değildir. Bu bakımdan değerlendirildiğinde özgünlük kavramının Duchamp’ın fikirleriyle
birlikte önemini yitirdiği görülmektedir. Ancak burada önemini yitiren özgünlük, nesnenin
orijinalliğidir. Eserdeki fikirsel özgünlük değildir. Bu durum karıştırılmamalıdır.
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Resim 1:Marcel Duchamp, Fountain (Çeşme)

Kaynak: (https://www.sfmoma.org/read/discussion-questions-marcel-duchamp-fountain/)

Duchamp’ın Fountain (Çeşme) isimli eseri (Resim 1) fabrikada üretilmiş hazır bir nesnedir (readymade). Günlük kullanıma yönelik tüketim nesnesi olduğu için seri üretimi olmaktadır ve tekrarı
yapılabilmektedir. “Ready-made’lerin bir başka özelliği de benzersiz yanının olmayışıdır... Bir
ready-made’in kopyası aynı iletiyi aktarır” (Yılmaz, 2013, s.165). Diğer bir ifade ile Duchamp’ ın
hazır nesne olarak seçtiği pisuarı günümüzde sıradan bir insan dahi satın alıp dönüştürebilir. Ancak
yapılan işin fikir sahibi Duchamp olduğu için düşünce ve kavramsal bağlamı yine Duchamp’ ın
imgesine tutunur. Dolayısıyla bu nesnenin özgünlüğünden veya benzersizliğinden bahsedileme z.
Bu durum aynı zamanda modern sanattan postmodern sanata kavramların değişime uğradığının
bir kanıtıdır.
Değişimle ilgili bir diğer unsur estetik kavramıyla ilişkilidir. “Sanat” hakkında düşünmek ve bu
kavramı felsefi olarak sorgulamak demek olan “Estetik”, sanat kavramını abartma ve ululaştır ma
tutumuna çok yakın bir yerde durur. Böylece sanatın bireyle, toplumla, hayatla, gerçeklerle bağı
koparılacak noktaya gelebilir” (Çakır, 2015, s. 52). Estetik algının toplumla olan bu bağı sanatın
kuramsal yapısını da değişime uğratmıştır. Sanatın hazır nesneyle ilişkisi estetik algının toplumsa l
düzlemdeki değişimine bir örnektir. Çünkü hazır nesneler sanatçının elinden çıkan ve estetik
kaygıyla oluşturulan eserler değildir. Toplumların ihtiyaç ları doğrultusunda üretilen nesnelerd ir.
Hazır nesnelerin estetik oluşumları sanat eserinden farklıdır. Alıcının sanat eserlerindeki estetik
algısı sanatsal ve kuramsal bir bilgi gerektirmekteyken hazır nesneler toplumun genel beğenisine
hitap etmektedir. Ancak Çeşme hem hazır nesne hem de bir sanat eseridir. Bu düşüncele r
doğrultusunda hazır nesneler ile yapılan eserlerde de estetik değerlendirme yapılabilir mi? sorusu
güncel sanatta da tartışılması gerekmektedir.
Duchamp sanatın kabul görmüş geleneksel kurallarına başkaldırarak fikrin önemini ortaya
atmıştır. Duchamp’ın fikirleri 1950 ve sonrasında yaşanan sanat olaylarına da kaynaklık etmiştir.
Nam June Paik ve Joseph Beuys gibi birçok sanatçılar hazır nesnenin kavramsal içerikler ini
oluşturmada onun düşüncelerinden ilham almışlardır. Tüm bu oluşumlar kavramsal sanatta önemli
bir bulguya işaret etmektedir: Kavramsal sanatın belirleyici özellikleri geleneksel estetik kaygılar ı
arka plana itilmesi, eserlerde eleştiriye dönük sorgulamaların önemsenmesi ve fikir odaklı
çalışmaların ortaya çıkarılmasıdır.
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Postmodern dönemin bir diğer yaklaşımı sanatçıyı geri plana iterek izleyiciyle eseri
karşılaştırmasıdır. Postmodernizm sanatta temsil sorunu, röprodüksiyon ve yeniden üretim üzerine
fikirler geliştirerek estetik algıda değişiklikler yaratır.
Postmodern dönemde artık tabloyu görmeyiz, yalnızca röprodüksiyonunu ya da
en iyi olasılıkla tabloyu röprodüksiyon aracılığıyla görürüz; böylece tablo ile
röprodüksiyon özdeş hale gelir ve popüler(leştirici) göze neredeyse aynı gibi
görünür. Yeniden üretilerek evcilleştirilmesi nedeniyle röprodüksiyon, gerçek
olandan daha gerçek, daha kabul edilebilir hale gelir, yani daha anlaşılabilir ve
tanıdıktır: Artık sorumluluk sanatçıda değil, izleyicideymiş gibi görünmekted ir.
(Şahiner, 2015, s.16)
Modernizmden farklı olan bu yaklaşımın gerekçesi sanatta fikirsel oluşumun önünü açmak olarak
doğrulanabilir.
2. Postmodernizmin Arka Planı: Danto’nun Anlatı Sorunu
Postmodern sanatın ifade arayışlarından eleştiri, kolaj, biçim bozma, hazır nesneler, eklektizm ve
yapıbozum gibi kavramların temellerinin 20. yüzyılın ilk yıllarında atıldığı bir gerçektir. Georges
Braque, Pablo Picasso, Fernand Leger ve Juan Gris gibi sanatçıların nesnel algının ötesinde kübik
form arayışları ve kolaj teknikleri bugünün sanatına yön vermiştir. Tristan Tzara, Jean Arp ve
Richard Hülsenbeck gibi Dadaist sanatçılar alışılmış estetik anlayışa karşı çıkmaları ve her şeye
kuşkuyla bakmaları sanatta felsefi sorgulamaların önünü açmıştır. Bu durum günümüzde birçok
sanatçıya hala ilham kaynağı olmaktadır.
Fütürist sanatçı Filippo Tommaso Marinetti, 1909'da Fransız gazetesi Le Figaro'da geçmiş i
hatırlatan bağları ve müzeleri yok etmeyi hedefleyen manifesto yayımlaması o dönemin sanatında
bir devrim niteliği kazandırmıştır. Tüm bu gelişmeler gösteriyor ki 20. yüzyılın başlarında n
itibaren sanatta büyük değişimler yaşanmıştır. Sanatın tarihsel sürecine bakıldığında akımlar ve
sanat eserlerindeki değişimler en önemli göstergelerdir. Bu yüzden kavramlar dönemlere göre
farklılık gösterebilmektedir. Örneğin estetik, sanatta değişime uğrayan kavramlardan birisi olmuş
ve her dönem önemini korumuştur.
Estetik değerin bütün diğer değerlere hakim olması, sanatın bu ayırt edici
özelliği, basit bir dış üstünlükten başka bir şeydir. Estetik değerin etkisi geriye
kalan değerleri yutup bastırması değildir, onların her birini onlara karşılık gelen
yaşam değerleriyle doğrudan temastan kurtarmasıdır. Eserde dinamik bir bütün
olarak saklanan o bütün değerler toplamını, algılayan topluluğun yaşam
pratiğinin tahrik gücünü oluşturan o bütünsel değerler sistemiyle temasa sokar.
(Harrison vd., 2011, s.557)
Estetik dinamiklerin hızlı değişimi postmodern sanatın başlamasına neden olmuştur.
Postmodernizmin çoğulcu ve sorgulanmaya dönük yapısı sanatın temel ilkesi haline dönüşmüştür.
Sanatın sınırları ve kuralları ortadan kalkarak yerini disiplinlerarası bir anlayış almıştır. Bu durum
sanatta yeni bir tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Tartışmanın hedefinde sadece estetik değil
büyük anlatılar da vardır. Arthur C. Danto, Sanatın Sonundan Sonra Çağdaş Sanat ve Tarihin Sınır
Çizgisi isimli kitabında anlatı üzerine şöyle demektedir:
Bir öykü sona ermişti. Artık sanat olmayacak, ki “ölüm” bunu ima ediyor elbette,
gibi bir düşüncem yoktu. Ne ki, ortaya nasıl bir sanat çıkarsa çıksın, güven
tazeleyici bir anlatıya sırtını dayayamayacak, böyle bir anlatının içinde öykünün
bir sonraki, uygun aşaması olarak görülmeyecekti. (Danto, 2014, s.26)
Danto’nun sanatta anlatılara (öykülere) olan yaklaşımı oldukça eleştireldir. Sonuçta her eserin bir
arka planı ve hikayesi vardır. Danto’nun ifadesindeki düşünce yeni bir sürecin başladığını işaret
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etmektedir. Kavramların ve fikirlerin bu yeni yaklaşımda önemli bir rolü üstleneceği ima
edilmektedir. Danto aynı adlı kitabında şunları da eklemektedir:
Bugünün tarihsel duyarlılığına damgasını vuran ve modern ile çağdaş sanat
arasındaki, bana kalırsa, şunun şurasında 1970’lerin ortasında fark etmeye
başladığımız o keskin ayrımı, Belting ve ben yanılmıyorsak şayet, tanımla ma ya
yardımcı olan da bir bakıma bilincimizde huzursuzluk ile neşe arasında bir yere
yerleşen bu duygudur: Artık büyük bir anlatıya ait olmama duygusu. Bunun bir
slogan ya da logo olmaksızın alttan alta, hiç kimse fark etmeden başlamış olması
modernitenin değil ama çağdaşlığın doğasına uygundur. (Danto, 2014, s.27)
Danto’nun açıklamasından hareketle çağdaş sanatın doğası gereği güncel yaklaşımlarda n,
toplumlardan ve eleştirel düşüncelerden beslendiğini göstermektedir. Çünkü 1970’li yıllar modern
sürecin yerini kavramsal odaklı akımlara ve sanat olaylarına bırakmıştır. John Baldessari, Joseph
Kosuth, Lawrence Weiner ve Robert Barry gibi New York’lu sanatçılar 1960’lı yıllarda Kavramsal
Sanat’ın öncülüğünü yapmış olup sanatta nesnelerin anlamsal, dilbilimsel ve felsefi
sorgulamalarını irdelemişlerdir.
Resim 2: John Baldessari, Stonehenge (with Two Persons) Blue, 2005, Kağıt Üzerine
Mixographia Baskı

Kaynak: (https://art.newcity.com/2010/07/12/review-john-baldessarimuseum-of-contemporary-photography/)

Örneğin John Baldessari 2005 yılında yaptığı Stonehenge (with Two Persons) Blue isimli eserinde
(Resim 2) kişilerin değer yargılarını ve politik konumlarını sorgulayarak yüzlerini gizlemiştir.
Eserin hikayesel arka planından ziyade kişilerin toplum karşısındaki eleştirisi yapılmıştır.
Görüntüler, imgeler ve anlamlar arasında post-yapısalcı felsefi bir yorumlama dikkati
çekmektedir. Eser bu haliyle estetik ve anlatı karşıtı bir düzlemde değerlendirilemez. Ancak estetik
kaygıların en aza indirgenerek toplumsal mesajın öne çıkarıldığından bahsedilebilir. Bu resminde
olduğu gibi diğer eserlerinde de imge ve kodlar arasındaki ilişki önemlidir. “Baldessari' nin
çalışmasındaki en önemli gelişme, resimlerinin metin olarak tanıtılmasıydı. İmgeler ve metinler in
kodlarını, iletmek istediği mesajlar için benzer şekilde kullandığını fark etti” (“John Baldessari”,
t.y.). Baldessari, resimlerinde kodlar oluşturarak imge ve özne arasında bir çelişki yaratmıştır.
Eser analizinden anlaşıldığı üzere Baldessari eserlerinde –tıpkı Danto’nun ifade ettiği gibi-büyük
anlatılara yer vermemiştir. Çünkü sanatçı eserlerinde güncel olayları sorgulayarak alıcıya
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doğrudan ifadeyi sunmuştur. Böylece Baldessari’nin eserlerinden hareketle postmodern sanatın
odak noktasının fikir ve kavramlar olduğu anlaşılmaktadır.
3. Michaël Borremans: “The Constellation”
Michaël Borremans eserlerindeki karakterler ile bir mizansen ortaya koymaktadır. Karakterler
tiyatro sahnesindeki oyuncular gibi bir düzen ve rol aldıkları görülür. Karakterlerindeki karamsar
ve içe dönük ruh halleri sanatçının ifade yönteminin bir özelliğidir. Borremans genel olarak
eserlerinde distopik bir toplum yaratarak insan siluetlerini birbirlerinden kopuk ve habersiz olarak
resmeder.
Resim 3: Michaël Borremans, The Constellation, 2000, Tuval Üzerine Yağlıboya, 100 x 120 cm

Kaynak: (https://rfc.museum/thath-michael-borremans)

Sanatçının The Constellation (Takımyıldızı) isimli eseri (Resim 3) bunlardan birisidir. İç içe
geçmiş insan topluluklarını eleştirel bir biçimde izleyiciye aktarmıştır. Resimlerindeki karakterler
ifadesizdir. “Borremans’ın yapıtlarındaki “zaman yolculuğuna çıkma” his figürlerin belirli bir
dönemin modasına uygun” betimlenmesi ile daha da artırılmıştır. Resimlerindeki figürle r,
1930’ların veya 1940’ların giysilerine büründürülmüştür; Kafka’da ya da Orwell’de yankısını
bulan yitik bürokratik-endüstriyel distopyaya aitmiş gibi görünürler” (Wilson, 2015, s.66).
Karakterlerin takım elbiseli olarak aktarılması, siyasi nüfuz sahibi olan kişilerin toplumlardak i
etkisini göstermektedir. Modern dünyanın toplum üzerinde hızlı değişimi ve nüfuzun insanla r
üzerinde önemli olduğu vurgulanmıştır.
Borremans’ın Teker Teker, Ambar ve Besleme gibi diğer eserlerinde de benzer etkiler yer
almaktadır. Resimlerinde tıpkı bir sinema filminde olduğu gibi birbirini tekrar eden olaylar ve
düşünceler içermektedir. Bu yüzden resimlerin devamına ihtiyaç duyulmaktadır. Eserlerind e
dikkat çeken bir nokta ise nesnelerin gerçek kimliklerini korumalarıdır. İfadeyi nesneler üzerind e
yoğunlaştırarak bir gerilim yaratmaktadır. Kurguladığı mekan genellikle koyu ve kasvetlid ir.
İnsanlar durağandır ve belirli bir amaç için seçilmiş izlenimi vermektedir. “Borremans’ ın
yapıtlarındaki çizimler ve görüntüler, tuhaf durumları yansıttıkları için kolay kolay akıldan
çıkmaz. Yapıtları garip şekillerde ve garip malzemelerle denemeler yapmak bakımından da hayli
verimlidir” (Wilson, 2015, s.66). Bu nedenle kabul görülen estetik algının dışında bir resim
yapmaktadır.
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Sanatçı analizinden anlaşıldığı üzere Borremans eserlerinde dejenere olan bir yapılaşmayı ele
alarak ifadeyi anlam ve eleştiri üzerine yoğunlaştırmıştır. Çünkü toplumsal bozulma ve kaygı
durumları yerleşik estetik algıdan farklı bir oluşumla anlatılmıştır. Bu nedenle eserlerindek i
karakterlerin kimlikleri okunamamakta olup ruhsuz ve durağandır. Resimlerindeki ortak yaklaşım
ise hiyerarşik toplum düzenindeki kişi veya kişilerin aynılığı ve benzerliği üzerinden eleştirile r
içermektedir. Bu durum postmodern sanatta yapılan eserlerin ortak çabalarını göstermekted ir.
Kaygı, endişe, korku ve gerilim güncel sanatın temel sorunları haline dönüşmüştür. Öyle
görünüyor ki toplumsal düzen bozulduğunda, insana yönelik şiddet ve yaptırımlar arttığınd a
Borremans gibi birçok postmodern sanatçının ortak dili eleştiri, kavram ve fikir üzerind e n
gelişmeye devam edecektir.
4. Sonuç
Araştırmada hem modern hem de postmodern sanatın gelişim çizgisine bakılmış ve sanatta
kullanılan kavramların neden ve nasıl değiştiğinin sorgulaması yapılmıştır.
Elde edilen sonuçta her iki sürecin kendilerine ait özellikleri olduğu için biçim, estetik ve anlamın
sanattaki yaklaşımları farklılık göstermiştir. Araştırmada dikkat çeken husus, estetiğin zaman
içinde uğradığı değişim olmuştur. Modern sanattaki estetik, plastik bir değer olarak ortaya
çıkarken postmodernizmde trans-estetik oluşumla çok anlamlı bir yapıya dönüşmüştür. Bu durum
postmodern sanattaki eserlerin tek tipleştirmeden ziyade fikirsel ve anlamsal boyutlarının öne
çıktığını göstermektedir.
Araştırma kapsamında seçilen üç sanatçının ortak noktası, yerleşik beğeninin ve kalıplaş mış
estetik algının dışında eserler ortaya koymaları olmuştur. Sanatçılar eserlerindeki düşünceyi
kimlik, beden ve özne ile ilişkilendirip toplumsal bir eleştiriye dönüştürmüşlerdir. Ayrıca sanatta
klasik görme biçimlerinden uzaklaşarak eserlerin kavramsal oluşumlarını ortaya çıkarmışlard ır.
Bu durum gösteriyor ki, 20. yüzyıldan itibaren hem sanatçıların hem de alıcıların algısında büyük
değişimler yaşanmıştır. Tıpkı Duchamp örneğinde olduğu gibi modern sanatçıların alıcıya
alışılmışın dışında imge ve kavramlar sunması sanatta değişime neden olan unsurların başında
gelmiştir. Postmodernizmin sanatçıları ise bu değişimi çoğulcu bir yapıda ele alarak farklı bir
boyuta taşıdıkları anlaşılmıştır.
Öyle görünüyor ki sanatın sınırları gelişmeye ve genişlemeye devam ettiği sürece fikir, anlam,
biçim ve estetik gibi kavramların değişimi de kaçınılmazdır.
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“1914 KUŞAĞI” SANATÇILARININ RESİMLERİNDE İSTANBUL İZLEĞİ (TEMASI) 
Burcu PEHLİVAN 1
Öz
Osmanlı’nın son ve Cumhuriyet’in ilk yılları arasındaki geçiş sürecinde varlığını sürdürmüş olan ve Türk resim sanatı
içerisinde “Çallı Kuşağı” ya da “Türk İzlenimcileri” olarak da isimlendirilen “1914 Kuşağı”, Sanayi-i Nefise Mektebi
Alisi’ndeki resim eğitimlerinin ardından Paris’de Academie des Beaux Arts’a resim eğitimi almak üzere gönderilmiş ,
ancak Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması ile bu eğitimlerini yarıda bırakarak yurda geri dönmek durumunda kalmış
olan sanatçı topluluğudur. 1914 yılına denk gelen bu geri dönüş tarihlerinden dolayı, Türk resim sanatı içerisinde
“1914 Kuşağı Ressamları” ismini almışlardır. İbrahim Çallı, Namık İsmail, Nazmi Ziya Güran, H. Avni Lifij,
Feyhaman Duran, Mehmet Ruhi Arel, Sami Yetik ve Ali Sami Boyar grubu oluşturan isimlerdir. Paris’te aldıkları
resim eğitimi sonucunda akademik bir çizim yetkinliğine ulaşan bu sanatçılar, o yıllarda tanıştıkları İzlenimci resim
anlayışından da etkilenmeleri ile resimlerinde desen sağlamlığının yanı sıra İzlenimciliğ in renkçi tavrına da eğilim
göstermişlerdir. Bu eğilimleri, ülkeye dönüşleri ile birlikte manzara, portre, ölüdoğa gibi resim türlerinde kendilerine
özgü bir biçem(üslup) ile vücut bulmuştur. Özellikle açık havada gerçekleştirdikleri manzara türü resimlerinde mekân
olarak İstanbul ve çevresini seçmişlerdir. Açık havada tek seferde gerçekleştirdikleri küçük boyuttaki yağlıboya
resimleri, sonrasında yaptıkları ayrıntılı çalışmalar ile İstanbul’un sokakları, evleri, tarihi yapıları, sahilleri ve boğaz
görünümleri günün her saatinde, her haliyle “1914 Kuşağı” sanatçılarının en gözde konuları olmuştur. Geçmişten
günümüze birçok sanatçının resmine konu olan ve olmaya devam eden İstanbul teması, “1914 Kuşağı” sanatçılarının
bakış açıları ve yorumları bağlamında plastik dille betimlenmiş ve belge niteliğin de sanatsal üretimler olarak
günümüze miras kalmışlardır.
Anahtar Kelimeler: İstanbul, Tema, Sanatçı, Resim

ISTANBUL THEME IN THE PAINTINGS OF “1914 GENERATION” ARTISTS
Abstract
1914 Generation is an artist community which pursued its existence during the transition process between the last
years of Ottoman Empire and the first years of The Republic of Turkey and named as ‘’Çallı Generation’’ or also
‘’Turkish Impressionists’’ that was sent for taking art education at Academie des Beaux Arts in Paris after their art
education at Sanay-i Nefise Mektebi Alisi (School of Fine Arts) but they were obliged to return to the country with
leaving their education undone with the beginning of World War I. They took the name of ‘’1914 Generation Painters’’
in Turkish Painting due to their return year which coincides the year of 1914. İbrahim Çallı, Namık İsmail, Nazmi
Ziya Güran, H. Avni Lifij, Feyhaman Duran, Mehmet Ruhi Arel, Sami Yetik and A li Sami Boyar are the names that
generate the community. Those artists who reach academic drawing competence as a result of the art education taken
in Paris showed a tendency to colorist attitude of Impressionism in addition to solidity of drawing in their paintings
with being affected by the Impressionist painting perception that they met in those years. Their tendency has come
into existence with their distinctive style in painting types such as landscape, portrait and still life with their return to
the country. Especially they chose Istanbul and its around as location in their landscape paintings that they have
performed outdoor. Small sized oil paintings they performed outdoor at one time, the streets of Istanbul that they did
thereafter with detailed works, houses, historical buildings, coasts and Bosphorus views at all hours of the day and
night in all aspects has become the favorite subjects of “1914 Generation” artists. Istanbul theme which has been the
subject of many artists from past to present is described with a plastic language in the context of “1914 Generation”
artists’ perspectives and interpretations and it stayed as heritage that is an artistic product today.
Keywords: Istanbul, Theme, Artist, Painting



Bu çalışma 19-20 Kasım 2018 tarihleri arasında 1. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Şehir, Sanat ve Tasarım
Sempozyumu’nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
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Giriş
Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan İstanbul, günümüzde yapılan arkeolojik kazılar la
birlikte, geçmişi bilinen tarihinden çok daha eskilere dayanan bir yerleşim birimidir. Var olduğu
günden bu yana, yaklaşık 1600 yılını başkent olarak geçiren İstanbul, tarih sahnesinde birçok
millete başkentlik yapmıştır. İ.Ö.667’de, o günkü adıyla Khalkedon, bugünkü adıyla ise
Kadıköy’ün karşısına denk gelen Sarayburnu’nda, Yunanistan’dan gelen Megara kolonis i
tarafından kurulan İstanbul, ilk olarak bu koloninin komutanı Byzas’ın isminden kaynaklı olarak
Byzantion ismini almıştır. Haliç ve Marmara denizi arasında konumlanan kentin korunmas ı,
etrafına çevrilen surlar ile sağlanmıştır. İçinde, gymnasium, stadyum, akropolis, tiyatro, agora ve
su sarnıçları gibi yapıların bulunduğu kent tam anlamıyla bir Antik Yunan kenti olarak
kurulmuştur. MÖ.196’da Romalı komutan Septimus Severus tarafından ele geçirilen kentte bu
tarihten itibaren Roma dönemi başlamış ve kentin ismi o dönemde Byzantium olarak
değiştirilmiştir. MS. 3. yüzyılda ise kentin ismi, Augusta Antonina olmuştur. MS. 330’da I.
Konstantinos tarafından Roma İmparatorluğu’nun başkenti olarak ilan edilen kent, bu değişim ile
birlikte Nova Roma ismini almış, MS. 337’de ise Konstantin’in şehri anlamına gelen
Konstantinopolis olarak değiştirilmiştir. Konstantinopolis, Fatih Sultan Mehmet tarafında n
fethedildiği 1453 tarihine kadar bu isim ile kalmış, bu tarihten sonra Osmanlı İmparatorluğu’ nu n
başkenti olarak günümüzde de hala geçerliliğini koruyan İstanbul ismini almıştır.
Zengin tarihi geçmişi, Asya ve Avrupa kıtalarının birbirine en yakın olduğu bölgede yer alan
coğrafi konumu ve doğal güzellikleri ile İstanbul tarih boyunca dünyanın en güzel ve en gözde
kentlerinden biri olarak var olduğu günden bu yana birçok sanat eserine kaynak etmiştir.
Elimizde olan belgelerden İstanbul’un, Osmanlı döneminde, ilk olarak kente gelen yabancı
ressamlar tarafından resmedildiği bilinmektedir. Osmanlı’nın kendi içinde ise yine bu dönemde
saray nakkaşları tarafından yapılan minyatür dizilerine de mekân olarak yer aldığı görülmektedir.
“1914 Kuşağı Sanatçılarının Resimlerinde İstanbul İzleği(Teması)” başlığı altında yapıla n
incelemede, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu arasında
bir geçiş dönemi sanatçı topluluğu olan “1914 Kuşağı” nın, manzara türünde yaptıkları resimlerd e,
tema olarak özellikle İstanbul’u ele aldıkları görülmektedir.
Geçmişten günümüze birçok sanatçının eserlerine kaynaklık ettiği görülen İstanbul’un, “1914
Kuşağı” sanatçılarının resimlerinde ele alınış biçimine geçmeden önce, araştırma kapsamında,
Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan itibaren yapılmış olan belli başlı İstanbul temalı
resimlere değinilererek, konuya bir alt yapı oluşturulması, bu bağlamda “1914 Kuşağı”
sanatçılarının başlangıcından itibaren oluşum ve gelişim süreçlerinde, hangi kaynaklar ile
beslendikleri, hangi kaynaklardan yola çıktıkları, sonucunda ise nereye ulaştıklarının
çözümlenmesi amaçlanmaktadır.
1. Batılı Sanatçılar’ın Resimlerinde İstanbul
İstanbul’un 1453’deki fethinden sonra, Osmanlı döneminden bilinen ilk resmi,
Kanuni Sultan Süleyman döneminde, 1533’de İstanbul’a gelmiş olan Flaman asıllı
ressam Pieter Coeck Van Aalst (1502-1550)’ın Beyoğlu tarafından bakarak yaptığı
İstanbul görünümüdür. Pieter Coeck Van Aalst’ın bu ziyareti esnasında İstanbul’ un
günlük yaşam sahnelerini konu alan bir dizi gravür oluşturduğu da bilinmekted ir
(Çötelioğlu, 2013, s. 18).
Bu dizilerde olayların gerçekleştiği mekân 1533-34 yıllarındaki İstanbul’dur. “Kanuni Sultan
Süleyman’ın At Meydanı (Hipodrom)’nından geçit törenini gösteren “Hipodrom” isimli çizim
(Resim 1), bu gravür dizisi içerisinde, Kanuni Sultan Süleyman’ı ve günümüzdeki Sultanahme t
meydanının o günlerdeki görünümünü, belgelemesi açısından önem taşımaktadır
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Resim 1: Pieter Coeck Van Aalst, Hipodrom, 1533

Kaynak: (https://books.openedition.org/ifeagd/1654)

Fetih’den sonra İstanbul’un Osmanlı döneminden bilinen ilk resimlerinden bir diğeri ise, İtalyan
ressam, Giovanni Andrea Vavassore (1495-1572) tarafından yapılan İstanbul görünümüd ür.
Kuşbakışı bir açıdan, harita mantığı ile çizilen bu resimde İstanbul’un sur içi, Haliç ve Pera bölgesi
neredeyse sokak sokak gösterilmiştir (Resim 2).
Resim 2: Giovanni Andrea Vavassore, İstanbul Haritası, 1520

Kaynak: (http://www.lexikus.de/pics/manager/tuerkei/konstantinopel/000.-plan-konstantinopels.jpg)

İstanbul’un fethinden sonra batılı sanatçılar tarafından başlatılan, İstanbul’u gelip görme ve
İstanbul resimleri yapma isteği, ilerleyen zaman dilimi içerisinde daha da artarak Cumhuriyet’ in
ilanına kadar devam etmiştir. Bu zaman dilimi içerisinde Avrupa’dan gelen çok sayıda ressam
belli süreler burada yaşamış ve kentin doğal güzelliklerini, tarihi yapılarını ve günlük yaşamına
dair görünümlerini gravür, suluboya ve yağlıboya tekniğinde birçok defa çalışarak tarihe belge
niteliğinde kayıtlar olarak bırakmışlardır (Resim 3, 4, 5).
Fransız asıllı ressam Antoine de Favray (1706-1791), Fransız ressam Jean Baptiste Hilair (17531822), Alman asıllı mimar ve ressam Antoine Ignace Melling (1763-1831), İngiliz mimar, ressam
Thomas Allom (1804-1872), İngliz ressam William Henry Barlett (1809-1854), Rus ressam Ivan
Konstantinoviç Ayvazovski (1817-1900), Marsilyalı ressam Germain Fabius Brest (1823-1900),
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Fransız ressam Jean-Leon Gerome (1824-1904), İtalyan ressam Fausto Zonaro (1854-1929) bu
isimlerden birkaçıdır.
Resim 3: Antoine Ignace Melling, Eyüp'ten İstanbul Görünümü, 1819

Kaynak: (https://www.christies.com/lotfinder/Lot/melling-antoine-ignace-1763-1831-voyage-pittoresque-de5480346-details.aspx)

Resim 4: Thomas Allom, Bogazici Rumeli Hisari

Kaynak: (https://www.istanbulsanatevi.com/sanatcilar/soyadi-a/allom-thomas/thomas-allom-bogazici-ru meli-hisari/)

Resim 5: Antoine de Favray, İstanbul Panoraması, 1773

Kaynak: (https://www.peramuzesi.org.tr/Eser/Istanbul-Panoramasi/192/1# !prettyPhoto/0/)
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2. Minyatürlerde İstanbul
Osmanlı’da batı anlayışına yönelik ışık-gölge ve perspektif kurallarına bağlı resim tekniğine
geçmeden önce, bu kurallardan bağımsız olarak varlığını sürdüren ve el yazması kitaplardak i
metinlere eşlik etmesi amacı ile yapılan bir minyatür geleneği vardı. Bu anlayış doğrultusund a
Osmanlı İmparatorluğu’nda 1453’deki fetih döneminden itibaren İstanbul temalı ilk resim
örnekleri saray nakkaşları tarafından nakşedilen minyatür dizileri olarak kabul edilir.
Bu minyatür dizilerinde İstanbul, harita mantığından yola çıkılarak ya da Topkapı Sarayı ve
çevresinde gerçekleşen düğün ve şölenleri belgelemek amacı ile görselleştirilmiştir. Kanuni
Sultan Süleyman döneminin baş nakkaşı, Matrakçı Nasuh (öl.1561?)’un 1537’de yapmış olduğu
Mecmua-i Menazil adlı eserinde yer alan ‘İstanbul Görünümü bu örnekler içerisinde ilk sırayı
almaktadır (Resim 6).
Resim 6: Matrakçı Nasuh, Mecmua-i Menazil, İstanbul Görünümü, 1537

Kaynak: (https://onedio.com/haber/osmanlinin-en-basarili-topografik-haritalar-ustadi-matrakci-nasuh-un-18-harikaminyaturu-687779)

Sultan III. Murad döneminde ise Nakkaş Osman tarafından nakşedilen, şehzade III. Mehmed’in
sünnet düğünü törenlerinin anlatıldığı Surname-i Hümayun isimli minyatür dizisinde, törenler in
geçtiği mekân İstanbul’dur. 1582’de 52 gün süren ve İstanbul, At Meydanı (Sultanahmet Meydanı)
gerçekleşen bu sünnet düğünü merasimi Nakkaş Osman tarafından 250 minyatür ile belgelenmiş tir
(Resim 7).
Resim 7: Nakkaş Osman, Surname-i Hümayun, Mimarların Geçit Töreni, 1582

Kaynak: (https://onedio.com/haber/osmanlinin-en-basarili-topografik-haritalar-ustadi-matrakci-nasuh-un-18-harikaminyaturu-687779)
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Resim 8: Levni, Surname-i Vehbi, Haliç, 1727

Kaynak: (http://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=object;ISL;tr;Mus01_A;49;es)

III. Ahmed dönemi baş nakkaşı Levni (Abdülcelil Çelebi) (1680-1732)’nin minyatür dizilerind e
görülmektedir. Levni, ışık-gölge ve perspektif denemeleriyle batı resim geleneğinin etkilerini
minyatürlere taşıyarak onlara boyut kazandırmıştır. Bu anlayış doğrultusunda yaptığı ve III.
Ahmed’in şehzadelerinin 1720 yılında yapılan sünnet düğünü törenlerini anlatan Surname - i
Vehbi’de konunun geçtiği mekân yine İstanbul’dur. 137 minyatürden oluşan bu dizide At Meydanı
(Sultanahmet), Haliç ve Topkapı Sarayı’nın çeşitli bölümlerinde geçen düğün şenlikleri konu
alınmıştır (Resim 8).
3. Batı Anlayışına Yönelik Türk Resim Sanatı’nda İstanbul
III. Selim döneminde mühendis yetiştirmek amacı ile 1793 yılında kurulan ve 1795’de eğitime
başlayan Mühendishane- i Berri Hümayun ve 1835’de subay yetiştirmek amacı ile açılan Mektebi Harbiye-i Şahane gibi okulların ders programlarına konulan “Fenni Resim” (Teknik Resim) ve
“Fenni Menazır” (Modern Perspektif) dersleri ile birlikte batılı anlamda ilk resim eğitimi bu
kurumlarda verilmeye başlanmıştır.
İslami düşünce tarzı doğrultusunda gerçekleştirilen minyatür resim tekniğinden tamamıyla
uzaklaşarak, batının ışık-gölge ve perspektif kurallarının temel alındığı resim tarzına asıl yöneliş
ise 3 Kasım 1839’da Gülhane Hatt-ı Hümayunu’nun okunması ve Tanzimat’ın ilanı ile başlamıştır.
Bu dönemden itibaren askeri okullar ile birlikte sivil okulların da ders programlarında resim
derslerine yer verilmiştir. Galatasaray Sultanisi, Darüşşafaka Lisesi gibi sivil okullarda ders
programına konulan resim dersleri ile batı sanatına bir yakınlaşma olduğu görülmektedir.
Eski minyatür geleneğinden tam anlamıyla kopamayarak yeni resim anlayışını kimi zaman
bilgisizlik ve kimi zaman da deneyimsizlikten dolayı tam anlamıyla benimseyememiş olan, çoğu
Harbiye ve Darrrüşafaka çıkışlı olan bir grup ressam Türk Resim Sanatı içerisinde “I. Kuşak”
olarak adlandırılmışlardır. Erken Dönem Türk Ressamları olarak tanımlanan bu grup, sonrasında
“Türk Primitifleri”, eğitimlerini çoğunlukla Darüşşafaka Lisesi’nde yapmış olmalarından dolayı
“Darüşşafakalılar”, sonraki yıllarda ise bu resimleri Abdullah Biraderler’in İstanbul’daki çeşitli
saray, köşk ve park gibi yerlerden çekmiş olduğu fotoğraflardan çalışmış olduklarının
anlaşılmasından dolayı da “Türk Foto Yorumcuları” olarak adlandırılmışlardır.
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Bu kuşak ressamlarının çoğunlukla, Osmanlı’nın son dönemindeki İstanbul’un genel olarak
mimari yapılarını, park ve bahçelerini, özel olarak da Yıldız Sarayı ve çevresi ile Kağıthane Deresi
gibi bölgelerini resimlerine mekan olarak seçmişlerdir (Resim 9, 10). Donuk ve durağan bir
havanın hâkim olduğu bu resimlerin fotoğraftan yararlanılarak titiz ve temiz bir fırça işçiliği ile
fotoğraflarda bulunan insan figürlerinden ayıklanarak çalışıldığı görülmektedir.
Resim 9: Hilmi Kasımpaşalı, "Yıldız Sarayından", TÜYB, 89 x 116 cm

Kaynak: (Renda & Erol, 1980, s.104)

Resim 10: Fahri Kaptan, Yıdız Sarayı Bahçesinden

Kaynak: (https://twitter.com/yildizsarayivak/status/888085831214346240)

Çoğunluğu askeri okulda eğitim almış olup sonrasında Avrupa’ya resim eğitimi almak üzere
gönderilen ve yaşları Erken Dönem Türk ressamlarına yakın hatta onlardan daha da büyük
olmalarına rağmen, I. Kuşak’ dan farklı olarak batılı anlamda ışık gölge ve perspektif kurallar ını
daha çok benimseyerek, bu kurallar doğrultusunda resimler üreten kuşak, Türk Resim Sanatı
içerisinde “II. Kuşak” olarak konumlandırılmış ve Prof. Aydın Ayan tarafından “Kurucu Kuşak
Türk Ressamları” (Ayan, 2014) olarak adlandırılmışlardır (Resim 11,12,13).
Bu grup içerisinde Şeker Ahmet Paşa (1841-1907) manzara, Süleyman Seyyid (1842-1913)
ölüdoğa (natürmort), Osman Hamdi Bey (1842-1910) figür ve Hüseyin Zekai Paşa (1860-1919)
iç mekân (enteriyör) olmak üzere Türk Resim Sanatı’nda dört temel resim türünün kurucular ı
olarak yer almaktadır. Bu kuşağın hemen ardından Ahmet Ziya Akbulut, Hoca Ali Rıza ve Ömer
Adil de Türk Resim Sanatı’nın ilk ustaları olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Resim 11: Halil Paşa, Boğaz’dan

Kaynak: (http://www.turkishpaintings.com/index.php?p=37&l=1&modPainters_artistDetailID=29)

Resim 12: Hoca Ali Rıza, Çamlıca’dan, Karton Üzerine Yağlıboya, 23x33 cm

Kaynak: (Şerifoğlu, 2018)

Resim 13: Süleyman Seyyid, Kayıklar, TÜYB, 27x46 cm

Kaynak: (https://www.tarihnotlari.com/wp-content/uploads/2011/11/kayiklar.jpg)

Çoğunluğu askeri okul çıkışlı olan Kurucu Kuşak Türk Ressamları’nın resme yaklaşımları, askeri
okulda aldıkları ve sonrasında Avrupa’da sürdürdükleri resim eğitimleri sonucunda daha
profesyonelce olmuştur. Bu ressamların açık havada gerçekleştirdikleri, en azından ön çalışmas ını
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açık havada yaptıkları manzara çalışmalarında parlak ve canlı renkler ile önceki kuşağa göre daha
belirgin fırça sürüşleri ile ve atmosferik perspektif anlayışı doğrultusunda ürettikleri eserlerind e
ara sokakları, ahşap evleri ve Boğaziçi görünümleri ile İstanbul, en başta gelen resim konular ı
olmuştur. Önceki kuşak ressamları gibi fotoğraftan çalışmasalar dahi, resimlerinde yine de doğaya
bağlı kalan bu kuşak sanatçıları, eserlerine kendi görüşlerine ve kişisel yapılarına ait bir yorum ya
da ifadeye yer vermemişlerdir. Nurullah Berk bu dönem sanatçılarının resimleri için şu yorumda
bulunmuştur:
Osman Hamdi bir yana, on dokuzuncu yüzyıl içinde gelişen ressamların tümü ne
figüre, ne portreye, ne de belli bir konuyu işleyen büyük çapta ‘kompozisyo n’
türlerine
yanaşmış,
görünüm- manzara,
natürmort
(cansız
doğa) da
sınırlandırmışlardı çabalarını. İşçilikleri titiz, dikkatli, sabırlı ve epeyi ustaca
olmakla beraber, değiştirici, yorumcu değildi ve doğal görünüşlere çok bağlı bir
objektiflik içinde gelişiyordu. Görüşleri, sezişleri, dış dünyayla temaslar ında
duyguları, tepkileri neydi? Tablolarında bunu okumak, yapıt arkasındaki sanatçının
davranışını, mizac’ını sezmek zordu. Bin dokuz yüz on dört dönemine dek Türk
ressamı, doğayı kopya etmekle yetinmiş, herhangi bir yorumsal hamleden sanki
kaçınmıştı. (Berk & Turani, 1981, s. 11)
4. 1914 Kuşağı Sanatçılarının Resimlerinde İstanbul
Askeri okullarda resim sanatına karşı ilginin artması ile birlikte Osmanlı’da güzel sanatlar eğitimi
veren bir kurumun açılması ihtiyacı doğmuştu. Bunun sonucunda, imparatorluğun başkenti olan
İstanbul’da, 1882’de, “Sanayi- i Nefise Mektebi Alisi” kurulmuş ve Osman Hamdi Bey de
kurumun ilk yöneticisi olarak görevlendirilmişti. 1883’de eğitim-öğretime başlayan bu kurum,
Fransa’daki Academie des Beaux-Arts (Güzel Sanatlar Akademisi)’ın klasisit-akademik eğitim
sistemini örnek alan bir sanat eğitimi anlayışını benimsemişti. Bununla birlikte kurumdan mezun
olan öğrencilerden her yıl, Avrupa sınavını kazanan üç kişi sanat eğitimi için Avrupa’ya
gönderilmekteydi. 1910 yılı civarına gelindiğinde Avrupa sınavını kazanan öğrenciler ile birlikte,
özel burslar ya da kendi olanakları ile Avrupa’ya gitmek isteyen Sanayi-i Nefise mezunları, o güne
kadarki en büyük öğrenci grubu olarak Paris’e gitmişlerdi. Grupta şu isimlerden oluşmaktaydı:
İbrahim Çallı (1882-1960), Nazmi Ziya Güran (1881-1937), Hikmet Onat (1882-1977), Namık
İsmail (1890-1935), Feyhaman Duran (1886-1970), H. Avni Lifij (1886-1927), Sami Yetik (18781945), Ali Sami Boyar (1880-1967), M. Ruhi Arel (1880-1931).
Paris’te canlı modelden desen çizimine dayalı, akademik bir resim eğitimine tabi tutulan bu grup,
aldıkları disiplinli desen eğitimine karşın, açık havada, gün ışığının nesneler üzerinde bıraktığı
renk etkisinin anlık izlenimlerini resim yüzeyine aktarmak amacı doğrultusunda, serbest fırça
sürüşleri ile hızlı çalışma ilkesine dayanan İzlenimcilik (Empresyonizm) akımını benimsemişlerd i.
İzlenimcilik, 1860’da Paris’te ortaya çıkmış ve kısa sürede, önce Avrupa’ya, sonrasında ise
dünyanın çeşitli yerlerine yayılmış, ancak etkisini o günlerde çoktan yitirmeye başlamış olan bir
sanat akımıydı. Bunun sonucunda grup desen çiziminden vazgeçmeden, İzlenimci sanat anlayış ı
ile de yakınlaşarak kendilerine özgü bir İzlenimci tavır oluşturmuşlardı. Buradaki eğitimler ine
1914’e kadar devam eden bu genç ressam grubu, 1914 yılında, I. Dünya savaşının başlaması ile
eğitimlerini yarıda bırakarak yurda geri dönmek durumunda kalmışlardır.
İlerleyen zamanlarda Türk resim sanatı tarihinde, toplu olarak yurda dönüş tarihleri olan 1914’den
dolayı “1914 Kuşağı” olarak isimlendirilen grup, tavır ve davranışları ile grupta ön plana çıkan
İbrahim Çallı’dan dolayı “Çallı Kuşağı”, ayrıca Fransa’da ortaya çıkan İzlenimcilik akımına biçim
ve üslup açısından yakınlık kurmaları ve İzlenimcilik’e farklı bir bakış açısı getirerek üretimler ini
akademikleşmiş bir izlenimci tavırla sürdürmelerinden dolayı da “Türk İzlenimcileri” olarak
isimlendirilmişlerdir. Gruba daha sonra katılan Şevket Dağ (1876-1944) Mehmet Ali Laga(18781947) gibi isimler ile gruptaki üye sayısı artarak varlığını sürdürmüştür. Ressam-Prof. Aydın Ayan
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“Daha önce Hüseyin Zekai Paşa, Hoca Ali Rıza ve özellikle Halil Paşa’nın çalışmalarınd a
etkilerinin görüldüğü İzlenimcilik, bu ressamlardan sonra esas olarak ‘1914 Kuşağı’ ressamlarının
çalışmalarında ortaya çıkar” yorumunda bulunmuştur. (Ayan, 2014, s. 74)
Resim 14: İbrahim Çallı, Manzara, Kontrplak Üzerine Yağlıboya

Kaynak: (Ayan, 2014, s.84)

“1914 Kuşağı” sanatçıları portre, figür, natürmort (ölüdoğa) ve manzara türlerinde resimle r
üretmişlerdir. Ancak bu grubun resimlerinde ele aldığı tür izlenimci anlayışın getirdiği etki ile
manzara, ana tema ise İstanbul olmuştur. Haliç ve İstanbul Boğazı’ndaki teknelerin ve köşklerin
suya yansıyan görünümleri ile güneşin bu yansımalar üzerinde bıraktığı renk etkileri, bunun
yanında İstanbul’un dar ara sokakları, eski ahşap evleri, tarihi yapıları, yedi tepe üzerine
konumlandırılmış camileri ile ışık ve renk bakımından zengin doğası İzlenimci anlayışta resim
üreten bu gruba önemli bir kaynak oluşturmuştur.
Ressam-Prof. Aydın Ayan, bu kuşak sanatçılarının İstanbul’un Boğaz ve çevresini konu alan
çalışmaları ile ilgili; “Haliç ve çevresinden ve Boğaziçi kıyılarından yaptıkları çok sayıda resim
nedeniyle Türk Resim Sanatı içinde ‘Boğaziçi Görünüleri’ olarak adlandırılan bir türün yaratıcılar ı
kabul edilirler” açıklamasını yapmıştır (Ayan, 2014, s. 74).
1914 Kuşağı sanatçıları bu anlayışla ürettikleri eserlerini, 1916 yılından başlayarak 1951’e kadar
her yıl “Galatasaray Sergileri” adı altında oluşturdukları sergiler ile izleyicilere sunmuşlard ır.
Osmanlıda o güne kadar açılan sergilerden farklı olarak, “Galatasaray Sergiler” inin en önemli
özelliği, o güne kadar birbirine yakın değerdeki eserlerin bir arada yer aldığı resimlerden oluşan
ilk sergiler olmasıydı. Bu sergilerde “1914 Kuşağı”nın önde gelen sanatçılarının yanında genç
ressamlar da yer alabiliyordu (Resim tarihimizden, 2003).
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Resim 15: İbrahim Çallı, Bostancı Sahili’nde Gezintiye Çıkan Kadınlar

Kaynak: (http://www.leblebitozu.com/unlu-turk-ressam-ibrahim-callinin-15-onemli-tablosu/)

Gruba ismini veren sanatçı İbrahim Çallı resimlerinde natürmort, portre, figür gibi konularla
beraber İstanbullu kadınların ada ve tekne gezintilerini, İstanbul sokakları, çay bahçeleri ve
buralarda vakit geçiren insanları konu olarak seçmiştir. İstanbul Boğazı’na yüksekçe bir yerden
bakılarak resmedildiği görülen “Manzara” isimli çalışmasında (Resim14), Çallı’nın heyecanlı
kişiliği ile bağlantılı olarak geniş fırça sürüşleri ve kalın boya tabakası kullanılmış ve İstanbul,
fotoğrafik gerçeklikten öte onun kendi ifadeci anlayışı ile bütünleşerek yorumlanmıştır. “Bostanc ı
Sahili’nde Gezintiye Çıkan Kadınlar” isimli bir diğer çalışmasında ise İstanbul’un Bostancı
sahilinde yürüyüşe çıkmış, Osmanlı’nın son günlerindeki giyim modasına uygun kıyafetleri ile
dönemi yansıtan iki kadın, aralarında sohbet ederek yürürken görülmektedir (Resim 15).
Resim 16: Nazmi Ziya Güran, Camili Manzara, TÜYB, 76x60,5 cm

Kaynak: (http://www.antikalar.com/nazmi-ziya-guran-ve-h ikmet-onat/)

“1914 Kuşağı” içerisinde İzlenimci tavra en yakın sanatçı olan Nazmi Ziya Güran (1881-1937),
grubun yaş olarak en büyük üyesidir. Sisli İstanbul görünümlerinin ressamı olarak adlandırıla n
Güran, kalın boya dokusu ve kesik fırça sürüşleri ile resimlerinde İzlenimci tavrı etkili bir şekilde
yansıtır. İstanbul’un sisli sabahlarını, sıcak öğle sonralarını ve titreşim halindeki ışıklı
görünümlerini, güneş alan alanlarda turuncu ve sarılar, gölgeye yaklaştıkça pembeler ve gölgeli
alanlarda mor ve tonlarını ağırlıklı olarak kullanarak oluşturmuştur. Meydanları, parkları,
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bahçeleri, sokakları, caddeleri, ağaçlar arasından görünen mimari yapıları, tekneleri ve iskeleler i
ile İstanbul’un sahil şeridi Güran’ın resimlerinde vaz geçemediği İstanbul konuları arasında yer
almıştır (Resim 16, 17). Sanatçı Nurullah Berk, Nazmi Ziya Güran’ın sanatı ve resimleri ile ilgili
şu açıklamada bulunmuştur:
Nazmi Ziya Güran asıl gücünü İstanbul görünümlerine verecekti, o İstanbul ki
yaşamı boyunca benimseyip uyguladığı Empresyonist tekniğe en elveriş li
görünümleri seriyordu ressamın gözleri önüne. Görünümlerinde Signac’ı hatırla ta n
“benekleme”, “noktalama” işçiliği egemen. Renkler, birbirlerine karıştırılmada n
yan yana sıralanıyor ve karışımı, tabloya uzaktan bakan göz kendiliğinde n
gerçekleştiriyor. Boğaz’ın mavi sularında mavnalar, Langa bostanları, Karacaahmet
mezarlığından selvi kümeleri, Çamlıca’dan ağaçlar, mahalle arası kahveler i,
güneşin yer yer aydınlattığı, mavi, mor gölgeli sokak görünümleri, Nazmi Ziya, bu
şehirdeki yaşamı boyunca İstanbul’un gerçek bir portrecisi oldu. (Berk & Turani,
1981, s. 40,41)
Resim 17: Nazmi Ziya Güran, Mavnalar, 1933, TÜYB

Kaynak: (https://tr.pinterest.com/pin/464081936572143270/visual-search/?x=16&y=5&w=530&h=166)

“1914 Kuşağı” nın diğer bir üyesi Hikmet Onat, İstanbul'un Fındıklı, Kurbağalıdere, Kabataş,
Boğaziçi, Göksu, Salacak, Üsküdar, Eyüp, gibi ilçe ve semtlerinden görünümleri, buralardaki
camileri, çeşmeleri, sahilleri, denizdeki tekne ve kayıkları, Topkapı Sarayı, Eyüp Sultan Türbesi
gibi birçok tarihi mekânı konu alan resimler üretmiştir (Resim 18, 19, 20). Türk ve Dünya Ünlüler i
Ansiklopedisi’nde Hikmet Onat için şu tanım yapılmıştır:
Onat yaşamının sonuna değin resimde İzlenimci tavrı sürdürmüştür. Asıl kişiliğini
ortaya koyan manzaralarında, deniz sürekli kullandığı bir öğe durumundad ır.
Çırpıntısız, dalgasız görünümüyle bu deniz, kıyıdaki ağaçların, anıtlar ın,
mavnaların, eski evlerin yansıdığı bir yüzeydir. Onat, resimleriyle bugün çok
değişmiş olan eski İstanbul kıyılarının belgecisidir. Bu nedenle bazıları onu
İstanbul portrecisi olarak anarlar. (Türk ve dünya ünlüleri ansiklopedisi, t.y.
s.1585)
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Resim 18: Hikmet Onat, Takalar, TÜYB, 47x65 cm

Kaynak: (https://i.pinimg.com/originals/51/bd/6c/51bd6cbbb6dd3992355cd7600c61d 7d3.jpg)

Resim 19: Hikmet Onat, Bebek’de Sabah

Kaynak: (https://www.istanbulsanatevi.com/sanatcilar/soyadi-o/onat-hikmet/hikmet-onat-bebekte-sabah-6406/)

Resim 20: Hikmet Onat, Sultanahmet Bakış

Kaynak: (http://www.ustaellerden.com/hikmet-onat-eserleri/hikmet-onat-eserleri-resimli/)
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Resim 21: H.Avni Lifij, Vefa’da Kış

Kaynak: (http://www.avnilifij.co m/paint-027.ht ml)

Grup üyeleri arasında resimlerinde İzlenimci tavrın yanında Sembolizm’e ve sembolik öğelere yer
veren H. Avni Lifij’in de manzara konulu resimlerinde, ele aldığı ana tema İstanbul olmuştur.
Ressam Elif Naci, Avni Lifij’in İstanbul resimleri ile ilgili şu yorumda bulunmuştur:
Bu resimlerinde, renk konstrüksiyonlarından çok şiir vardır. Zaten şair mizaçlı
olan sanatçı İstanbul’un sisli sabahlarını, buğulu akşamlarını, birer şiir demeti, bir
melodi halinde vermiştir. Bir yandan yıkık duvarlı kırmızı kiremitli, cumbalı,
ahşap evleri, çeşmeleri, mescitleri, servileriyle, uzaklaştıkça mavileşen İstanbul’ u
onun uçucu renkleriyle tuvallerine yerleştirilmiş görürüz. O İstanbul’u severdi.
İstanbul’un kuytu mahallelerini, İstanbul’un tipik simalarını, insanlarını severdi.
Resim yapmasını severdi (Naci, 1981, s. 35)
Lifij’in resimlerinde İstanbul, ön planda kütleler halinde yer alan bina ve ağaçlar, arka planda ise
sisler içerisinde eriyen siluetler halindeki görünümler olarak resmedilmiştir. Bu görünümle r,
hassas bir boya sürüşü ve Lifij’e özgü diyebileceğimiz renkler olan baygın sarılar, turuncuya
dönen pembeler, pembeye dönen morlar, mora dönen yeşiller ile yumuşak ton geçişleri şeklinde
küçük boyutlu karton ya da mukavvaların üzerine, doğa karşısında tek seferde çalışılarak poşad
adı verilen çalışmalar şeklinde oluşturulmuşlardır (Resim 21, 22).
Resim 22: H. Avni Lifij, Haliç'den Zindan Hanı, Karton Üzerine Yağlıboya

Kaynak: (http://www.avnilifij.co m/paint-006.ht ml)
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1914 Kuşağı” içerisinde özellikle portre çalışmaları ile ön plana çıkan Feyhaman Duran, poşad
tarzında çalıştığı çok sayıda manzara resminde tümüyle İstanbul’dan görünümleri konu almıştır.
Boğaz boyunca sahil şeridinde yer alan yalılar, çay bahçeleri, yollar ve tekneler bu resimlerinde
ele aldığı İstanbul temaları arasındadır (Resim 23, 24).
Resim 23: Feyhaman Duran, Kabataş Rıhtımı, 89x74 cm, 1936, TÜYB

Kaynak: (http://www.sakipsabancimuzesi.org/tr/sayfa/sergiler/feyhaman -duran-iki-dunya-arasinda)

Resim 24: Feyhaman Duran, Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı, Karton Üzerine Yağlıboya

Kaynak: : (http://www.artfulliving.com.tr/sanat/iki-dunya-arasinda-ince-bir-cizgide-feyhaman-duran-i-11947)
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“1914 Kuşağı’nın” belki de İzlenimciliğe en uzak olan üyesi Namık İsmail, grubun diğer üyeler i
gibi İzlenimci anlayıştan etkilenmiş ama hiçbir zaman tam olarak İzlenimci olmamıştır. Daha çok
figür ve figürlü kompozisyon türünde resimler üreten Namık İsmail, manzara çalışmalarınd a
İstanbul’u konu olarak seçmiştir. “Eyüp’ten Haliç’e Bakış” ve “İstanbul” isimli resimleri İstanbul
temasını ele aldığı resimleri arasındadır (Resim25, 26).
Resim 25: Namık İsmail, Eyüp’ten Haliç’e Bakış, Karton Üzerine Yağlıboya

Kaynak: (https://www.dunya.com/kultur-sanat/artiumdan-koleksiyonere-341-eser-haberi-271341)

Resim 26: Namık İsmail, İstanbul, 1926, TÜYB, 80 x 121,5 cm

Kaynak: (https://www.tarihnotlari.com/wp-content/uploads/2011/10/istanbul1.jpg)

Genelde iç mekân, özelde ise cami iç mekânları ve son cemaat yerlerini resimlerine konu olarak
seçen Şevket Dağ, dış mekân resimlerinde İstanbul’u tema olarak seçmiştir. Bu resimlerini birebir
doğa karşısında çalışan Şevket Dağ, “Manzara” isimli resminde Topkapı Sarayı bahçesinde yer
alan köşklerden birini parlak bir gün ışığı altında, canlı renkler ve belirgin fırça sürüşleri ile
çalışmıştır (Resim 27).
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Resim 27: Şevket Dağ, Manzara, TÜYB

Kaynak: (Ayan, 2014, s. 78)

Resimlerinde Türkiye’nin belli başlı kentlerini, özellikle de İstanbul’u tema olarak seçen Sami
Yetik (1878-1945) de “1914 Kuşağı” içerisinde yer alan sanatçılardandır. Parlak renkler, belirgin
fırça sürüşleri ve kalın boya dokusu ile oluşturduğu tüm bu resimlerinde İzlenimci tavrın
gereklerini yerine getirmiştir. “İstanbul’dan Karlı Manzara” isimli resminde, karlı bir kış gününd e
İstanbul’un karla kaplı çatı görünümlerini ele almıştır (Resim 28).
Resim 28: Sami Yetik, İstanbul’dan Karlı Manzara, TÜYB, 72x97 cm

Kaynak: (http://sergirehberi.com/img/work/279.jpg)

116

Istanbul Theme in The Paintings of “1914 Generation” Artists

Resim 29: Mehmet Ali Laga, Beşiktaş’dan Kış Manzarası, Mukavva Üzerine Yağlıboya, 45x65cm

Kaynak: (Ayan, 2014, s. 78)

Asker Ressamlar Kuşağı’nın son temsilcilerinden olan Mehmet Ali Laga da, “1914 Kuşağı”
ressamları ile aynı doğrultuda bir biçemsel anlayış benimsemiştir. Geniş fırça sürüşleri ve kalın
bir boya dokusunun hâkim olduğu resimlerinde İstanbul, Bursa ve Edirne gibi kentlerden
görünümleri ele almıştır. “Beşiktaş’tan Kış Manzarası” isimli resminde o dönem İstanbul’unu n
karlı bir kış gününde, Beşiktaş’ın yoğun kar ile kaplanmış çatıları ile eski İstanbul evlerini
görselleştirilmiştir (Resim 29).
5. Sonuç
Sonuç olarak İstanbul’un başlangıcından günümüze pek çok ressamın resmine konu olduğu, bu
resimlerden ilkinin de Osmanlı’nın İstanbul’u alışından sonra, kente gelen yabancı sanatçıla r
tarafından geçekleştirildiği, görülmüştür. Sarayburnu, Haliç ve Eyüp sırtları İstanbul konulu
resimler için seçilen başlıca yerler arasında olmuştur. Gravür, suluboya ve yağlıboya tekniklerind e
oluşturulan bu resimler, o dönemde, İstanbul’u batıya tanıtan birer belge niteliği taşımış, ayrıca
Osmanlı’nın da resme ilgi duymasında da yabancı ressamların yaptıkları bu İstanbul resimlerinin
etkisi olduğu görülmüştür.
Osmanlı’nın kendi içinde ise başlarda bildiğimiz anlamdaki (ışık gölge ve perspektif kurallar ına
dayalı) resim tarzında bir resim geleneği olmadığı, buna karşılık İslam geleneği ile bağlantılı
olarak uzun bir süre devam eden minyatür geleneğinin hüküm sürdüğü görülmüştür. Bu anlayış
doğrultusunda saray nakkaşları minyatür dizilerinde İstanbul’u konu alan ya da konunun geçtiği
mekân olarak İstanbul’un seçildiği minyatürler nakşetmişlerdir. Işık-gölge ve perspektif
kurallarından bağımsız olarak oluşturulan bu minyatürler, Osmanlı dönemindeki sanatçılar ın
İstanbul konulu görsel çalışmaları olmuştur.
II. Meşrutiyet’in ilanı ve batılılaşma hareketleri çerçevesinde açılan askeri okulların ders
programlarında resim eğitimine de yer verilmesi ile askeri okullardaki öğrencilerin resme ilgis i
oluşmaya başlamış ve resim için seçtikleri ilk konular ise İstanbul temaları olmuştur. Başlarda
fotoğraflara bakarak çalıştıkları İstanbul görünümleri, zamanla ressamların açık havaya çıkarak
doğa karşısında oluşturdukları çalışmalara doğru yol almıştır
Askeri okulların yanında siviller için resim eğitimi vermek amacı ile kurulan Sanayi-i Nefise
Mektebi Alisi, Osmanlı’da batılı anlamda resme geçiş yolunda önemli bir köşe taşı olmuştur. Bu
okulun mezunlarından Avrupa sınavını kazanan öğrencilerin önceleri az sayıda sonradan daha
büyük bir grup olarak Paris’e resim eğitimi almak üzere gönderilmeleri bu geçişe hız
kazandırmıştır.
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1910 yılı civarında Paris’e resim eğitimine gönderilen bu büyük grubun, Paris’te aldıklar ı
akademik resim eğitiminin yanında İzlenimci üslup’dan da etkilenmeleri ve 1914 yılında yurda
dönüşleri ile birlikte kendilerince geliştirdikleri Akademikleşmiş İzlenimci üslup ile oluşturduklar ı
resimlerine kendi yorumlarını da katarak üretimde bulunmaları Osmanlı’nın son günleri ve
Cumhuriyet’e geçiş aşamasındaki Türk Resim Sanatı ortamına egemen olan sanat anlayış ı
olmuştur. Bu anlayış doğrultusunda grup üyeleri açık havada resim çalışmaya özen göstermiş le r
ve resimlerinde konu olarak İstanbul temasına yönelmişlerdir. İstanbul’un gün doğumundan, gün
batımına kadar geçen zaman dilimi içerisinde, tüm ışık etkileri altında resimlerini yapmışlard ır.
Geniş fırça sürüşleri ve önceki döneme kıyasla daha kalın bir boya dokusu ile gerçekleştirilen bu
resimlerde, grup üyeleri kendi bakış açıları ve ruh hallerini de yansıtarak, yorumlamalar a
gitmiştelerdir. İstanbul’un özellikle sahil şeridi olmak üzere birçok yeri bu grup ressamlar ı
tarafından resmedilmiş ve Türk Resim sanatı içerisinde “İstanbul Portrecisi” ve “Boğaziçi Ekolü”
olarak isimlendirildikleri görülmüştür.
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MİMARİDE TİPOGRAFİK UNSURLAR VE KENT ESTETİĞİNE ETKİSİ
Şirin ŞENGEL1
Öz
Yazının bir tasarım elemanına dönüştürülerek kullanılması biçiminde tanımlayabileceğimiz tipografinin, aynı
zamanda görsel iletişimi sağlaması, yaşamın her alanında var olmasına yol açmıştır. Bir görsel iletişim tasarımcısı
açısından mimarlık ve tipografinin ilişkisi ele alındığında, iki temel noktadan daha söz edilebilir. İlki
tipografinin/tipografik elemanların mimaride bir tasarım unsuru ya da mimari yapıyı biçimlendiren bir form olarak
kullanılması, diğeri tipografinin bilgilendirmeye yönelik işlevsel ve estetik bir unsur olarak mimari yapıda ve
çevresinde kullanılmasıdır. Tipografi ve mimarinin iş birliğine ya da ilişkisine yönelik olarak, tasarımında tipografik
elemanların referans alındığı mimari yapılar bulunmaktadır. Bu yapılar yazının farklı bir anlatım diline dönüşmesi ile
kent estetiğine etki eden ve bulunduğu yeri cazibe merkezi haline getiren örneklerdir. Tipografi ve mimari iş birliğin e
bir diğer örnek ise, bina yüzeylerinin bir taşıyıcı olarak ele alındığı “yüzey medyası” olarak n itelendirilen ve
tipografinin dijital yüzey olarak kullanıldığı uygulama biçimleridir. Bu çalışmada tipografinin mimarlık ve kent
estetiğindeki yeri, tarama modeli kapsamında alanyazın incelemesi olarak ele alınmıştır. Çalışmanın amacı, tipografik
uygulamaların mimari alanda kullanımına ve kent estetiğindeki yeri ve önemine dikkati çekmektir. Bu amaç
doğrultusunda çalışmada, tipografinin mimari yapı örnekleri ile sınırlı kalınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tipografi, Mimarlık, Tasarım, Typotecture

TYPOGRAPHIC ELEMENTS IN ARCHITECTURE AND EFFECT ON URBAN
AESTHETICS
Abstract
Typography, which can be defined as the use of transforming the writing into a design element, has also led to the
presence of visual communication in all areas of life. Considering the rela tionship between architecture and
typography in terms of a visual communication designer, two more basic points can be mentioned. The first one is the
use of typography / typographic elements as a design element in architecture or as a form that shapes the architectural
structure, and the other is the use of typography as a functional and aesthetic element in the architectural structure and
its surroundings. There are architectural structures in which the typographic elements are referenced for the
cooperation or relationship of typography and architecture. These structures are the examples that transform the
literature into a different language of expression and which make the place of interest an effect on the city's aesthetics.
Another example of typography and architectural cooperation is the way in which typography is used as a digital
surface. In this study, the place of typography in architecture and urban aesthetics is considered as a review of the
literature within the scope of the scanning model. The aim of the study is to draw attention to the use of typographic
applications in the field of architecture and its place and importance in urban aesthetics. In line with this purpose,
typography is limited to architectural examples.
Keywords: Typography, Architecture, Design, Typotecture
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Giriş
İnsanın var olmasıyla birlikte başlayan iletişim, konuşma dilindeki seslerin simgeler haline
dönüştürülmesi sonucu harfleri meydana getirmiştir. Kelime ve cümlelerin belli işaretlerle ifade
edilmesi ise yazının bulunmasını sağlamıştır. Yazıya benzeyen ilk işaretlerin varlığı M.Ö. 8000
yıllarına kadar dayandırılmakla birlikte, yazının bulunduğu tarih olarak genelde M.Ö. 4000–3500
yılları kabul edilmektedir. Yazı, harf yazısı biçimine ulaşıncaya kadar madde yazısı, petroglif,
piktogram ve ideogram, hece yazısı ve harf yazısı olarak gelişme göstermiştir. İlk yazı örnekleri
olarak kabul edilen Petrogliflerle başlayan düşünce ve mesajların mağara duvarlarına kazıma ve
boyama yolu ile aktarılması; sembolik bir grafik çizim olan piktogramlarla bir adım daha
gelişmiştir. İdeograflar ise sözlerin ya da düşüncelerin çeşitli işaret ya da simgelerle ifade edilerek
daha güçlü bir iletişim dilinin doğmasına yol açmıştır. Ardından gelen hece yazısı (Sümer çivi
yazısı ve Mısır hiyeroglifleri) ve Fenikelilerin bulduğu 22 harflik alfabenin sonucu olan harf yazıs ı
ile uygarlık tarihin en önemli buluşlarından biri gerçekleştirilmiştir (Benuğur, 2009). Yazının
bulunuşu tipografinin tarihçesine kaynaklık etmiştir. Tipografinin tarihçesi Gutenberg’in bulduğu
hareketli harflerden oluşan baskı tekniği ile birlikte başlamıştır. Öte yandan tarihçesi cilalı taş
devrine kadar dayanan mimarlık temelde insanın barınma ve korunma ihtiyacından doğmuş, tarih
boyunca gösterdiği gelişim ve değişimle birlikte çağımızın en önemli tasarım disiplinlerinden biri
haline gelmiştir. Mimarlık ve yazının birbirleri ile olan vazgeçilmez bağı, etkileşimi ve geliş imi
birbirini destekler niteliktedir. Antik Mısır’da anıtsal bir sanat unsuru içeren hiyeroglif yazı (resim
yazı), tapınakların duvar ve sütunlarında, sarayların ve piramit mezarların duvarlarında, şehir
kapılarında ve benzer yapılarda iletişim ve bilgilendirme amaçlı kullanılmıştır. Hiyeroglif yazı
estetik boyutu ile de bulunduğu yüzeye büyük katkı sağlamıştır. Roma kentlerinde mimar lık
unsuru olarak tipografinin kullanımı ise yazıtlarda ortaya çıkmıştır. Böylece mağaralarda başlayan
süreç kamusal alanlara taşınarak mesajın ya da bilginin kalıcı ve görünür olmasını arttırmıştır. Bu
görsel dil kentin her yerini saran vazgeçilmez ve tamamlayıcı bir unsur haline gelmiştir. Tipografi,
yazının bulunduğu dönemden günümüze küçük-büyük tüm yaşam alanlarının dokusunda yer
almaktadır. İsmi ve numarası olmayan bir apartmanın, tabelasız bir sokak ya da caddenin ve ismi
tanımlanmayan bir binanın olması düşünülemez. Bu nedenle bir binanın tasarımı ve binanın
yazılarının tipografik tasarımı birbirini tamamlayan ve görsel iletişimi güçlendiren bir ilişk i
içindedir. Tasarımı ve tipografik imgesi güçlü olan bir yapı çevresinde etkili bir algı alanı
oluşturarak kent estetiğine olumlu katkı sağlayabilir.
1. Mimarlık
Tarihçesi cilalı taş devrine kadar dayanan mimarlık, insanın barınma ihtiyacına güvenli, sağlık lı
ve konforlu çözümler üretmeyi hedefleyen; estetik boyutu ile birlikte bir kentin algılanış biçimine
etki eden bir tasarım dalıdır. Öznesi insan olan mimarlık kavramının çeşitli tanımlar ı
bulunmaktadır.
Balkan (1997) mimarlığı, “İnsanların kişisel, toplumsal, kültürel, ekonomik gereksinimler ine
karşılık verecek nitelikteki yaşam ortamları ve çevrelerini fiziksel mekân ve düzenlemelerle ifade
eden yapılarla çevreyi üretme sanatı ve tekniği” olarak tanımlarken (s.673), mimarlığın sadece
bina inşa etmenin ötesinde toplumsal, kültürel, kişisel ve ekonomik gereksinimlerine ihtiya ç
vermesi gerekliliğine ve mimarlığın bir yaşam alanı üretme sanatı olduğuna dikkati çeker. Hasol
(1998) mimarlığı kısaca, “binaları ve diğer fiziki yapıları tasarlama ve kurma sanatı ve bilimi”
şeklinde tanımlar (s.316). Mimarlığı, insanların yaşamasını kolaylaştırmak, barınmanın dışında
eğlenme, dinlenme ve çalışma gibi eylemlerini sürdürebilmeleri için gerekli mekânları, estetik ve
işlevsel gereksinmeleri, teknik ve yönetsel zorunluluklarla bağdaştırarak inşa etme sanatı; yapılar ı
ve fiziksel çevreyi tasarlama ve inşa etme sanat ve bilimi; yapı sanatı olarak açıklar. M.Ö. 1.
yüzyılda yaşamış olan Romalı mimar Vitrivius (2005), ‘De Architectura’ adlı eserinde mimarlığı
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işlevsellik, sağlamlık ve estetik üzerine dayanması gereken bir kavram olarak tanımlarken, 19.
yüzyılda Ruskin, mimarlığın “yapılara uygulanan süslemeden başka bir şey olmadığı”nı ileri sürer.
ABD’li mimar, yazar, eğitimci ve modern mimarlık tarihinin en önemli isimlerinden Frank Lloyd
Wright’a göre ise “mimarlık biçim haline gelmiş yaşamdır”. Modernizm’e ve Uluslararası Tarz’a
yaptığı katkılar ile tanınan Fransız mimar Corbusier (2013)’e göre mimarlık; yapım sorunlarının
dışında, onların ötesinde sanatsal bir gerçek, duygusal bir olgudur. Yapım ayakta durdurmak için,
mimarlık ise coşku vermek içindir. Gürsel (1993)’e göre mimarlık; toplumun paylaşılan mekân
kültürünün, gelişim ve etkileşiminin, bilinçli olarak programlandığı, teknik, sanatsal ve sosyal
süreçlerin ortak bütünsel eylemidir. Tokman (2012)’a göre; doğrudan insanın ihtiyaçları ve
istekleri yönünde bir mekânın organizasyonunu yöneten ve uygulayan bir alandır.
Mimarlığın bir meslek haline gelmesi ve gelişmesi ekonomik sistemlerin ortaya çıkması, bilimse l
çalışmaların etkisi, endüstri devrimi sonucu endüstriyel üretimin yaygınlaşması, yönetim
biçimlerinin değişmesi, yeni kentlerin kurulması, yeni gereksinimlerin ortaya çıkması gibi etkenler
sonucunda gerçekleşmiştir. 20. yüzyıl başlarında mimarlık tekniğin dışında bir söyleme yönelip
sanatla bütünleşmenin ve yeni bir sentezin tartışma larını yapmaya başlamıştır. Art Neuveau, Barok
ve Rokoko üslupları mimari yapıları etkilemiş; Arts and Crafts, Bauhaus, İşlevselcilik gibi sanat
ve tasarım hareketleri mimarlığın aynı zamanda bir tasarım disiplini haline gelmesine yol açmıştır.
Süreç içinde teknolojik ilerlemeler, uzmanlık alanlarının artması, sosyo-kültürel değişimle r
sonucunda tasarım ve üretim anlayışında büyük gelişmeler olmuş ve kent planlama anlayışı ortaya
çıkmıştır. Mimarlıkta tasarımın önemi giderek artmıştır (Balkan, 1997). Mimarlıkla ilgili
tanımların ortak noktası insanı temel alması ve bir sanat/tasarım disiplini olma özelliğini
yansıtmasıdır. Tasarımın diğer disiplinlerden bağımsız bir disiplin olarak düşünülemeyeceği ve
birbirlerini besledikleri gerçeği mimarlık ve tasarım işbirliği ve ilişkisi için de geçerlidir. Her ikisi
de insanı temel alan, insan ihtiyaçlarına göre şekillenen ve birbirlerini etkileyen disiplinlerdir.
Maslow’un 1943 yılında yayınladığı “ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidi”nin en alt basamağınd a
fizyolojik ihtiyaçlar arasında yer alan barınma ihtiyacı, cilalı taş devri mağaralarından bugünün
saray, dini yapılar, gökdelen, AVM, kütüphane, okul, hastane, müze, fabrika, restoran ve toplu
konut dairelerine kadar çeşitli biçimlerde ve çeşitli gereksinimler doğrultusunda kendisini
göstermiştir. Mimarlık tarihini yapılar, mimarlar, toplumlar, gereksinimler, ekonomi, teknoloji ve
şehirler oluşturmaktadır. Bu bağlamda mimarlık, sadece bir bina tasarlamanın dışında aynı
zamanda bir yaşam alanı tasarlamaktır. İnsanoğlu yaşadığı gelişim evrelerine göre yaşam
alanlarını da çeşitlendirmekte ve geliştirmektedir. Yaşam alanının tasarımında, insanın yaşadığı
çevrenin tüm öğelerinin dikkate alınması söz konusudur. Bu çevre sokak, park, bahçe, havaalanı,
kafe, lokanta, mağaza, market, oyun bahçesi, otobüs durağı, yol, müze, camii, işyeri, kuaför,
fabrika, pastane, okul gibi yaşam öğelerinden oluşmaktadır. Yaşam alanlarının inşasında güvenlik,
işlevsellik, ulaşım, yönetmeliğe uygunluk gibi ölçütlerin yanı sıra tasarım ölçütlerinden estetik ve
çevreye uyumluluk ölçütünün de dikkate alınması gerekmektedir. Bu noktada mimarlığın,
tipografi ile ilişkisi ya da tipografinin mimarlığa katkısı nedir sorusunun yanıtı, görsel iletiş im
aracı olan yazının işlevsel ve estetik boyutunda saklıdır denilebilir. Kılıçkaya Boğ (2017) bir
binanın grafiksel olarak imgesinin, o binanın özellikleri üzerinde en az mimari yapısı kadar etkili
olduğunu belirterek, ziyaretçilerin dikkatini mekana çekmek için coğrafi ve mimari ilgi alanı
yaratmanın gerekliliğine vurgu yapar. Bu görevi gerçekleştirecek olan tasarımcılardır ve üç
boyutlu tipografik elemanlar, alışılmışın ötesine geçebilme becerileri ile ilgi yaratmada oldukça
etkilidir.
2. Tipografi
Tipografi terimi Türkçe’ye, Fransızca “typographie” kelimesinden “tipografi” olarak geçmiştir.
Yunanca “τύπος=basmak” ve “graphia=yazmak” kelimelerinin birleşiminden türemiştir. Kısaca
yazının tasarımı olarak adlandırabileceğimiz tipografi terimi, önceleri Gutenberg’in geliştird iği
baskı tekniğini (hareketli hurufat tekniği) açıklamakta kullanılmış, grafik tasarım ve bu alandaki
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kavramsal ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda anlamı ve kapsamı bakımından değişik lik
göstermiştir. Tipografinin çeşitli tanımları yapılmıştır. Türkçe’de “Kabartma biçimlerle ilgili baskı
yöntemi, tipografya. Basım” (TDK, 2018) şeklinde tanımlanan tipografi terimi, günümüzde çok
daha geniş kapsamda bir tanımlamayı içermektedir. Becer (2007) tipografinin, yazı karakterlerinin
ve metin bloklarının tasarlanması, dizilmesi ve düzenlenmesi ile ilgili bütün uğraşları ve bu
alandaki teknolojik gelişmeleri kapsayan bir terim olduğunu ifade etmektedir. Uçar’a (2004) göre
grafik tasarımda tipografi, düşünce, bilgi ve mesajları anlaşılabilir bir biçimsel düzen ile görsel bir
dil ve farklı bir imge olarak ortaya koyan bir tasarım ögesidir. Yazı ve tipografi, grafik tasarımın
temel ögesidir. Sarıkavak (2004) tipografiyi, genel olarak belirlenmiş bir yüzey üzerind e
hurufatlar, boşluklama unsurları ve çizgilerle yapılan görsel, işlevsel ve estetik düzenleme le r
biçiminde tanımlarken; metnin okur tarafından anlaşılmasına en yüksek katkıyı sağlamak
amacıyla yapılan bir düzenleme anlayışı olduğunu belirtir. Sarıkavak tipografinin modernizmin
etkileriyle birlikte değişen ve gelişen anlamına dikkati çekerek, tipografinin günümüzde bir
tasarım diline ve kavramsal bir duruma dönüştüğünü belirtmektedir. Heller (2004) tipografiyi,
bilgi ve anlam içeren harflerin ve kelimelerin düzenlenmesi olarak tanımlamaktadır. Heller’e göre
tipografinin amacı, tipografik iletişim sağlamaktır. Tipografik iletişim çeşitli biçimlerde (ikna,
eğlence, bir yanıtı ortaya çıkarma vb.) gerçekleştirebilir. Tipografi, görsel bir biçimde dikkat
çekmeye yardım eder, etki yaratır ve işaretler göndererek iletişime katkı sağlar.
Yazının iletişim aracı olmasının dışında taşıdığı estetik boyut, farklı dillere ait alfabeler in
anlaşılmasa da estetik anlamda beğeni kazanmasına yol açmaktadır. Örneğin Arap alfabesi ve
yazısı, Japon alfabesi ve yazısı gibi içeriğini anlayamadığımız alfabelere ait yazılar, estetik
boyutları ile evrensel bir beğeni yaratabilmektedir. Bu bağlamda tipografi dilin ya da alfabenin
görsel tasarım haline dönüşmüş halidir denilebilir. Tipografi, bilginin uygun bir anlatım biçimi yle
iletilmesini sağlamakla birlikte, grafik tasarım içerisinde yeni bir görsel dil yaratarak tasarımı
zenginleştirmektedir. Bu yönüyle tipografi, tek başına bir grafik tasarım elemanı olma özelliği
taşımaktadır. Tipografinin tasarım elemanı olarak bulunduğu yüzeye sağladığı estetik katkı,
bilginin uygun bir anlatım biçimiyle iletilmesini sağlarken, tasarım içerisinde yeni bir görsel dil
yaratarak tasarımı zenginleştirmesine yol açmaktadır. Tasarımcı, tasarımda tek başına kulland ığı
tipografik bir karakterle, son derece etkili ve yaratıcı çözümler üretilebilmekte, tipografik dile
sanatsal bir içerik katabilmektedir. Tipografi bu özelliği nedeniyle, farklı dile ait bir alfabeyle
tasarlandığında, öncelikle bir iletişim aracı olarak değil, yaratıcı ve estetik biçimde düzenlenmiş
tasarım elemanı olarak değerlendirilmektedir.
Grafik tasarımın doğasında var olan görsel iletişimi sağlama ve bir bilgi tasarımı olma özelliği,
grafik iletişim araçları arasında yer alan yazının, dolayısıyla tipografinin de önemini
arttırmaktadır. Masaüstü yayıncılık ürünleri, sayısal ekran, tekstil, duvar vb. iki boyutlu yüzeyler in
dışında binalar, endüstriyel tasarımlar, mimari yapılar ve mobilya gibi üç boyutlu formlar
tipografik tasarımların taşıyıcısı olabilmektedir. Tipografi temelde iki boyutlu yüzeylerde, işlevse l
ve estetik nitelikleriyle birlikte durağan bir biçimde konumlandırılmaktadır. Bununla birlikte
günümüzde üç boyutlu tipografik biçimlendirmeler, hareketli (kinetik) tipografiler, elektronik
yüzey tipografileri, tipografiye biçimsel ve düşünsel yeni anlamlar yükleyerek, tipografi teriminin
kapsamını ve anlamını genişletmektedir. Abbot (1996), teknolojinin gelişmesiyle birlikte
tipografinin, üç boyutlu biçimlendirmelerle çeşitlilik gösterdiğini ve tipografinin üç boyutlu
düzenlenmesinde, sanal ortamlardan ve değişik malzemelerden yararlanılabileceğini ifade
etmektedir. Üç boyutlu tipografinin, harflerin geleneksel düz ve hareketsiz yapılarına dinamik ve
seyirlik boyutlar kattığını belirtmektedir. Üç boyutlu tipografinin en önemli özelliğinin, kendine
has olan özgünlüğü olduğunu ifade eden Lanham (2001), üç boyutlu tipografinin çoğaltılması ve
taklit edilmesinin sayısal ortamlara göre daha zor olduğunu vurgulamaktadır. Lanham, üç boyutlu
tipografinin insanı okumak yerine düşünmeye yönlendirdiğini de ifade etmektedir. Tipografik
elemanlar iki boyutlu herhangi bir yüzey üzerinde durağan bir izlenim vermekte; üç boyutlu
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biçimlendirmede ise daha deneysel ve hareketli bir etki yaratmaktadır. Ayrıca algılamada da
farklılık göstermekte; iki boyutlu tipografinin içerdiği bilgi göze, üç boyutlu bilgi ise beyne hitap
etmektedir. Böylece hafızada daha kalıcı olabilmektedir. Öte yandan üç boyutlu olması nedeniyle
heykelsi bir nitelik kazanan harfler, birbirleriyle ve bulunduğu ortamla ilişk iye girerek daha
yaşamsal bir farkındalık kazanmaktadır. Bu nedenle harfleri iki boyutlu düzlemden çıkararak
günlük hayata ve yaşamın kendisine sunduğu anlamı sorgulamak gerekmektedir. Günümüzd e
tipografi, yalnızca okumak ve okurken vurgulanmak amacının ötesinde bakılmak ve izlenmek için
de tasarlanmalıdır (Uygungöz & Kılıçkaya, 2008). Tipografi teriminin anlamı ve kapsamı üzerine
görüşler incelendiğinde, tipografinin geçirdiği teknik aşamaların, bu aşamalara bağlı olarak
temellenen işlevsel niteliklerinin, tasarım ve sanatla olan birlikteliğinin ve çok boyutluluğunu n
vurgulandığı görülmektedir. Tipografinin geçirdiği bu evre disiplinlerarası yaklaşımla r
doğrultusunda mimarlığı da kapsayan bir görsel iletişim gücünün tasarım örneklerini
göstermektedir. Tipografik karakterler mimari yapıların betimleyicisi, işaretleyicisi ve kentin bir
göstergesi ya da referans noktası olarak karşımıza çıkmaktadır.
3. Mimari İmge Olarak Tipografi / Typotecture
Mimarlığın doğasında bulunan bilgiye, sosyal yapıya, çevreye, teknolojiye ve insana odaklı
yaşama yönelik mimari çevrelerin tasarımı, mimarın farklı disiplinlerden beslenmesini, farklı
fikirleri dikkate almasını zorunlu kılmaktadır. Tokman (2012) mimari tasarımın üzerinde taşıdığı
bilgi yükü açısından farklı disiplinlerin ve mimarlık alt konularının birleşiminden oluştuğunu, bu
karmaşık ilişkilerin bir arada düşünülmesi gerektiğini ifade eder. Mimari tasarımın, en optimal
çözüme ulaşmayı hedefleyen bir süreci kapsadığını belirtir. Şensoy ve Yamaçlı (2015), varoluşç u
felsefenin önde gelen isimlerinden Alman filozof Martin Heidegger’in mimarlıkla ilgili görüşünü
şöyle aktarır; Heiddegger’e göre önemli olan, insanın hissettiğidir ve mimarlık katı kurallarının
çok daha ötesindedir. Mimarlığın ilişkili olduğu disiplinleri ve insanı odak olarak alan tasarımsa l
veriler çerçevesinde gelişmesi gerektiği söylenebilir. Bu bağlamda bir mimarın, sanat ve tasarımla
da ilgili diğer disiplinlerden beslenmesi oldukça önemlidir. Çağımızın gerektirdiği disiplinleraras ı
tasarım yaklaşımları, tipografik elemanların daha etkili bir tasarım nesnesi olarak çok geniş bir
alanda kullanılmasına yol açmıştır. Mimarlık da, tipografinin bir mimari tasarım unsuru olarak
kullanıldığı disiplinlerden biri haline gelmiştir. Tarihsel sürece bakıldığında grafik tasarımın bir
öğesi olan yazının, tipografik bir biçimde kullanıldığı örneklerin çok eski dönemlere tarihlend iği
görülmektedir. Örneğin Antik Mısır mimarisinde kullanılan hiyeroglifler ve Eski Roma sütun
başlığında bulunan yazıtlar gibi. Ancak yazının işlevsel özelliği dışında tasarım amaçlı kullanımı
modern mimarinin ve grafik tasarımın gelişimi ile başlamıştır denilebilir. Mimarlık ve tipografi
ilişkisine yönelik olarak Smith (2006) modern anlamda grafik tasarım ve tipografinin, mimar lık
ile tasarımın teorik temelleri bakımından aynı fikirleri ve tarihi geçmişi paylaştığını ifade eder.
Grafik tasarımın temel öğesi olan yazı ve yazının tasarlanması ile oluşan tipografik düzenlemele r,
bir kentin mimari yapılarında, çevre donatılarında bulunan yazı taşıyıcılarında ve dolayısıyla kent
estetiğinde oldukça önemli bir role sahiptir. Tipografik uygulamaların kent estetiğinde bilgi verme,
tanıtım yapma ve yer belirleme bakımından vazgeçilmez bir yeri bulunmaktadır. Günlük yaşamda
kent belleğini oluşturan reklam tabelaları, dükkân tabelaları, yönlendirme işaretleri, apartman
isimleri, duvar yazıları, grafittiler, sokak isimleri ve numaraları, billboardlar, afişler gibi yazı
içeren ve iyi çözümlenmiş tipografik düzenlemeler kentin dokusuna estetik katkı
sağlayabilmektedir. Mimari yapıda bir tasarım unsuru ve binaya kimlik kazandıran bir gösterge
biçiminde kullanılan tipografik uygulamalar, yapının bir referans noktası haline gelmesine ve
çevresine estetik bakımdan katkı sağlamasına yol açmaktadır.
Mimari yapıda tipografik elemanlar yüzey dokusu, taşıyıcı ya da binayı tanımlayan iki ya da üç
boyutlu tipografik imge olarak kullanılmaktadır. Mimarlıkla tipografinin bu disiplinlerarası ilişk is i
sonucunda doğan, “typotecture” (yazıyapı) terimi ise bir sergi ile gündeme gelmiştir. Zürih
Tasarım Müzesi’nde (Museum für Gestaltung Zurich) 2000 yılında gerçekleşen “Typotecture :
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Typography as Architectural Imagery” (Yazıyapı: Mimari İmge Olarak Tipografi) adlı afiş
sergisinde, mimari imge olarak tipografi ele alınmıştır. Sergide yazının mimari unsurlar la
güçlendirilmesine yönelik 32 adet afiş tasarımı Fons Matthias Hickmann, Ken Miki, Ivan
Chermayeff, Takenobu Igarsihi, Italo Lupi, Pierre Mendell, Michael Gericke, Silvio WasserMakus Wicki, Michael Bierut, Mirco Ilič, Ralph Schraivogel, Piroska Szántó, Calude Luyet,
Schiffers, Mihály Biró, John McConne, Zam Vidal, Renzo Bassi, Gerstner & Kutter, Viktor
Vsevolodovič Savčenko, Paul Otto Althaus ve Ryuichi Yamashiro tarafından üretilmiştir. 2002
yılında yayınlanan sergi kataloğunda yer alan Felix Studinka’nın yazdığı sunuş yazısınd a
Studinka, mimarlık ve tipografi arasındaki ilişkiyi şöyle açıklamaktadır.
…Mimari kendini bir metin gibi okutabilir. Tipografi de isterse fiziksel bir
deneyim olabileceğini, heykelsi bir varlık kazanabileceğinin farkındad ır.
Mimarinin ima yoluyla düşündürme gücü, tipografiye büyüklük duygusu verir,
bir bina gibi anlaşılır kılar. Yazının mimari biçimlerle bu şekilde melez
bağlantılar oluşturma yeteneğine “yazıyapı” (Typotecture) demeyi uygun
gördük. (“Yazıyapı”, t.y.)
Bu sergi İstanbul’da 2011 yılında Garanti Galeri’de açılmış; serginin küratörlüğünü İsviçreli
Andres Janser yapmıştır. Aşağıda sergiden seçilen örnekler yer almaktadır (Resim 1, 2, 3).
Resim 1: Anonim, Tungsram (Sol)
Resim 2: Takenobu Igarishi, Yarının Konutları (Sağ)

Kaynak: (http://v3.arkitera.com/v1/gundem/yaziyapi/ornekler.htm) (Sol)
Kaynak: (http://v3.arkitera.com/v1/gundem/yaziyapi/ornekler.htm) ( Sağ)
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Resim 3: Michael Gericke, AIA New York Şubesi 1997, Miras Balosu (Sol)
Resim 4: Claude Luyet, Kamusal Hizmete Karşı İşverenler Yasasına Hayır (Sağ)

Kaynak: (http://v3.arkitera.com/g24-yaziyapi-mimari-imge-o larak-t ipografi.ht ml?year=&aID=149) (Sol)
Kaynak: (http://v3.arkitera.com/g24-yaziyapi-mimari-imge-o larak-t ipografi.ht ml?year=&aID=149) (Sağ)

Akyüz (2018) typotecture kavramına ilişkin olarak görüşlerini ifade ederken, mimari ve tipografi
arasındaki benzerlikleri ortaya koyan ilk örnekleri Rönesans dönemine tarihler. Tipografi ve
mimarinin ilk kez aynı görünüm ve hissi yansıttığı Gotik dönemden itibaren iki disiplin arasında
görsel bir bağ olduğunu belirtir. Farklı alanlarda olsalar da tasarımcıların, forma benzer bir şekilde
yaklaşmasından doğan tavrın özellikle modern çağda farklı tasarım alanlarında bir bütünlüğü n
doğmasına yol açtığını vurgular. Form özelliklerinin mimaride anıtsal, basılı harflerde minyatür
boyutlarda etki yarattığını, mimaride kullanılan bir fikrin kolaylıkla tipografik bir yapıya tercüme
edilebileceğini ifade eder.
Örnek olarak House Industries’in Christian Schwartz tasarımı Neutraface yazıyüzünü gösterir.
Schwartz, Richard Neutra’nın 20.yüzyıl ortası modern evlerinden esinlenmiştir. Neutra’nın form
özellikleri arasında yer alan ve zarif bir sadelik taşıyan geometrik yapıyı Neurtaface’e aktarmıştır.
Neutraface’in miniskül x-yüksekliği gibi detayları bile Neutra’nın mobilyalarının mekan-oturma
pozisyonu oranına oldukça benzer görünmektedir. Bir diğer örnek ise Daniel Libeskind’in, San
Fransisco’daki Çağdaş Yahudi Müzesi için tasarladığı eklentide İbranice harflerden esinlener ek
sembolik bir gönderme yaptığı İbranice L’Chaim (Hayata!) ifadesinden esinlenmiş olmasıd ır
(Resim 5). Bunun nedeni 1906 yılındaki büyük depremden sonra (müzenin içinde yer aldığı) trafo
binasının şehre yeniden enerji vermekte oynadığı rol ve müzenin ziyaretçileri Yahudi kültürüyle
buluşturacak canlı bir merkez olma misyonundan kaynaklanmaktadır. Mimar eklenti binasını chai
(hayat) kelimesinde geçen iki sembolik İbranice harfe “chet ve “yud”a dayandırmaktadır (Resim
6).
Resim 5: Chet ve Yuda Harfleri

Kaynak: (https://www.thoughtco.com/chai-in-judaism-207680)
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Resim 6: Çağdaş Yahudi Müzesi

Kaynak: (http://games.parsons.edu/golem-cjm/)

Typotecture/yazıyapı kavramını temsil eden, yazıyı bulunduğu bağlamın dışından çıkaran ve üç
boyutlu nesneye dönüştüren tasarımcılardan biri olan, Japon mimar Matsunami Mitsumoto’ nu n
tasarladığı “The Number House” (Resim 7), basit bir fikrin güçlü bir tipografik işarete dönüştüğü
güçlü bir mesaj veren mimari örnekler arasındadır. 2007 yılında tamamlanan ve Japonya’nın
Osaka kentinde bulunan bu apartman ve konut bina çevresi ile sağladığı bütünlük ve uyum ile
estetik katkı sağlamaktadır.
Resim 7: The Number House, Japonya-Osaka

Kaynak: (https://www.designscene.net/2010/07/number-house-by-matsunami-mitsutomo.html)

Hollanda’nın Ede şehrinde bulunan ve 1997 yılında tamamlanan, mimar Neutelings Riedijk
tarafından tasarlanan Veenman Baskı Binası ofis, baskı ve depolama alanından oluşmaktadır. Bina
beyaz yakalı patronlar ve mavi yakalı işçiler arasındaki geleneksel ayrımdan kaçınmak amacı ile,
çeşitli bölümlerin birbirleriyle görsel temas halinde olduğu kolektif bir avlu bahçesinin etrafında
düzenlenmiştir (Resim 8). Binanın cephesi, serigraflı camdan yapılmıştır. Bu camda buluna n
metin Hollandalı şair K. Schippers’a aittir ve tasarımı grafik tasarımcı Karel Martens tarafında n
gerçekleştirilmiştir (“Mimoa”, t.y.).
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Resim 8: Veenman Printer Binası, Hollanda

Kaynak: (https://www.archiweb.cz/en/b/tiskarna-veenman.)

Binanın ismini oluşturan tipografik elemanların binayı oluşturan yapılarla ilişki içinde olduğu
Marion Cultural Center (Marion Kültür Merkezi), Philips/Pilkington Mimarlık tarafında n
tasarlanmıştır (Resim 9). Avustralya’nın Westfield Marion şehrinde bulunan bu bina 2001 yılınd a
inşa edilmiş ve 2002 yılında Güney Avustralya Mimarlık Ödülleri’nde Merit Ödülü almıştır
(“Architectureau”, t.y.).
Resim 9: Marion Kültür Merkezi, Avustralya

Kaynak: (https://www.phillipspilkington.com.au/projects/cultural/marion -cultural-centre.ht ml)

Çin’de Şangay kentinde düzenlenen “Shangai Expo 2010” da bulunan Kore Pavyonu, tipografik
tasarımı ile büyük ilgi çekmiştir (Resim 10). Pavyon’un şekli Kore Alfabesinden (Han-geul) alına n
harf formlarından oluşturulmuştur. Yüzeyi Koreli sanatçı Ik-Joong Kang tarafından parlak
renklerde tasarlanmış yaklaşık 40.000 alüminyum beyaz panel ile kaplanmıştır. Dört farklı boyutta
harfler ve Kore alfabesi Han-geul, pavyondaki “işaretlerin” ana unsurudur. Yer seviyesinden 7.2
m yüksekliğindeki toplam hacim, Han-geul harflerini birleştirerek, sergi alanını yaratacak
işaretlere izin vererek, ziyaretçilerin pavyonun geometrilerini yatay, dikey ve çapraz hareketlerle
deneyimleyebilmeleri amacı ile tasarlanmıştır. Han-geul harflerini oluşturan temel geometrile r
diğer kültürler için evrenseldir, dolayısıyla herkese çekici bir “açık” işaret kümesi olarak hareket
eder. Kore Pavyonunun dış yüzeyleri 2 tip pikselle kaplanmıştır: Han-geul Pikselleri ve Sanat
Pikselleri. Han-geul Pikselleri, dört farklı büyüklükte harfler olan beyaz paneller olup, bunlar ın
kombinasyonu çoğunlukla dış yüzeyler olmak üzere dış cephenin çoğunluğunu oluşturmuştur
(“Blunstone”, 2009).
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Resim 10: Kore pavyonu, Shanghai

Kaynak: (https://www.designboom.com/architecture/korean -pavilion-at-shanghai-world-expo-2010/)

Türkiye’de Kayseri Melikgazi’de Mahiroğlu mimarlık tarafından tasarlanan ve yapımı 2015
yılında tamamlanan Hacı Ahmet Yağmur Camii, “elif” harfini simgeleyen minareleri ve dış
cephesindeki kolonların oluşturduğu “Allah” yazısı ile tipografi ve mimari iş birliğine yönelik bir
başka örnektir (Resim 11). Camii de Allah yazısı, taşıyıcı kolon işlevini de görecek biçimde hüsni hat (güzel yazı) sanatının bir türü olan kufi tarzda yazı ile yazılmıştır.
Resim 11: Hacı Ahmet Yağmur Camii / Kayseri Melikgazi

Kaynak: (https://placesmap.net/TR/Ahmet-Ya-mur-Camii-754772/)

Bir diğer örnek Galler’de Cardiff şehrinde bulunan, mimar Jonathan Adams başta olmak üzere
Percy Thomas Ortaklığı tarafından tasarımı yapılan Galler Milenyum Merkezi’dir (Resim 12).
2004 yılında açılan bu yapı komedi, müzikal, bale, dans ve Galler Ulusal Opera gösterileri için
performans sanatları merkezi olarak tasarlanmıştır (“Clarkdoor”, t.y.).

128

Typographic Elements in Architecture and Effect on Urban Aesthetics

Resim 12: Galler Milenyum Merkezi, Galler

Kaynak: (https://onedio.com/haber/mimari-ile-tipografiy i-zekice-bulusturan-goz-alici-24-yapi-725891)

Eylül 2009’da New York’da 41 Cooper Square’da açılan ve tasarımı Pritzker Prize ödüllü mimar
Thom Mayne ve şirketi Morphosis (Morfoz) tarafından gerçekleştirilen ‘The Cooper Union’ binası
ise, çevreci özelliğinin yanı sıra dünyanın en büyük bağımsız tasarım stüdyosu Pentagram
tarafından tasarlanan tabelası ile de dikkati çekmektedir (“41 Cooper”, t.y.). Bir okul olarak
tasarlanan bu akademik bina kısa sürede şehrin yeni simge yapılarından biri haline gelmiş tir
(Resim 13). Binanın grafik tasarım çalışmasını gerçekleştiren Pentagram, binanın dinamik
mimarisine tamamen entegre olan benzersiz bir tabela ve çevre grafiği tasarlamıştır. 41 Cooper
Meydanı'nda bulunan bu yeni akademik bina, Cooper Building'in Foundation binası olarak
adlandırılan orijinal 1859 binası Üçüncü Caddenin hemen karşısında yer almaktadır. Mayne’nin
mimari tasarımında olduğu gibi, Pentagram’ın yeni binaya ait grafikleri de eski yapıyla bir diyalo g
kurmuştur. Tabela tipografisi için tasarımcılar, Foundation binasının ön cephesindeki yazılar ı
andıran Foundry Gridnik'i seçmişlerdir. Orijinal tabela, sanat, mimari ve mühendislik öneren güçlü
bir görünüme sahiptir. Gridnik ayrıca, yeni binanın formları ve materyalleri için özellikle sempatik
kılan zorlu ve fütüristik bir karaktere sahiptir. Tabela tipografisi farklı şekillerd e
fizikselleştirilmiştir, üç boyutlu işaretlerin birden fazla yüzeyini birleştirir, köşelerden ekstrüzyona
maruz kalır veya malzeme boyunca kesilir, uzatılır ve sürüklenir. Tasarımcılar, tabelaları binaya
entegre etmek için, Morfoz ile yakın bir çalışma yürütmüşlerdir. Bina gölgesi, sıkı bir şekilde
görüldüğünde "doğru" görünen optik olarak ekstrüde edilmiş yazılara sahiptir, ancak harfler in
profili uzayda geriye doğru sürüklendiğinde deforme olur. Harflerin alt yarısındaki kesikler,
binanın yüzeyinin delikli paslanmaz çeliğin “cildi” saydamlığını yansıtır (“Pentagram”, t.y.).
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Resim 13: The Cooper Union, New York

Kaynak: (https://www.azahner.com/works/cooper-union)

Tipografinin mimaride, kurumsal kimliğin güçlenmesine katkı sağladığı örnek yapı, Zagrep’de
bulunan Zavrtnica İş Merkezi tipografik cephe yerleştirmesidir. Typotecture alanında uzmanlaş a n
Hırvatistan ve Almanya merkezli Bruketa & Zinic Group adlı mimarlık stüdyosu ve Brigada
ajansının birlikte gerçekleştirdiği bu yerleştirmeler, duvarları yüksek sesli ve anlaşılır bir şekilde
konuşturmaktadır. Bina, mimarı Damjan Geber, ürün tasarımcısı Srdana Alac, grafik tasarımc ıs ı
Branimir Sablic ve mühendisleri ile kollektif bir çalışmanın ortak projesidir. Tasarım grubuna
göre, bina cephesine yapılan büyük boyutlu tipografik düzenlemeler, binanın bulunduğu kuruma
ve çevresine oldukça büyük değer katmaktadır. Bina cephesine yerleştirilen tipografiler, insanlar la
iletişim kurmaktadır. Brigada tasarım grubunun mimarları, iç mimarları ve ürün tasarımcıları bir
araya gelerek, binanın mimari yapısına sadık kalmak şartıyla dört farklı cepheye sahip blokları
birbiri ile uyumlu bir panele dönüştürerek siyah-beyaz ve arada sarı renk paletiyle tipografik
yerleştirme yapmışlardır. Farklı mimari yapılardaki blokların görsel bir bütünlük oluşturması için,
binalar siyah ve beyaz renge boyanmış ve bina ikonik bir görünüme ulaşmıştır (Resim 14). Bina
yüzeyinde bulunan her rakam belirli bir sektörü temsil etmektedir. Bina Zagrep’in girişinde ve
merkez tren istasyonun yakınında bulunmasından dolayı, uygulanan bu tipografik düzenle me
sadece iş merkezine girenlerin değil, daha uzak mesafeden bakanların da binayı algılamas ını
sağlamaktadır. Bina bu özelliği ile aynı zamanda kentin simgesi haline gelmiştir (“Designboo m”,
t.y.).
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Resim 14: Bruketa & Zinic + Brigada: Typotecture, Zagrep İş Merkezi, 2010

Kaynak: (http://www.typotecture.net/croatian_lottery.html)
(http://www.designboom.com/design/bruketazinic-brigada-typotecture/)

Hollanda’da bulunan Utrecht Üniversitesi yerleşkesinde yer alan “Minnaert Binası” mimar
Willem Jan Neutelings tarafından tasarlanmış ve 1997 yılında tamamlanmıştır. Binanın ismini
oluşturan harfler, taşıyıcı sütunlar gibi değerlendirilmiştir. Böylece binanın tipografisine ve binaya
güçlü bir söylem kazandırmıştır (Resim 15).
Resim 15: Minnaert Binası, Hollanda

Kaynak: (https://www.archiweb.cz/en/b/minnaert)

4. Mimaride Yüzey Medyası Olarak Tipografi
Tipografi ve mimari disiplinlerarası iş birliğine bir diğer örnek ise yüzey medyası çalışmalarıd ır.
Bina yüzeylerinin bir taşıyıcı medya olarak ele alındığı yüzey medyası, tipografinin bina
cephelerinde sayısal yüzey olarak kullanıldığı uygulama biçimleridir. Lust, tipografiyi sayısal bir
platformda biçimlendiren çalışmalar üreten tasarım gruplarından biridir. Fikirlerini çok katmanlı,
dokunulabilir, keşfe açık bir yapıda tasarlamaktadır. Kamusal alanlarda, insanları dokunmaya,
bakmaya ve katılmaya iten, etkileşimli yerleştirmelerini bina yüzeylerine yansıtarak imge, ışık ve
metin ilişkisi içinde kullanmaktadır. Lust, ‘Projector Spectre’ adlı etkileşimli enstalasyo n
çalışmasını, 2010 yılında düzenlenen Grafik Tasarım Festivali Breda için tasarlamıştır (Resim 16).
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Resim 16: Lust, Projector Spectre, 2010

Kaynak: (https://www.denniselbers.nl/filter/Projector-Spectre/Projector-Spectre-IV)

Hollandalı tasarım grubunun ‘Projector Spectre’ isimli bu çalışması, insanların, renk seçimi ve
yazıların akış yönüne müdahale edebileceği bir panelden oluşmaktadır. Renkli formlardaki yazıla r
binanın dış cephesinde akarken aynı zamanda grafik tasarımla mimari yapıyı, yaşama duyarlı bir
tavırla buluşturduğu söylenebilir. Bir diğer çağdaş tasarım grubu olan Superscript², Fransa’nın
Lyon kentinde, 2006 yılında Pierre Delmas Bouly & Patrick Lallemand tarafından kurulmuştur.
Masaüstü yayıncılıktan tipografiye dijital medyaya kadar uzanan tasarım çalışmaları ile geniş
müşteri kitlesine, içeriğin formla bütünleştiği pratik çözümler üretmektedir. Lyon’da 2010 yılınd a
düzenlenen Nuit Sonores Festivali için Martial Geoffre-Rouland’ın yönetiminde ‘Light Invaders’,
(Işık İstilacısı) adlı etkileşimli bir tasarım hazırlamışlardır (Resim 17). İlk dönem bilgisa ya r
oyunlarındaki pixel imgeleri andıran ışık panellerinden oluşan tasarım, müziğin ritmiyle renkten
renge değişerek biçimlenen tipografik öğelerden meydana gelir (Dokuzlar, 2018).
Resim 17: Light Invenders, Nuits Sonores festival, Lyon, 2010

Kaynak: (https://vimeo.com/12048349)

4. Sonuç
Tipografi ve mimarlığın disiplinlerarası ilişkisi, iki farklı tasarım disiplininin temel değerlerinin
ve ilkelerinin benzer ya da aynı referans noktalarına sahip olmasının bir sonucudur. Yüzyılla r
öncesine dayanan bu iş birliği birbirini tamamlayan ve bütünleyen bir noktadadır. Mimarlık
işlevsel ve tasarım özelliklerini, tipografinin işlevsel ve tasarım özellikleri ile birlikte çevresine
sunmaktadır. Günümüzün etkili tasarımları disiplinlerarası yaklaşımların temel alındığı, işlevin
yanı sıra estetiğin aynı değerde ele alındığı örneklerdir. Mimaride imgesel ve işlevsel bir referans
noktası olarak hizmetine başvurulan üç boyutlu tipografiler, tasarımlara daha çok görünürlük,
farklılık ve özgünlük kazandırmakla birlikte insanların mimarlıkla olan ilişkisini de
güçlendirmektedir. Bununla birlikte yaşam çevrelerine ve kentin dokusuna önemli katkı
sunabilmektedir. Tipografinin bu alışılagelmiş formların ve yüzeylerin dışında kullanımı,
görülebilirliğinin ve işlevinin daha çok artmasına ve değer kazanmasına neden olmaktadır.
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Tipografi, yazının icat edildiği binlerce yıl öncesinden günümüze bir iletişim aracı ve estetik bir
form olarak mimariye ve yaşam çevrelerine yeni formlar, yeni teknolojiler, yeni düşünce ve
tasarım biçimleri ile etki etmeye devam etmesi kaçınılmaz görünmektedir.
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GİCDUVAN VE RİŞTAN ÇÖMLEKÇİLİĞİ
Fidan TONZA1
Öz
Özbekistan; temel el sanatlarından biri olan seramik üretimi ile bilinmektedir. Antik çağlardan beri Özbekistan’ın
sahip olduğu seramik zanaatı nesilden nesile aktarılmış bölgesel farklılıklarla gelişimini sürdürmüştür. Zengin ve
çeşitlilik gösteren Özbekistan seramiklerinin üretildiği merkezlerin üslup özelliklerini taşıyarak her bölge, kökleri çok
eskiye dayanan yerel seramik okulları sayesinde sahip oldukları üretim geleneklerini yaşatmıştır. Günümüzde hala
geleneksel üretimini devam ettiren Gicduvan ve Riştan bölgeleri Özbekistan’ın en önemli çömlekçilik merkezleri
olarak bilinmektedir. Üretim şekli farklılıklar gösteren bu merkezler, Özbekistan seramikleri hakkında çeşitliliğ i
ortaya koyması açısından ayrıcalık kazanmaktadır. İpek Yolu boyunca önemli bir el sanatları merkezi olarak bilinen
Buhara şehrinin yakınında küçük bir kasaba olan Gicduvan ile Fergana Vadisi’nde bulunan Riştan, çömlek üretimind e
geleneksel yapıyı sürdürmektedir. Özbek çömlek formlarına genel yaklaşımlar ile geleneksel çömlek üretimin in
günümüze kadar devam edip gelişmesinde Gicduvan ve Riştan merkezlerin in önemi bu metinde öne çıkartılmıştır. Bu
merkezlerin üretimini incelemeye değer kılan unsur olarak önemli seramik merkezlerinden biri olmaları ve varlıkların ı
günümüze kadar devam ettirmelerinin yanı sıra Özbekistan yeme-içme kültürü doğrultusunda gelişen seramik form
çeşitliliğini ortaya koymalarıdır. Nitel araştırma yöntemleri ile yapılandırılan bu araştırmada nitel veri toplama
tekniklerinden; yarı yapılandırılmış katılımcı gözlem, kamera kayıtları, ses kayıtları, yazılı ve basılı evrak ve
görüntüleri, saha notları, gözlemci günlükleri kullanılmıştır. Mevcut bulgular literatür ışığında yorumlanarak ortaya
çıkan sonuçlar değerlendirilmiş, Gicduvan ve Riştan çömlekçiliği arasındaki farklılıklar ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Gicduvan, Riştan, Çömlekçilik, Özbekistan

THE POTTERY OF GIJDUVON AND RISHTON
Abstract
Uzbekistan is well-known with its ceramic making as one of the hand craft arts. Since ancient times, Uzbekistan's
ceramic craft has been transferred from generation to generation, has continued to develop with regional differences.
By carrying the stylistic features of the centers where rich and varied Uzbekistan ceramics are produced, each region
has kept alive its own production traditions thanks to the local ceramic schools whose roots are very ancient. Gijduvon
and Riştan regions that still continue to produce traditionally today, are known as the most imp ortant pottery centers
of Uzbekistan. These centers gain privilege in terms of diversification of Uzbekistan ceramics due to different way of
production. Gijduvon is a small town near to the Buhara also knows as an important craft center along the Silk Roa d
and Rishton is located in Fergana Valey, they both continue their tradational pottery production. The importance of
Gijduvan and Rishton centers in the development and continuation of traditional pottery production with general
approaches to Uzbek pottery forms has been emphasized in this text. In addition to the fact that they are one of the
important ceramic centers that make production of these centers worth examining and continue their existence to the
present day, they also reveal the variety of ceramic forms developed in accordance with the Uzbek eating -drinking
culture. In this research, which is structured with qualitative research design, from qualitative data collection
techniques; semi-structured participant observation, camera recordings, audio recordings, written and printed papers
and images, field notes, observer logs were used. The present findings were interpreted in the light of the literature
while the results were evaluated and the differences between Gijduvan and Rishton pottery were re vealed.
Keywords: Gijduvon, Rishton, Pottery, Uzbekistan
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Giriş
Tarihte ilk seramik örnekler, kullanıma yönelik kap kacak şeklindedir. Günlük hayatta çok
kullanılan seramik kapların üretim biçimleri ile öne çıkan geleneksel çömlekçilik, bu ürünler in
yapımına dair geçmişten günümüze önemli verileri ortaya koymaktadır. Bölgesel farklılık lar
üzerine kurulu üretim şekilleri ile çömlekçiliğin, farklı coğrafyalarda form, biçim, teknik,
kompozisyon ve dekor açısından çeşitlilik sergilediği görülmektedir. Orta Asya’nın gelişmiş
ticaret odağı olmasında seramik üretiminin önemli bir yer tuttuğu Özbekistan, geniş coğrafyas ı
içinde bir çok seramik merkezine sahiptir. Bunların başında Gicduvan ve Riştan çömlek üretimi
açısından incelenmeye değer oluşturan merkezler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Özbekistan, resmi adıyla Özbekistan Cumhuriyeti Orta Asya'da, Sovyetler Birliği' nde n
bağımsızlığını kazanmış bir ülkedir. Günümüzdeki yedi bağımsız Türk devletinden biri olup
TÜRKSOY'un2 üyesi olan Özbekistan, kuzeyde ve batıda Kazakistan, doğuda Kırgızistan ve
Tacikistan ile güneyde Afganistan ve Türkmenistan ile komşudur. Makedon, Arap, Pers ve Moğol
imparatorluklarının hüküm sürdüğü Özbekistan tarih boyunca bir çok uygarlığın hakim olduğu bir
yer olmuştur. 1991 yılında Sovyet Rusya’dan bağımsızlığını ilan ederek Özbekistan Cumhuriyeti
olarak varlığını sürdürmekte olan ülkede, halkın yüzde 96’sı müslüman ve ana dil Özbekçedir
(Wikitravel, 2018).
Özbekistan eski çağlardan günümüze dek Orta Asya’yı batıya bağlayan İpek Yolu ve diğer ticari
güzergâhların üzerinde bulunmaktadır. Doğu ile Batı arasındaki kültürel ve ekonomik alışver iş in
kalbinde yer alan Özbekistan, ortasından geçen İpek ve Baharat Yolu ile Çin ve Batı Medeniyeti
arasında bir köprü görevi görmüştür. Fergana Vadisi seramik üretimi sayesinde İpek Yolu’nun
önemli duraklarına sahip olmuş ve Orta Asya’nın gelişmiş ticaret merkezi konumuna ulaşmıştır.
13. yüzyıla kadar zengin bir ticaret kenti olarak devam etmiş bölge, Cengiz Han'ın saldırılar ı
sonucunda yerle bir edilmiş, özellikle Semarkant şehri çok büyük zarar görmüştür. 14. yüzyıld a
Emir Timur’un Semerkant’ı imparatorluğunun başkenti seçmesi ile bölge sanatsal anlamda doruk
noktasına ulaşmıştır (Samarkand, 2013).
Orta Asya'nın bazı bölgelerinde seramik üretimi farklı seviyelerde gelişmiş ve yaygınlaşmıştır.
Tarihsel süreç içinde bazı merkezler seramik üretiminde, teknik, ustalık ve sanatsal özellikler iyle
öne çıkmıştır. Özbekistan'da Gicduvan ve Riştan dışında Shakhrisabz, Semerkant, Kattakurgan,
Taşkent, Hiva bölgesi, Langierk ve Khorezm eyaletinin Khankin ilçesi seramik üretimi ile ön plana
çıkan merkezlerdir. Mutfak ve süs eşyası üretiminde çömlekçilik geleneği, Özbekistan’da
dekoratif ve uygulamalı sanatın en eski biçimlerinden biri olarak varlığını sürdürmekted ir.
Çömlekçilik tüketime dayalı gelenek ve göreneklerden beslenmekte, dolayısıyla üretimde arz talep
desteği görmektedir. Örf ve adetlerin devam ettiği Özbek kültüründe, özellikle evlenen bir çifte
düğün hediyesi olarak yeni çanak-çömlek verilmesi bu tüketime örnek gösterilebilir. Ayrıca, aile
ile ilgili kutlamalarda, toplu olarak mahalle kültürünün birlikteliğine dair geleneksel buluşmala rda
ve ülke için önemli günlerde, toplumun sahip olduğu yemek kültürü içerisinde seramiğin yaygın
kullanımı görülmektedir. Seramik yüzeylerde desen ve motif, kültür, yaşam tarzı, etnik köken ve
inanç ile şekillenmektedir. Kültürel etkileşimlerininde dekor üzerine etkileri görülmektedir. Bu
bağlamda, Özbekistan çömlekçiliği farklı kültürlerin aktif etkileşiminden dolayı form, biçim ve
desen olarak çeşitlilik göstermiştir. Özellikle bölge tarihi detaylı incelendiğinde, Eski Mısır, İran,
Çin, Antik Yunan, Hint, Roma, Bizans, Arap medeniyetleri ile Zerdüştlük, Hristiyanlık, Budizm,
Müslümanlık gibi farklı kültür ve inançların izlerini taşımaktadır. Seramik yüzeyler üzerinde
bulunan; yazı, arma, resim ve stilize motiflerin (naturalist, bordür, geometrik, sembolik,
Kuruluş aşamasında TÜRKSOY ismi Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi olarak belirlenmiş sonrasında alınan
kararla bu isim Uluslararsı Türk Kültürü Teşkilatı olarak değiştirilmiştir. 1993 yılında Azerbaycan, Kazakistan ,
Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye’nin Kültür Bakanlarının imzalamış olduğu anlaşma ile kurulmuştur
(Türksoy, 2015).
2
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zoomorfik) gelişim göstermesinde, yaygınlaşmasında ve çeşitlilik oluşturmasında çok kültür lü
yapının etkileri söz konusudur. Natural görünüm yada stilizasyon şeklinde kullanılan desenler
arasında, nar, badem, şeftali, elma, fıstık, saz pamuk, buğday ve çeşitli çiçek motifleri belirgind ir.
Stilizasyonda görülen çeşitlilik, Kaşgar ve Çin desenlerine dayanmaktadır.
Nitel araştırma deseniyle yapılandırılan bu araştırmada nitel veri toplama tekniklerinde n
yararlanılmıştır. Yarı yapılandırılmış katılımcı gözlem, kamera kayıtları, ses kayıtları, yazılı ve
basılı evrak ve görüntüleri, saha notları, gözlemci günlükleri ile elde edilen bulgular literatür
ışığında yorumlanarak ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilmiştir. Tüm veriler ışığında Özbekistan
çömlek tarihi ve çömlek formları değerlendirilmiş, Gicduvan ve Riştan bölgelerinin çömlek yapım
süreçleri, renk ve desen birliktelikleri ile aralarındaki farklılıklar ortaya konmuştur.
1. Özbekistan Çömlekçiliğin Kısa Tarihçesi
Özbekistan’da kültürel kimliğin bir yansıması olarak çömlekçilik geleneği, form, biçim, desen ve
teknik olarak günümüzde hala yaşatılmaktadır. Yerel kil ile yapılan mutfak ve süs eşyasından,
İslamiyet öncesi seramik oyuncaklara kadar bir çok eser müzelerde sergilenmektedir. Özbekistan
seramik tarihini aydınlatılmasında Poykent, Karatepe, Kanka, Ahsikent, Termez ve Afrasiab
arkeolojik kazıları önemli yer tutar. Poykent kazılarında ele geçen verilere göre çömlekçilik
geleneğinin eskilere dayandığı söylenebilir. IX. yüzyılda inşa edilen Poykent Antik Kenti’nde
Zerdüşt tapınakları, saraylar, camiler, kervansaraylar, yollar, kapılar ve mahalle kalıntılarının yanı
sıra çömlekçi merkezleri de bulunmuştur. Poykent’te ve Özbekistan’ın güney kesiminde
Kaşkaderya bölgesi’nde (Güney Sogdiana) Zerdüşt inancı gereği, ölü kemiklerinin konulduğu
seramik (ossuary) kaplar, dekor ve figüratif özellikleri açısından dikkat çekmektedir (Görsel 1-2).
Görsel 1: Ölü Kemiklerinin Konulduğu Çömlekler, M.Ö. 7. ve 8. Yüzyıl, Poykent (Sol)
Görsel 2: Ölü Kemiklerinin Konulduğu Kaplar, M.Ö. 5-7. Yüzyıl, Antik Sogdian (Orta)
Görsel 3: Çömlekçi Tornası, M.S. 19. Yüzyıl, Özbekistan (Sağ)

Kaynak: (Yazarın kişisel arşivinden, 2017) (Sol)
Kaynak: (Yazarın kişisel arşivinden, 2017) (Orta)
Kaynak: (Yazarın kişisel arşivinden, 2017) (Sağ)

Zengin örneklerini daha çok mutfak eşyasında gördüğümüz seramik kapların el yapımı
yöntemlerle yapımı neolitik döneme rastlamaktadır. Özbekistan’da çömlekçi çarkının ne zaman
kullanıldığına dair kesin bir bilgi bulunmasada, M.Ö. 3000 yıllarında çömlekçi tornasının Orta
Asya’da kullanıldığı bilinmektedir (Görsel 3). Sırsız ve astarlı örneklerle birlikte geometrik
bezemelerin görüldüğü seramik kap kacaklar, en erken M.Ö. 3. ve 1. yüzyıla tarihlenmekted ir
(Görsel 4). Hayvan figürlü, sırsız, astarlı seramiklerin M.Ö. 4. yy.’da kullanıldığına dair bilgiler
mevcuttur (Görsel 5) (Rakhimov, 2006). Özbekistan’ın güneyinde Karatepe kazılarında, terrakota
budist figürlerinin yanı sıra yazının süsleme unsuru olarak seramik çömleklerde kullanımı dikkat
çekicidir. Kırmızı astarlı çömleklerin dışında, gri renkli dekorlu-dekorsuz testi, vazo ve lamba gibi
farklı formda seramik objeler kullanılmıştır (Görsel 6-7).
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Görsel 4: Fergana Vadisi, M.Ö. 3. ve 1. Yüzyıl (Sol)
Görsel 5: Taşkent Bölgesi, Hayvan Figürlü Kaplar, M.Ö. 4. Yüzyıl (Sağ)

Kaynak: (Rakhimov, 2006, s.9) (Sol)
Kaynak: (Rakhimov, 2006, s.9) (Sağ)

Görsel 6: Seramik Testi, M. S. 7. ve 11. Yüzyıl, Buhara (Sol)
Görsel 7: Seramik Vazo, M. S. 7. ve 11. Yüzyıl, Buhara (Sağ)

Kaynak: (Yazarın kişisel arşivinden, 2017) (Sol)
Kaynak: (Yazarın kişisel arşivinden, 2017) (Sağ)

İlk sırlı seramikler olarak yeşil sırın kullanımı 8. yüzyıla, transparan sır kullanımı 8. yüzyılın
ortalarına rastlamakla birlikte, 9. ve 12. yüzyılda sır kullanımının yaygınlaştığını ve çeşitli renkler
ile ön plana çıktığı görülmektedir (Rakhımov, 2006).
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Görsel 8: Seramik Kase, Antik Termez, M.S. 10. Yüzyıl (Sol)
Görsel 9: Seramik Kavanoz, Antik Termez Kazıları, M.S. 12. Yüzyıl (Sağ)

Kaynak: (https://ru.unesco.org/ silkroad/countries -alongside-silk-road-routes/uzbekistan) (Sol)
Kaynak: (https://ru.unesco.org/ silkroad/countries -alongside-silk-road-routes/uzbekistan) (Sağ)

Görsel 10: M.S. 10 -12. Yüzyıl, Özbekistan

Kaynak: (Rakhimov, 2006, s.15)

Görsel 11: Geometrik Desenli Seramik Tabak, M.S. 14.-15. Yüzyıl (Sol)
Görsel 12: Figüratif Desenli Seramik Tabak Parçası, M.S. 14.-15. Yüzyıl (Sağ)

Kaynak: (Yazarın kişisel arşivinden, 2017) (Sol)
Kaynak: (Yazarın kişisel arşivinden, 2017) (Sağ)

M.S. 10-15. yüzyılda, sıraltı boyama tekniği ile birlikte sır kullanımı teknik ve artistik anlamda
yükselişe geçmiştir (Görsel 8-9-10-11-12). Bitkisel ve geometrik stilizasyon bezemeler inin
yanında figüratif desenlerde görülmektedir (Görsel 12-13). Özellikle Afrosiab Bölgesi Asya'nın
diğer bölgelerine paralel gelişim göstermesinin yanında teknik ve artistik ilerlemede öne çıkmış,
sanatsal özellikleri benzersiz ve çarpıcı zengin örnekler oluşturmuştur. Afrosiab’ın sırlı
seramiklerine duyulan ilginin, sadece kullanılan sır renklerinin dışında form ve desen yönünden
olduğu düşünülmektedir. Seramik malzemenin kap-kacak dışında, günlük kullanım alanına
yönelik geniş örnekler sunması, Afrosiab seramiklerinin diğer dikkat çekici unsurları olarak
karşımıza çıkmaktadır (Görsel 13-14-15). Bölgenin tamamında bulunan seramik borular, şehrin
gelişmiş bir alt yapıya sahip olduğunu göstermektedir.
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Görsel 13: Seramik Fare Kapanı, Afrosiab, 9-12. Yüzyıl ( Sol)
Görsel 14: Seramik Su Borusu, Afrosiab, 9-12. Yüzyıl (Sağ)

Kaynak: (http://uzbek-travel.com/about-uzbekistan/monumen ts/afrasiab_museum/ ) (Sol)
Kaynak: (http://uzbek-travel.com/about-uzbekistan/monumen ts/afrasiab_museum/ ) (Sağ)

Görsel 15: Seramik Mihrap, 10. Yüzyıl, Afrosiab

Kaynak: (http://uzbek-travel.com/about-uzbekistan/monumen ts/afrasiab_museum/)

Moğol saldırıları nedeni ile ekonomik olarak zorluk çekilen 13. yüzyıl’da seramik üretimi düşüş
göstermiş, teknik ve süsleme açısından zor bir süreç yaşanmıştır. İpek Yolu’nun ticaret açısında n
gelişiminin dışında, kültürel ve sanatsal etkileşimi sağladığı, teknik, form ve desen olarak seramik
üretimine yön verdiği görülmektedir. Felsefe ve inanç sisteminin seramik yüzeylerdek i
stilizasyonu özellikle desen ve motif açısından çeşitliliği artırmıştır (Görsel 16-17).
Görsel 16: M.S. 16 ve 17. Yy. Sırlı ve Dekorlu Tabak, Kagan Sarayı, Buhara (Sol)
Görsel 17: M.S. 16 ve 17. Yy. Sırlı ve Dekorlu Tabak, Kagan Sarayı, Buhara (Sağ)

Kaynak: (Yazarın kişisel arşivinden, 2017) (Sol)
Kaynak: (Yazarın kişisel arşivinden, 2017) (Sağ)

Çin porselenlerine duyulan hayranlık ve ilginin sonucunda, mavi-beyaz seramik dönemi 16. yy’da
Özbekistan’da görülmeye başlamıştır. 17. ve 18. yüzyıllarda seramik üretimi eskiye oranla
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gerilemiştir. Bu döneme ait bilimsel bir sınıflandırma şeması veya ayrıntılı bir çalışma bulunmasa
da seramik üretiminin devam ettiği düşünülmektedir.
17. ve 18. yüzyılda feodal devletlerin yapısı ile birlikte seramik üretim bölgeleri arasındaki bağlar
zayıflamıştır. Bunun sonucu olarak yerel ve özgün usluplar ortaya çıkmış, tüm bölgelerdek i
farklılıktan dolayı bölgesel usluplar belirginleşmiştir (Rakhimov, 2006). Seramik yüzeylerde ki
desen yoğunluğu ve motif çeşitliliği 19. yüzyıldan itibaren artış göstermiştir. 19. yüzyıla ait bu
motifler ağaç oymacılığı, nakış ve diğer sanat formlarında da kullanılmıştır.
Özbekistan'da mutfak eşyasına dair çömleklerin incelenmesi 9. yüzyılın ortalarında başladı. Orta
Asya'nın Rusya' ya girmesinden uzun yıllar sonra, popüler halk sanatlarından biri olan seramikler
hakkında bilgi, literatüre eklenmiş ve basında yer almıştır.
19. yüzyılın sonlarında Orta Asya'daki tüm çömlek biçimlerinin sistematik çalışmasına başlandı.
Bunlar Taşkent, Semerkant ve Fergana'daki sergilerde gösterildi. Sanat tarihi çalışmaları da
Vitkin, Kstalskii, Zimin, Semenov ve Andreev tarafından yürütülen arkeolojik araştırmalar ile
başladı (Rakhimov, 2006).
20. yüzyılın başlarından itibaren lambalar ve mumluklar gibi bazı formlar, geleneksel üretimin
yerine fabrika üretimi ile gerçekleşmeye başladı. Bu anlamda talebin azalması ile çömlekçiler yeni
ve farklı sanatsal formları geliştirmeye başladı.
1.1. Özbekistan Çömlek Formları
Seramik üretiminde hammaddeler arasında yerel killer, ateş kili, kuvars, fermente kil ve destek
malzemeleri (kamış, kimyasallar, yün, talaş, kömür ve diğer organik malzemeler) bölgelere göre
kullanım farklılığı göstermektedir. Çömlek ustası yapacağı ürüne göre çamuru seçmektedir. İyi
plastisite killer kavanoz, vazo gibi daha yüksek formların şekillendirilmesinde kullanılmaktad ır.
Özbek pilavı için kullanılan çukur tabaklar da bu killerden yapılır. Daha az plastisite gösteren
killer düz formların yapılmasında kullanılır. Çömlekçilerin geliştirdiği geleneksel teknikler le
killerin plastisitesi ölçülmektedir. Gicduvan ustaları, bu anlamda hazırladık ları küçük bir top
çamura başparmakları ile baskı yaparak test yapmaktadır. Bu baskı sonucunda plastik olan kil
gerilerek incelir ve sonra parçalanır. Daha az plastik kil gerilme göstermeksizin kırılır.
Özbekistan’da fabrikasyon olarak üretilen seramik ve porselen ürünler geleneksel seramik
üretimini geride bırakacak bir yaygınlığa sahip değildir. Bunun önemli sebeplerinden birisi
geleneğe olan bağlılık ve toprak kapların kullanımının sağladığı faydalardır. Süt ürünlerinin uzun
süre tazeliğinin korunması ve depolanmasında, tereyağı kıvamının sağlanması gibi kullanımlar bu
faydalardan bazılarıdır.
Çeşitli biçimde karşımıza çıkan seramik kaplar, Özbek halkının yeme-içme kültürüne göre
biçimlenmiştir. Yayvan kaselerden, daha yassı olanlarına, sürahilerden bardak gibi bir çok form,
özel adlarla anılarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Her bölgenin kendine özgü kap isimler i
olmasına rağmen, yemek kültürüne bağlı olarak ortak isimlendirmeler de mevcuttur. Gicduvan,
Riştan, Shakhrisabz, Semerkant, Kattakurgan, Taşkent gibi merkezlerde fonksiyonel amacı aynı,
ama isimleri ve boyutları farklı sırlı ve sırsız seramik ürünler kullanılmaktadır.
Halkın taleplerinin göz önünde bulundurulmasının yanı sıra fonksiyonellik, renk ve desen Özbek
çömlek formlarına yön veren yaklaşımlardır. Yemek için kullanılan çömlekler, güvenli olmasının
yanında şekli, büyüklüğü ve orantısı ile günlük kullanım için kolaylık sağlamalıdır.
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Görsel 18: Pilav Servisinde Kullanılan Yayvan Tabak ve Kullanıma Yönelik Çeşitli Sofra Kapları
(Sol)
Görsel 19: Kullanıma Yönelik Çeşitli Sofra Kapları (Sağ)

Kaynak: (Yazarın kişisel arşivinden, 2017) (Sol)
Kaynak: (Yazarın kişisel arşivinden, 2017) (Sağ)

Özbek mutfağının en önemli ulusal yemeği pilavdır. Pek çok çeşidi olmakla beraber pilav, (plov)
tüm festival, aile ve özel kutlamalar için vazgeçilmezdir. Pilav, sofranın merkezinde yer alan geniş
ve yayvan bir seramik çanakta sunulmaktadır. Özbek çömlekleri arasında pilav kapları yaygın bir
şekilde kullanılmaktadır (Görsel 18-19).
Görsel 20: Seramikten Yapılmış Ekmek Pişirme Fırınları (Tandır), Özbekistan (Sol)
Görsel 21: Seramikten Yapılmış Ekmek Pişirme Fırınları (Tandır), Özbekistan (Orta)
Görsel 22: Seramik Tandır Yapımı, Özbekistan (Sağ)

Kaynak: (Yazarın kişisel arşivinden, 2017) (Sol)
Kaynak: (Yazarın kişisel arşivinden, 2017) (Orta)
Kaynak: (Abdullaev vd.,v2017, s.254-255) (Sağ)

Çömlekçilerin kullanıma yönelik ürettiği kaplar tuz ve ekmek için kapaklı kavanoz benzeri formlar
(tuzdon, nondon), lambalar ve mumluklar (chiroqdon, shamdon) ve oyuncaklar (xushpalak), reçel
için kavanozlar (gultuvak), su için çömlekler (sulak), çiçekler için vazolar ve diğerleri (guidon)
olarak adlandırılmaktadır. Evde kullanıma yönelik diğer seramikler, hamur karıştırmak için büyük
düz kaseler (tog'ora), pirinç yıkamak yada pilav pişirmek için (tog'oracha), giysi yıkama için büyük
leğen (jomashov), su ve tahıl depolamak için büyük testiler (xum), boyama leğenleri (yom ya da
nilxum), sürahi (xum), ürün saklamak için iki veya dört kulplu kaplar (qushqulaq), iki kulplu ya
da kulpsuz yayık tereyağı kapları (guppe), geniş tabanlı ve dar boyunlu, su çarkı için sürahi benzeri
testiler (digir go'za), çeşitli boyutlarda su boruları (quvur), abdest için sürahiler (oftoba), fırınlar
için seramik borular, çaydanlıklar ve ekmek pişirmek için kullanılan fırınlar (tandır) (Görsel 2021-22) sayılabilir.
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Tandır yapımında yün, kamış, kömür, talaş ve kerpiç gibi malzemeler kullanılır. Bu organik
katkılar, büyük seramik form olan tandırda, kuruma aşamasında çatlak ve deformasyo nu
engellemekte ve pişme sırasında yanıp, seramiği gözenekli hale getirmektedir.
2. Gicduvan Çömlekçiliği ve Üretim Şekli
Gicduvan Özbekistan Cumhuriyeti'nin Buhara ili'ne 46 km mesafede yer alan küçük bir kasabadır.
Antik çağlardan beri zanaat ve ticaret merkezi olarak bilinen Gicduvan, kendine özgü üretim tarzı
ile önemli bir seramik merkezidir. Büyük İpek Yolu boyunca popüler bir kasaba olan Gicduvan’da
sofra seramikleri üretilmiş ve bu üretim yaygınlaşmıştır. Çoğunlukla büyük sığ yemekler için
Lyagans, çay içmek için oryantal bardaklar olarak pialas, çorba içmek için büyük bardaklar, kosas
ve vazolar bilinen seramik formlardır.
7 nesildir devam ettikleri çömlekçilik geleneğinde makine kullanmadan, tamamen gelenekse l
üretime sadık kalarak, yerel çamur, nehir yatağından elde ettikleri bentonit ve bağlayıcı olarak
kullandıkları kamış başağını karıştırarak, kili hazır hale getirmektedirler. Gicduvan çevresinde n
getirilen kil, yerin bir ya da yarım metre kazılması ile elde edilmektedir. Çamur, toprağın üst
kısmını kullanmadan altındaki tabakanın alınarak elekten geçirilmesi ve diğer karışımlar ın
eklenerek yoğrulması ile elde edilmektedir. Elde edilen çamur yaklaşık 10 gün bekletilir sonra
biçimlendirilir. Çömlek üretimi geleneksel ayaklı torna kullanılarak sürdürülmekted ir
(Şekillendirilen çömlekler, rötuşlandıktan sonra oda sıcaklığında kurutulmaya bırakılır.
Taşkent’ten beyaz, Lan Navoi’den (Gicduvan’a 70-75 km uzaklıkta) kırmızı çamur getirile rek,
astarlama işleminde kullanırlar ve bu işlemi akıtma tekniği kullanarak yaparlar. Astarlama sonrası
ürünler oda sıcaklığında kurutulduktan sonra fırça veya puarla dekorlanır. Renk veren metal
oksitler yardımı ve sıraltı tekniği ile dekorlanan çömlekler, akıtma tekniği ile transparan sırlanır.
Görsel 23: Hammaddelerin Öğütülmesi, Gicduvan (Sol)
Görsel 24: Hammaddelerin Öğütülmesi, Gicduvan (Sağ)

Kaynak: (http://uzbek-travel.com/about-uzbekistan/facts/Gicduvan_ceramics/ ) (Sol)
Kaynak: (http://uzbek-travel.com/about-uzbekistan/facts/Gicduvan_ceramics/) (Sağ)

Üretimin bir çok aşamasında geleneksel yöntem dikkat çekmektedir. Bir mil etrafında eşek
yardımı ile döndürülerek kullanılan taş değirmen, seramik sırı elde etmek için karışımın
öğütülmesini sağlayan ilginç bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır (Görsel 23-24). İki granit
taş arasında bulunan sır hammaddeleri, su ile karıştırılarak bir kaç gün öğütülmektedir. İşlemin
ardından bu yolla yaklaşık 40 kilo sır elde edilmektedir. Seramik sırı olarak kırkbugum otunun
külleri (%60-70), kaolin (% 8-10), atık cam (%5-10) ve buğday unu (%1) ve kurşun oksit (%15)
kullanılmaktadır. Çölde yetişen ve yılda bir kez ekim ayında çömlekçiler tarafından toplanan,
kırkbugum otunun yakılması ile elde edilen küller, sır yapımında kullanılmaktadır. Daldırma veya
akıtma tekniği ile uygulanan sır, akıcı olarak hazırlanmaktadır. Fırına yerleştirilme biçimi ile diğer
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çömlekçi merkezlerinden ayrılan Gicduvan seramikleri içlerine konan metal üç ayaklar yardımı
ile baş aşağı bakacak şekilde ayrıştırılıp istiflenir (Görsel 25-26-27).
Görsel 25: Ürünlerin Fırına Yüklenme Şekli, Gicduvan

Kaynak: (Yazarın kişisel arşivinden, 2017)

Görsel 26: Ürünleri Seramik Fırınına Yerleştirme, Gicduvan (Sol)
Görsel 27: Ürünleri Seramik Fırınına Yerleştirme, Gicduvan (Sağ)

Kaynak: (http://uzbektravel.com/ about-uzbekistan/facts/Gicduvan_ceramics/) (Sol)
Kaynak: (http://uzbektravel.com/ about-uzbekistan/facts/Gicduvan_ceramics/) (Sağ)

Fırın yakıtı olarak odun ve doğal gaz kullanılır. Ayrıca dut ağacı ve pamuk üretiminin atık ürünler i
de fırın yakıtı olarak kullanılmaktadır. Gicduvan’da çömlek ustası, fırının kaç dereceye çıktığını
tecrübeleri ile bilir. 500 dereceye gelmiş fırında, ürün üzerinde yer alan dekoru net bir şekilde
gözlem bölümünden görmekte olan çömlek ustası, 700 derecede, ürünlerin ağız kısmında sır
damlalarının oluştuğunu, 900 derecede dekor üzerinde parlaklığı ve 1000 dereceye gelindik te n
sonra ürünler üzerinde dekorun ayırt edilmez olduğunu gözlemler. 1050℃ tek pişirim olarak
geleneksel fırınlarda (Görsel 28-29) odun veya doğal gaz kullanılarak ürünler fırınlanır. Tek
pişirim uygulanan bu merkezde fırın 1050 dereceye çıkarıldıktan sonra soğumaya bırakılır.
Ateşleme ve ürünlerin konduğu bölümler olarak iki kattan oluşan bu fırınlar, üstten çekişlid ir.
Üretimin kapasitesine bağlı olarak bazıları odalı şekilde inşa edilmiştir. Kapak kısmı yükleme
yapıldıktan sonra kendi üretim refrakter malzemeler ile örülerek balçıkla sıvanır. Pişme derecesine
geldikten sonra fırına yakıt atılmaz ve işlem sonlandırılır. Yaklaşık 3 gün süren fırınlama işleminin
ardından fırın kendi kendine soğumaya bırakılır.
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Görsel 28: Geleneksel Seramik Fırını, Gicduvan (Sol)
Görsel 29: Geleneksel Seramik Fırını, Gicduvan (Sağ)

Kaynak: (Yazarın kişisel arşivinden, 2017) (Sol)
Kaynak: (Yazarın kişisel arşivinden, 2017) (Sağ)

1.1. Gicduvan Çömleklerinde Desen ve Motifler
Gicduvan’da yaklaşık 200’ün üzerinde farklı desen ve motif, çömlekçiler tarafında n
kullanılmaktadır. Desen ve motiflerin kökleri eskiye dayanmakta ve aile mirası şeklinde babadan
oğula aktarılmaktadır. Orta Asya ülkeleriyle özdeşleşen nar, güneş, ay ve çeşitli çiçek
motiflerinden oluşan suzani kumaşlarının seramikleri etkilediği gözlenmektedir.
Görsel 30: Çeşitli Mihrab ve Form Merkezinde Kullanılan Rozet Dekorları, Gicduvan

Kaynak: (Rakhimov, 2006, s.120-123)

Yeşil ve mavi renklerin hakim olduğu Gicduvan seramiklerinde tek pişirimden dolayı renklerin
birbirine karıştığı ve kontur çizgisinin belirsizleştiği görülmektedir. Üretim biçimi ve dekor tekniği
olarak kendi çömlek kimliği ile diğer bölgelerden ayrılmakta olan Gicduvan seramikleri, tavus
kuşu tüylerine benzeyen desenleri ile kalın sır tabakası ile bulanıklaşan parlak renkler, suluboya
etkisinde yumuşak geçiş özelliği göstermektedir. Bitkisel-geometrik bezemelerden oluşan
bordürler, merkeze konulan ana motif ile sembolik anlam taşıyan mihrap (mehrob) motifi, kazıma
ve fırça dekorlu olarak uygulanmaktadır. Hint sanatı olan mandala kompozisyonuna yakınlığı ile
dikkat çeken mihrap dekorlu seramikler (Görsel 30), doğumdan ölüme, yaşam basamaklarının
sembolize edilmesi üzerine biçimlenmiştir. İslimi (rumi), Yunan meander ve Hint yılanı motifler i
şeklinde bordürler sıklıkla kullanılmaktadır. Desenlerin çoğu islamiyet öncesine dayanan
Gicduvan seramiklerinde, zoomorfik elementlerin bolluğu dikkat çekmektedir.
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Görsel 31: Gicduvan Bitkisel ve Geometrik Bordür Dekorları

Kaynak: (Rakhimov, 2006, s.118-119)

Geleneksel süsleme motiflerinin kullanımı ile birlikte dekoratif özgünlük, tasarım, form ve renk
bütünlüğü, Gicduvan çömlekçilerinin yaratıcılığı ile harmanlanmaktadır. Fırına yükleme
şeklinden dolayı gelişen sır hatalarının bıraktığı izler, Gicduvan seramiklerinin ayırt edici ve
karakteristik özellikleri arasında yer alır (Görsel 32-33). Kendine özgü renkleri ile birlikte tabak
ya da kasenin ortasında üç ayağın metal yerinin sır ile teması sonucu oluşan çukur, tüm Gicduvan
çömleklerinde bulunmaktadır. Sırın akıcı olmasına ve ürünlerin ağız kısmının aşağıya bakacak
şekilde fırına yüklenmesine bağlı olarak ağız kısmında gelişen sır damlası, Gicduvan çömlekler ini
diğerlerinden ayıran bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Görsel 32: Fırın Yüklemeye Bağlı Sır Hataları, Gicduvan (Sol)
Görsel 33: Fırın Yüklemeye Bağlı Sır Hataları, Gicduvan (Orta)

Kaynak: (Yazarın kişisel arşivinden, 2017) (Sol)
Kaynak: (Yazarın kişisel arşivinden, 2017) (Sağ)
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Görsel 34: Gicduvan Seramik Müzesi ve Satış Yeri (Sol)
Görsel 35: Seramik Kase ve Tabak, Gicduvan (Sağ)

Kaynak: (Yazarın kişisel arşivinden, 2017) (Sol)
Kaynak: (Yazarın kişisel arşivinden, 2017) (Sağ)

Gicduvan Seramik Okulu’nun eskiye dayanan ve gelenekselleşmiş teknik becerileri ve desenleri
babadan oğula geçerek kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Gicduvan Seramik Okulu’nun kurucusu
Narzullayev ailesi, aynı zamanda Gicduvan Seramik Müzesi' nin de kurucularından biridir.
Narzullayev ailesine ait bulunan kompleks atölye, müze ve okul olarak işlev görmektedir.
Gicduvan’da butik seramik üretimine devam eden Narzullayev ailesi, ustaların yetişmesi için
gayret sarfetmekte aynı zamanda ustaların eserlerini sadece çömlek atölyelerinde değil, Gicduvan
Seramik Müzesi'nde de tanıtılmasına destek sağlamaktadır. Eski ve yeni ustaların eserlerinden ve
geniş bir koleksiyondan oluşan müze (Görsel 34), zengin renkler ve çeşitli süslemelere sahip
Gicduvan seramikleri ile dikkat çekmektedir.
2. Riştan Çömlekçiliği ve Üretim Şekli
Riştan, Özbekistan’ın Fergana bölgesinde, Kokand ile Margilan arasında kalan bir kasabadır.
Riştan’ın bulunduğu lokasyon, Fergana Vadisi’nin İpek Yolu ticaretinde taşıdığı öneme bağlı
olarak gelişmiştir. Çömlekçiliğin 800-1000 yıl önce Riştan'da geliştirildiğine dair bilgiler
mevcuttur (Mirzaev, 2007).
Emir Timur tarafından kurulan imparatorluk sonrası, İpek Yolu ticaretinin aktifleşmesi ile Çin
porselenlerinin pazarlarda büyük rağbet gördüğü üzerine bilgiler mevcuttur. 14. yüzyılın sonunda
Emir Timur'un Semerkant'tan Riştan'a birkaç usta gönderdiği ve Çin porselen üretiminin sırlarını
ortaya çıkarmak için girişimlerde bulunduğu bilinmektedir (Mirzaev, 2007). Fergana Vadisi'nde
yüksek kaliteli kaolinin olmamasından dolayı bu girişimlerde başarısız olmuşlardır. Bununla
birlikte, Riştan'da, yerel kilin astarlanıp, kobalt oksit ile dekorlanması sonucunda çini olarak
adlandırabileceğimiz mavi-beyaz seramikler yapılmaya başlanmıştır. Transparan sırla sırlanan bu
ürünler, Çin porseleninin taklidi olarak gelişim göstermeye devam etmiştir. Özellikle Çin Ming
dönemi mavi-beyaz seramiklerinden etkilenildiği, sonrasında Riştan çömlekçiliğinin kendi üslup
ve tarzını yakaladığı görülmektedir.
Çin porseleninin ithalatı sonucu yerel geleneğin gelişiminde rol oynadığı ve 19. yüzyıl' ın
sonlarından ve 20. yüzyılın başlarına, Riştan’ın seramiklerinin Orta Asya'da ünlend iği
bilinmektedir. Çini etkisinin, Riştan ve Riştan’a komşu olan Tacikistan’ın Chorku köyünde daha
belirgin olduğu görülmüştür. 20. yüzyılda Riştan ustaları, seramik churchurak veya hushpulak
olarak bilinen oyuncak düdükler üretmişlerdir (Mirzaev, 2007).
1900-1910'da 250 çömlekçi ve çalışanla 130 dükkâna sahip olan bölgede, 1917 Ekim
Devrimi’nden sonra üretim kooperatifleri kurulmuş 1960’lı yıllara kadar bu kooperatifler
seramikçilerin örgütlenmesini sağlamıştır. Riştan çömlekçilerini birleştiren bu kooperatifle rde
1958'de 70 seramik dükkânı ile kap kacak, süs eşyası ve mimari alana özgü seramik üretimini
devam ettirmiş ve günümüze kadar gelmiştir (Rakhimov, 2006).
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Görsel 36: Mihrap Desenli Pilav Kabı ve Seramik Çorba Kâseleri, Riştan (Sol)
Görsel 37: Seramik Çorba Kâseleri, Riştan (Orta)
Görsel 38: Kuş Figürlü Kap (Urdac), Riştan (Sağ)

Kaynak: (Yazarın kişisel arşivinden, 2017) (Sol)
Kaynak: (Asia Adventures, 2016) (Orta)
Kaynak: (Yazarın kişisel arşivinden, 2017) (Sağ)

Riştan seramikleri Özbekistan’daki diğer bölgelere göre form çeşitliliği açısından çeşitlilik
göstermektedir. Pilav kapları (Görsel 36), çorba kâseleri (Görsel 37), şekerlikler, su ve süt kabı ve
gıda maddelerinin depolanması için büyük kaplar, çaydanlıklar, çay kâseleri, abdest ve diğer
kullanıma yönelik sürahiler, peçetelikler, çeşitli boyutlarda sofra ve duvar tabakları ile kuş figür lü
kap (Görsel 38) üretimi Riştan’da en çok üretilen seramiklerdir.
Belirli mahallelerde bir arada yaşayan çömlekçiler, merkezde konumlanmış avluya sahip mimar i
yapılar içinde ev-atölye olarak yaşamlarına ve üretimlerine devam etmektedirler. Bir arada
olmanın teknik ve fiziki şartlarda oluşturduğu faydalar, günümüze kadar bu geleneğin
yaşatılmasında etkili olmuştur. Riştan çömlekçiliğinde kullanılan toprak, bu çömlekçi
mahallelerinin çok yakınında birkaç metreyi geçmeyen bölgeden alınmaktadır.
Demir oksit oranı ve plastikliği yüksek bir kil olan Riştan’da çamur hazırlama süreci, tamamen
geleneksel yöntemlere dayanır. Kil kaynakları ile çevrili olan bölgeden temin edilen kil, önce kuru
öğütme işlemine tabi tutulur. Kuru öğütme değirmeni ile belirli tane boyuna gelen kil, ardından
eleklerden geçirilerek çamur dinlenme havuzlarında ince taneciklerine ayrılması için iki aşamalı
olacak şekilde dinlendirilir. Çamuru dinlendirip, suyu uçurularak yoğurma kıvamına gelen çamur,
ayakla çiğnenerek nem dengesi eşitlenmeye çalışılır. Elle yoğurma işlemi ile bir araya getirile n
çamur, istenilen form büyüklüğüne göre bölünerek üretime hazır hale getirtirilir. Günümüzde
çömlekçi tornası (Görsel 39) kullanımının yanında şablon tekniği (Görsel 40) ve alçı kalıplar
kullanılarak üretim yapılmaktadır. Dönen bir tabla üzerine yerleştirilen çeşitli büyüklük te
yuvarlak alçı kalıp içine konan plastik haldeki çamur, istenilen ve rahatlıkla değiştirilebilen şablon
bıçaklar yardımı ile kolayca şekillendirilir. Geleneksel ayaklı çark kullanımının dışında üretimin
seri olması için özellikle bu yöntem tercih edilmektedir.
Çömlekçi tornasında şekillendirilen ürünler kurutulup akıtma yöntemi ile astarlanır. Astarın
kurumasından sonra, bisküvi pişirimine tabi tutulmaktadır. Astardan dolayı pişme rengi beyaz hale
gelen ürünler dekorlama için uygun zemin oluşturur. Bisküvi pişirimi yapılan ürünler mangan
oksit kullanılarak desenlerin konturlarını belirlemede yani tahrir çekmede kullanılır. Keçi kılında n
yapılan fırçaların kullanıldığı Riştan’da dekorlama, renk veren oksitler ve sıraltı tekniği ile
yapılmaktadır. Rusya veya Çin’den sarı-kırmızı demir oksit ve kobalt oksiti getirten çömlekçiler
diğer oksitleri kendi ülkelerindeki kaynaklardan temin etmektedirler. Kobalt oksit ile güçlü bir
mavi, bakır oksit ile mavimsi yeşil bir renk, demir oksit ile de kahverengi kullanımı yaygınd ır.
Riştan seramiklerinde en çok kullanılan renk, mavi ve turkuaz tonlarıdır.
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Görsel 39: Çömlekçi Tornası, Riştan (Sol)
Görsel 40: Şablon Tekniği İle Alçı Kalıp İçinde Şekillendirme, Riştan (Sağ)

Kaynak: (Yazarın kişisel arşivinden, 2017) (Sol)
Kaynak: (Yazarın kişisel arşivinden, 2017) (Sağ)

Sır yapımında, ahşap yapıştırıcısı, %5 atık pencere camı, % 10 kuvars, %10 kaolin, % 5 yerel kil
ve %70 bitki külü kullanılır. Özbekistan'daki modern çömlekçiler tarafından Riştan alkali
sırlarının üretiminde geleneksel bir uygulama olarak % 70 ishkor dedikleri bitkinin kalsinas yo nu
sonucunda oluşan külü ile % 30 öğütülmüş kuvarsit karışımının kullanıldığı bilinmekted ir.
Bozkırda toplanan gulak, gulab veya kırkbugum otlarının yakılması ile elde edilen külün diğer
hammaddelerle karışımı, ishkor sırı olarak bilinmektedir. Geleneksel alkali sır ishkora, kalay,
kobalt, bakır veya demir oksit katılarak, mavi, turkuaz, beyaz, siyah veya kahverengi tonları elde
etmektedirler (Mirzaev, 2007). Külde bulunan potas ile oluşturulan karışımdan dolayı bu renkler
ortaya çıkmaktadır. Sır, metal değirmen içine konan taşlar yardımı ile öğütülmektedir. Geleneksel
yöntem olan iki taş arasında öğütme işlemi de hala kullanılmaktadır. Ürünler akıtma tekniği ile
sırlanır. Ürünlerin fırın plakasına temas edecek yüzeyleri sünger yardımı ile silinir. Pişirim olarak
geleneksel odunlu fırınların yanında gaz veya elektrikle çalışan modern tip fırın kullanımı da
görülmektedir (Görsel 41-42). Riştan‘da ürünlerin fırınlanması 900 ℃ bisküvi pişirimi ve 1100℃
sırlı pişirim olarak iki aşamada gerçekleşir. Kadınların da son yıllarda atölyelerde görev aldıklar ı
ve dekorlama işlerini yürüttükleri görülmüştür.
Endüstriyel ihtiyaçlara yönelik doğal gaz kullanımı Mart'tan Ekim'e kadar tahsis edildiği için
Riştanlı çömlekçiler pişirimde sıkıntı yaşamaktadır. Ancak, gelecekte doğal gaz üretim hacminin
artması ile bu sorunun aşılabileceği söylenebilir.
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Görsel 41: Geleneksel Seramik Fırınları, Riştan (Sol)
Görsel 42: Geleneksel Seramik Fırınları, Riştan (Sağ)

Kaynak: (Yazarın kişisel arşivinden, 2017) (Sol)
Kaynak: (Yazarın kişisel arşivinden, 2017) (Sağ)

2.1.Riştan Çömlekçiliğinde Desen ve Motif
Mavi-beyaz seramiklerle bilinen Riştan desenlerinde genelde mavi renk hakimdir. Suyun ve
bulutsuz gökyüzünün rengi olan ve mutluluğun semboli olarak görülen mavi, Riştan çömlekçiliği
ile bütünleşmiştir. Günümüzde farklı renkleri de kullanan Riştan’lı ustalar, yaklaşık 300’ün
üzerinde desen ve motif çeşitliliğine sahiptir.
Görsel 43: Bordür, Dekoratif ve Zoomorfik Motifler, Riştan

Kaynak: (Rakhimov, 2006, s.109-112)

Desenlerde kırmızı biber, nar, taç yaprak, badem, ahududu, afyon çiçeği, balık ve ağ stilizas yo nu
dikkat çekmektedir. Rozet, menderes bordürü, satranç tahtası gibi geometrik desen kullanımıda
görülmektedir (Görsel 43). Seramik formda birbirini takip eden desenleri mükemmel uygula ya n
Riştanlı ustalar, kiraz, lale, gül motiflerini de sıklıkla kullanırlar. Top, elips, kıvırcık, buğday ve
çengel zinciri, fesleğen, tarçın ve armut ağacı yaprağı, nohut çekirdeği, kabağ çiçeği, Arapça vav
harfi, kuş kanadı olarak adlandırılan bir çok natüralist ve geometrik motif, bordür olarak
kullanılmaktadır.
Süslemelere ek olarak; dört, altı, sekiz yapraklı bitkiler (korbag), tekli, çiftli ve çoklu şekli ile
badem (bodom-gul), meyveler, bitkilerin yarı boğum şekilleri, selvi ağacı (sarw), karahind iba ğ
(guliposho), yıldız soketleri (yulduz-gul), ağlar (chetan), akrep (chayon), koç boynuzu (kukkorak),
inek gözü (karakon) gibi geometrik ve zoomorfik motifler sayılabilir (Görsel 43). Bıçak ve sürahi
(kumgan) (Görsel 45-46) gibi eşyaların geleneksel imgelerine de sıklıkla süslemelerde rastlanır.

150

The Pottery of Gijduvon and Rishton

Süsleme için önemli noktalardan biri, seçilecek ana motif ile birlikte kullanılacak diğer desenlerin
bütünde taşıdığı ana temayı oluşturması üzerinedir. Bolluk ve bereket için buğday başağı, huzur
ve refahta badem, bereket ve doğurganlıkta nar, güç ve uğur getirmesi adına geleneksel bıçak
sembollerinin kullanılması tematik yaklaşımlar olarak sayılabilir. Riştan seramiklerinin, diğer
çömlekçilik merkezlerine göre gelişmiş teknikleri ve sanatsal nitelikleri göz önünde
bulundurulduğunda, kendi boyama stilleri ile zarif tasarımlar gerçekleştirdikleri söylenebilir.
Süslemelerde, özellikle dekordaki netlik, ustaların yaratıcılığı ile dikkat çekicidir. Motiflerde yer
alan meyve, nar, çember ve sarmal süslemeler ile güneş, ay ve evrene dair sembolik ve şiirsel
kodlama, çömlekçiler tarafından bilinmekte ve kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır.
Görsel 44: Satranç Deseni Bordürlü ve Bitkisel Motifli Tabak, Riştan (Sol)
Görsel 45: Alisher Nazirov Tarafından Yapılmış Stilize Sürahi (Kumgan Deseni), Badem Ağacı
ve Geometrik Tabak, Riştan (Orta)
Görsel 46: Rustam Usmanov Tarafından Yapılmış Stilize Sürahi, Balık ve Geometrik Tabak,
Riştan (Sağ)

Kaynak: (http://sanat.orexca.com/2011/2011-1/surayo_alieva-2/#!prettyPhoto) (Sol)
Kaynak: (https://www.arastan.com/rishtan-surai-platter-a75-002.html) (Orta)
Kaynak: (https://www.veniceclayartists.com/azure-allure-along-the-silk-road/) (Sağ)

3. Sonuç
Orta Asya’nın tarihsel yolculuğunda kültürel kodların aktarımında etkili bir yere sahip olan
çömlekçilik, Özbekistan’da yaşayan bir değer olarak varlığını sürdürmektedir. Önemli bir geçim
kaynağı olan çanak-çömlek üretiminde Gicduvan ve Riştan, ekonomisi bu temellere dayanan,
seramik üretimi olarak aktif bir süreçte yer almaya devam eden önemli merkezler konumundad ır.
Geleneksel üretime yönelik bu iki merkez, fabrikasyon üretim yöntemleri karşısında ayakta
kalmaya çalışmaktadır.
Riştan’ın Gicduvan’a göre seramik üretim şeklinde geleneksel ile birlikte seri üretim teknikler ini
kullanması, daha az işgücü ile daha fazla ürün elde etmesine olanak sağlamaktadır. Dekorlama
aşaması her iki merkezde sır altı tekniğinde, fırça ile el dekoru uygulamalarına dayanır.
Bu iki bölge arasında renk, desen ve motif açısından farklar söz konusudur. Desen ve motif
açısından Riştan, Gicduvan’a göre daha fazla çeşitliliğe sahipken, zoomorfik motifler açısında n
Gicduvan öne çıkmaktadır. Gicduvan çömleklerinde sarı, kahverengi, kırmızı, yeşil gibi renklerin
çeşitliliğinin yanında Riştan’da mavi-turkuaz-beyaz hakimiyeti söz konusudur. Gicduvan’da ana
desenin büyüklüğü dikkat çekici ve çömleklerin merkezine konumlanmakta, Riştan’da motifler
küçülmekte ve desen yoğunluğu dikkat çekmektedir. Riştan seramiklerinin kontur geçişleri ile
oluşturduğu dekorun özenliliği bu bölge seramiklerine talebi artırmaktadır. Renklerin birbirine
karışmamasının yanı sıra mavi-beyaz seramiklerin beğeni oluşturması Riştan seramikler ini
ayrıcalıklı kılmaktadır. Gicduvan ve Riştan çömleklerinde desen, renk ve üretim aşamalar ında
görülen farklılıklar; kullandıkları çamur, pişirim basamakları, fırın içine ürünlerin yüklenmesi ve
sır hammaddeleri olarak özetlenebilir.
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Bisküvi pişirimi yapılmış ürün üzerine uygulanan dekorun netliğinin yanında tek pişirime dayalı
Gicduvan’a göre Riştan, üretim konusunda avantajlı konumdadır. Gicduvan’ın akıcı özellik
gösteren sır kullanımı üretimin son aşamasında fireleri artırmaktadır. Bu bağlamda kontrollü
üretim Riştan’da söz konusu iken, Gicduvan üretim kayıpları açısından sıkıntı yaşamaktadır.
Gicduvan’da sır yapımında %15 oranında kullanılan kurşun bileşiklerinin kap-kacak üretiminde
kullanılması gıda güvenliliği açısından endişe uyandırmaktadır. Hammaddelerin öğütülmesinde n
fırınlama aşamasına kadar tüm süreçte Gicduvan bölgesi, üretim aşamaları ile gelenekse l
yöntemleri devam ettirmektedir.
Çömlek üretiminde kendi bilgi ve birikimlerini gelecek nesillere aktarma yönünde Gicduvan ve
Riştan önemli sorumlukları yerine getirmektedirler. Seramik okulu, müze ve atölyelere sahip olan
Gicduvan ve Riştan, bu şekilde bölgesel gelişme ve ilerlemeyi desteklemektedirler.
Gicduvan ve Riştan yeme-içme kültüründe sofra takımları üzerine farklı büyüklükte ve çeşitlilik te
çömlek üretimlerini devam ettirmekte, ürün yelpazesini artan ve değişen ihtiyaçlara yönelik
genişletmeye çalışmaktadırlar.
Nitel araştırma deseniyle yapılandırılan araştırmadan elde edilen verilerin değerlendirimesi ile
Özbekistan çömlekçiliği ve kısa tarihçesi, Özbekistan çömlek formları, Gicduvan ve Riştan
bölgelerinin çömlek yapım süreçleri, kullanılan renk, desen ve motif ögeleri değerlendirilmiştir.
Sonuç olarak, Gicduvan ve Riştan bölgelerinin çömlekçiliği üzerine farklılıklar ortaya konmuştur.
Kaynakça
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KÜTAHYA SİVİL MİMARİ ÖRNEKLERİ KAPSAMINDA KOSSUTH EVİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ VE KURGUSAL MEKÂN AÇISINDAN ANALİZİ
Çağrı YALÇIN 1
Öz
Bu araştırmanın amacı Kossuth Evi Müzesi ve diğer sivil mimari örneklerinin incelenerek değerlendirilmesi ve
değerlendirme sonuçlarının kurgusal mekânlar aracılığıyla yumuşak güç unsuru olmak için uygunluğunun tasarım
düzleminde analiz edilmesidir.
Kossuth Evi, Macar Özgürlük Savaşı'nın önderlerinden Lajos Kossuth'un 1850-1851 yılları arasında 56 kişilik mülteci
grubuyla geldiği Kütahya'da ailesiyle misafir edildiği evdir. Ev 18.yy'a ait kentteki te k yapıdır. Kütahya ilinde, Şükrü
Şeker Evi, Defterdar Konağı, Ispartalılar Konağı gibi 19. yy ve 20. yy'a ait pek çok sivil mimari örnekleri de
bulunmaktadır. Kütahya ili coğrafi nitelikleri aracılığıyla sahip olduğu Roma'dan günümüze uzanan zengin kültüre l
çeşitliliğiyle pek çok farklı yapı tipine ve plan çeşidine ev sahipliği yapmaktadır. Yumuşak güç unsuru olarak kültürel
temelin tanıtılmasında mimari ögeler kullanılmaktadır. Özellikle Japon görselleştirme sanatçısı ve yönetmenler Hayao
Miyazaki ve Isao Takahata yumuşak güç unsuru olarak Japon kültürü ve Japon mimarisini eserleriyle Dünya'ya
tanıtmaktadır. Ayrıca Amerika'da pek çok Hollywood yapımı film yumuşak güç unsuru olarak Amerikan kültür ve
mimarisini tüm dünyaya taşımaktadır.
Bu araştırma sonucunda ise Kütahya ilinin kültürel altyapısıyla yumuşak güç unsuru olarak kurgusal mekanların
oluşturulması ve farklı yorumlarla kentin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin global platformda doğru ve verimli tanıtımının
yapılması açısından elverişli olduğu öngörülmüştür. Bu açıdan gerçekleştirilebilecek çalışmalar ve çözüm önerileri
tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kütahya, Kossuth Evi Müzesi, Sivil Mimari, Kurgusal Mekân

THE EVALUATION OF KOSSUTH HOUSE IN KUTAHYA CIVIL ARCHITECTURE
WITHIN THE EXAMPLES IN THE TERMS OF FICTIONAL SPACE ANALYSIS
Abstract
The purpose of this research is to examine the Kossuth House Museum and other examples of civil architecture and
to analyze the results of the evaluation to be a soft power element through fictio nal spaces in the design areas.
Kossuth House is the house where Lajos Kossuth, one of the leaders of the Hungarian Freedom War, was hosted with
his family in Kütahya between 1850-1851 with a group of 56 refugees. The house is the only building in the city
belonging to the 18th century. There are many examples of civil architecture belonging to the 19th century and 20th
century such as Şükrü Şeker Evi, Defterdar Konağı and Ispartalılar Mansion in Kütahya. Kütahya city has many
different types of buildings and plan types with its rich cultural diversity from Rome to present day by means of its
geographical characteristics. Architectural elements are used in the introduction of the cultural foundation as a soft
power element. In particular, the Japanese visualization artist and directors Hayao Miyazaki and Isao Takahata
introduce the Japanese culture and Japanese architecture to the world as a soft power element. In addition, many
Hollywood-made films in the United States carry American culture and architecture to the whole world as a soft power
element.
As a result of this research Kutahya for creation of fictional places as the soft power elements of the cultural
infrastructure of the province and the construction of accurate and efficient introduction in the global platform of the
city with different interpretations and the Republic of Turkey was estimated to be favorable terms. In this respect, the
studies and solutions that can be realized in this respect are discussed.
Keywords: Kütahya, Kossuth House Museum, Civil Architecture, Fictional Space
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Analizi

Giriş
İnsanlık tarihine bakıldığında; Kentsel Devrim’den bu yana, kent dokusu kent kimliğinin
tanımlanmasında etkin bir rol oynamaktadır. Kent dokusunun oluşumunda ise yapı çeşitler i
arasında en önemli olanı şüphesiz konuttur. Konutlar toplumun temeli olan ailenin barınma
ihtiyacını karşılamasının yanı sıra, sayıca fazlalığıyla ve estetik açıdan görsel bütünlüğüyle kent
belleğini oluşturan mimari yapılardandır. Aynı zamanda konutlar malzeme seçimi, tasarım ve
yapım yöntemleriyle de kent kimliğine katkı sağlar ve onu tanımlar. Günümüzde kent kimliğine
dolaylı yoldan katkı sağlayan bir diğer etken ise sinema, bilgisayar oyunu, diziler, animasyo n
filmleri gibi alanlarda oluşturulan yapımların kurgusal mekân tasarımlarıdır.
Kurgusal mekân, günümüzün teknolojik imkânları doğrultusunda tamamen veya kısmen
uygulanabilmesi mümkün olmayan mekânlardır. Zaman-mekân ilişkisi kurgusal mekân kavramını
biçimlendirebilir. Teknolojik imkânlar yeterli olsa dahi geçmişe dair bir anlatıda, mekânlar ancak
kaynaklar ışığında yorumlanabilir, dönemin yaşantısına erişmek mümkün değildir. Zaman-mekâ n
ilişkisi içinde kurgusal mekânlarda alternatif zaman dilimleri de yaratabilir. Kurgusal mekânlarda ;
geçmiş döneme ait tarihi bir olay mimari, teknolojik ve hatta sosyolojik açıdan yeniden
tasarlanabileceği gibi geleceğin farklı alternatiflerini de hedef kitleye sunabilir. Teknolojinin
gelişimi ve sonrasında oluşan imkânlar doğrultusunda sinema filmlerinde niteliksel ve nicelikse l
olarak bir artış gözlemlenmektedir. 1970’lerin sonu ve 1980’lerin başında, George Lucas’ın Star
Wars filmlerinde kullanılan çekim teknikleri, çağdaş fantezi ve bilim kurgu sinemasına öncü
olmuştur.
Çoğu zaman yeniden işlevlendirilen konutlar ve diğer mimari yapılar, kurgusal mekânlar olarak
karşımıza çıkmaktadır. Yapımlarda (dizi, film, animasyon, bilgisayar oyunu vb) Avrupa ve
Amerika’da çekim platosu olarak kullanılan mimari yapıların (konut, hastane, fabrika) rastlantısa l
olarak seçilmediği görülmektedir. Örneğin epidemik hastalıkların konu edildiği bir korku kurgu
filminde kullanılan mekân, gerçek hayatta da salgın hastalık kontrol merkezi olarak kullanılmıştır.
Bu duruma güncel örneklerden biri Ölümcül Deney (Resident Evil) filmindeki mekân tasarımı
olarak gösterilebilir. Lindstedt Palace olarak bilinen ve 19. yy’da tasarlanan bu saray, geçmişte
Nazi Almanya’sında salgın hastalık merkezi olarak kullanıldığı bilinmektedir. Unesco Dünya
Mirası Listesinde yer alan bu yapının, Almanya’nın Postdam şehrine olan ilgiyi güncel tutarak,
turizm açısından güçlendirdiği de söylenebilir. Kısacası sanat ve tasarımın birbirleriyle etkileşim
halinde olduğu görülebilir. Avrupa ve Amerika’da kurgusal mekân tasarımı açısından yeniden
işlevlendirilen mekânların yanı sıra, mevcutta var olmayan ve geçmiş dönemlere bakıldığınd a,
bulunduğu ülkenin tasarım ve gelenekleriyle harmanlanıp tasarlanmış mekân tasarımları da
görülebilir. Fantezi kurgu kategorisinde olan, Yüzüklerin Efendisi filmi için tasarlanan Hobbiton
bu duruma güncel örneklerden biri olarak ele alınabilir. Tamamen film için tasarlanmış bu köy,
beyaz perdeye aktarıldıktan sonra turistlerin ilgi alanı olmuştur. Yeni Zellanda’ya yapılan kültür
turlarında özellikle bu bölgenin çok rağbet gördüğü bilinmektedir. Hobbiton bölgesinin genel
müdürü Russell Alexander’a göre Yeni Zellanda turizimini geliştiren ve uluslararası boyutta
tanıtımına büyük katkı sağlayan bu köy, sadece 2013 yılında 17,3 milyar dolar kazandırmış tır
(“Fletcher”, 2015). Kısacası konutlar ülkelere, sanatsal ve mimari unsurlarıyla değer katarken,
turizm odak noktası olarak bulunduğu ülkenin sosyo ekonomik açıdan da gelişimine katkı
sağlarlar.
1. Kütahya Evleri, Kütahya Sivil Mimarisi
Kentin sivil mimarisinin en belirleyici parçası konutlardır. Sivil mimari; kentin yaşam tarzını ve
sosyo ekonomik durumunu belirleyici özelliktedir. Kent mimarisi; konutun bulunduğu alanın ve
coğrafyanın tektonik durumu, kültürel yapısı, sosyo ekonomik durumu gibi başlıca nedenlerle
doğru orantıda biçimlenir.

154

The Evaluation of Kossuth House in Kutahya Civil Architecture within The Examples in The Terms of Fictional
Space Analysis

Kütahya bölgesinde Osmanlı yapı tasarım diline hâkim olan doğal ahşap malzeme kullanıld ığı
görülmektedir. Bunun sebeplerinden bazılarının ise, ahşap malzeme kullanımındaki zanaat
ustalığının diğer toplumlara göre gelişim göstermesi ve deprem risk bölgesinde yaşam şartlarının
getirdiği güvenlik önlemleri doğrultusunda oluşum sağladığı söylenebilir. Anadolu, eski çağlardan
beri depremler sıklığı bakımından Çin’den sonra ikinci sırada yer almaktadır.
Kütahya evleri, Kütahya kent kimliğini oluşturan başlıca unsurlardandır. Kütahya’nın bir şehzade
şehri olması ve coğrafi konumu kenti jeopolitik bakımdan anlamlı ve önemli kılmaktadır. Bu
kentin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel kodlarını da betimleyen bir özelliktir. Sağ ve sol kanatta
çift olarak kullanılan kapı tokmaklarının, gelen misafirin cinsiyetini tanımlamasına imkân
sağlayacak biçimde farklı ses vermesi, Kütahya sivil mimarisinin hassas ve detaycı bir bakış
açısına sahip olduğunun bir göstergesidir. Kütahya Evleri Batı Anadolu Türk Evleri kuşağında yer
almaktadır.
Eski Kütahya evlerinde geometrik süsleme tarzı daha çok dülgerlik, marangozluk tekniğine dahil
sanatların işi olarak kendini gösterdiği halde, boyalı nakışlarda bitki esaslı (çiçekler, yapraklar ve
dallar) motiflerin yer aldığı belirtilmektedir. (Aras & Budakçı & Erbüyür, 2005)
Evlerin süslemelerinde, motifler daha kolay, anlaşılır ve basit şekilde tasarlanmıştır. Dini yapılarda
ise motifler görsel bütünlüğü sağlayacak biçimde sık aralıklarla mekân tasarımının geneline
uygulanmıştır.
Sedirlerin alçak olması dolayısıyla yere yakın oturmak mecburiyetinde kalındığından tavanlar
odanın en çok görülen kısmını oluşturmuşlardır. Bu yüzden evlerde süsleme bakımından en çok
tavanlara önem verilmiştir. (Aras & Budacı &Erbüyür, 2005)
Kütahya Evleri:
•

Güncel yaşam stilinin değişmesi

•

Ahşap yapıların bakımının zor olması

•

Restorasyon çalışmalarının maliyetlerinin yüksek olması

•

Karasal iklime sahip bir kent olması nedeniyle konutların ısıtma ve iklimlendirmes inde
yaşanan zorluklar gibi sebeplerle terk edilmiştir.

Bir kısmı yok olan veya yok olmaya yüz tutan Kütahya Evleri, korunması gereken kültür
mirasımızın bir parçasıdır. ‘‘Konut mimarisi bakımından Anadolu’nun ahşap bölgesi içinde kalan
Kütahya ve Emet evlerinin yapı sistemi, temel üstünde tümüyle ahşap malzeme ile kurulu
olduğundan ömrü fazla uzun olmamıştır.’’ (Aras & Budakçı &Erbüyür, 2005, s.81)
Kütahya kentinin Matrakçı Nasuh tarafından yapılmış minyatürü kent hakkında bilgi veren en
erken tarihli resimdir. Saraybosna doğumlu Nasuh bin Karagöz bin Abdullah el-Bosnavî yani
kısaca Matrakçı Nasuh, Boşnak asıllı Osmanlı matematikçi, minyatürcü, tarihçi, hattat ve matrakçı
olarak tarihe geçmiştir. Bu minyatürden de Kütahya’nın kale eteğine, nehir kenarına yeşillik li
kırsal bir alana yayıldığı ve birbirine bitişik ve müstakil evlerinin bulunduğu, bu evlerin genellik le
iki katlı oldukları anlaşılmaktadır (Halaç & Parla, 2012). Kaynaklara göre Matrakçı Nasuh’un
yapılı çevre, kent ve topoloji tasvirleri gerçeğe yakındır.
‘‘Matrakçı’nın çizdiği detayların birbirlerine olan topolojik komşuluk ilişkilerinin oldukça uyumlu
olduğu görülmektedir. Bütün bu değerlendirmeler sonucunda Matrakçı’nın çağının Google
Earth’ü olarak nitelendirilmesi doğru bir tespit olacaktır.’’ (Selvi & Keskin, 2017, s.37)
2. Kossuth Müzesi
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kütahya Kossuth Müzesi Börekçiler
Mahallesi, Hacı Emin Sokakta yer almaktadır. Kapı numarası 1’dir. Sokak Macar Sokak olarak da
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bilinmektedir. Kütahya müze müdürlüğünden verilen bilgiye göre; Hüseyin Hamdi Aydın Konağı
Evi olan ve Kütahya Müzesi Müdürlüğü’ne bağlı olarak 19 Eylül 1982 yılından beri müze olarak
kullanılan Kossuth Müzesi; 18.yy’dan kalan tek Kütahya Evi’dir. ‘‘Macar özgürlük savaşının
önderlerinden Lajos Kossuth (1802-1894), ailesiyle birlikte 1850-1851 yılları arasında bu evde
misafir edilmiş ve Macar anayasasının tasarısını bu evde hazırlamıştır’’ (“Kossuth”, t.y.). Macar
Evi olarak bilinen Kossuth Müzesi, Lajos Kossuth’tan kalan eşyalar ve yerel etnografik ürünler le
iç mekân olarak yeniden tefriş edilerek müzeye çevrilmiştir. Konutun 1850-1851 yılları arasında
kullanım şeklini gösteren herhangi bir plan şeması ya da görsel bulunmamaktadır. Yalnızc a
odaların kullanım amaçları bilinmektedir ve müzenin iç mekân tasarımı da bu doğrultud a
yapılmıştır. Müze olarak kullanılan Hüseyin Hamdi Aydın Konağı Evinin planlar ı
bulunmamaktadır ve Müze’de yer alan odalar etnografik eserlerin ve kişisel eşyaların korunmas ı
bakımından ancak dış sofadan görülebilmektedir. Odaların içine girmek mümkün olmadığınd a n
evin rölevesini almakta mümkün değildir. Bu nedenle evin iç mekan tasarımı ile ilgili inceleme le r
Kütahya Müze Müdürlüğü’nün yönlendirmesi doğrultusunda gerçekleştirilmiş, anlatım tabelalar ı,
Kütahya müzeler rehberi ve bilgi broşüründen de faydalanılmıştır. İç mekân tasarımının analizi
yerinde inceleme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Halk arasında Macar Evi olarak tabir edilen
Hüseyin Hamdi Aydın Konağı; 2 katlı ve 7 odalı bir ahşap sivil mimari örneğidir. Dış sofalı plan
tipine sahiptir.
Şekil 1. Geleneksel Türk Evi Plan Tipolojisi

Kaynak: (Dikmen & Toruk, 2014, s.110)

Ahşap ana giriş kapısı üzerinde rüzgârlık ve yüzeyinde ise geleneksel geometrik süslemeler yer
alır.
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Görsel 1: Kossuth Müzesi Dış Cephe Görünümü

Kaynak: (Yazarın arşivinden)

Giriş kapısının ardından evin alt kısmında birkaç basamakla inilen kiler ve depoların bulunduğ u
alan mevcuttur. Yapı ayrıca geniş bir bahçeye sahiptir. Evin geniş dış cephesi bahçeye ve Kütahya
Kale’sine bakmaktadır. Birkaç basamakla çıkılan giriş katında ilk olarak selamlık bölümü yer alır
ve bu bölümünün ardından konuta geçiş yapılır. İlk katta yer alan diğer odalar sırasıyla yatak odası
ve çalışma odasıdır. Selamlık bölümü erkekler için ayrılmıştır. Erkek misafirler bu bölümde
ağırlanır. Geleneksel Türk oturma odası şeklinde tasarlanan selamlık bölümünde oturma elemanı
olarak sedirler görülmektedir. Gün ışığından faydalanma pencereler aracılığıyla sağlanırk e n
iklimlendirme hususunda ise ısıtma mangal ve ocak ile sağlanmıştır. Pencerelerde ahşap geniş
aralıklı kafesler mevcuttur. Odanın sağ duvarında pencerenin karşısında ahşap dolap bulunur.
Geometrik desenli ahşap tavan süslemesinde detaylı bir işçilik gözlemlenmektedir. Odada ayaklı,
sarkaçlı kurmalı Osmanlı döneminden antika bir saat yer alır.
Görsel 2: Kossuth Müzesi Selamlık Bölümü

Kaynak: (Yazarın arşivinden)

Selamlık bölümünün yanında Lajos Kossuth ve Eşi Teresa Kossuth’un yatak odası bulunur. Bu
odanın iç mekân tasarımı, geleneksel Türk Evi tasarım anlayışına örnektir. Odada yüklük vazifes i
gören dolabın içerisinde, günümüzde ebeveyn banyo olarak tabir edilen ıslak hacimli mekân yer
almaktadır. İklimlendirmede ısıtma ocak ile sağlanmıştır. Döneme ait ferforje metal iskeletli
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karyola, aynalı etejer, iki adet ahşap tasarım iskemle ve sekizgen kahve sehpası da odanın tefriş
elemanları arasında yer alır. İşlemeli yatak örtüsü, ocak üzerindeki işlemeli örtü ve gelenekse l
desenlere sahip halıyla iç mekân tekstilleri de dönemi yansıtmaktadır. Ocakla aynı duvarda yer
alan niş içerisindeki dolapta, kömürlü ütü, ibrik gibi döneme ait işlevsel ve dekoratif ögeler
görülmektedir. Yatağın ayakucundaki sandık, hem görsel dekoratif bir öge hem de bir depolama
elemanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Tavan süslemesi selamlıktan daha detaylı ve özenli bir
süsleme yöntemi ve geometrik desenlerle tasarlanmıştır. Odada gün ışığı ile aydınlatma
sağlayabilecek herhangi bir pencere bulunmamaktadır.
Görsel 3: Kossuth Müzesi Yatak Odası

Kaynak: (Yazarın arşivinden)

Yatak odasının ardından Lajos Kossuth’un çalışma odası yer alır. Çalışma odasının tavanı da yatak
odasında olduğu gibi detaylı ve özgün bir geometrik ahşap süslemeye sahiptir ancak yatak
odasından farklı olarak çalışma odasında organik formlara sahip ahşap tavan göbeği
bulunmaktadır. Bir masa ve dört adet ahşap antika sandalye yer alır. İklimlendirme bakımınd a n
ısıtma, ocak ile sağlanır. Kapağın iç kısmı metal işlemeli ahşap bir sandık, sarkaçlı bir duvar saati,
yağlıboya portre gibi dekoratif ögeler yer alır. Hem dekoratif hem de depolama amaçlı bir başka
sandıkta bulunmaktadır. Ahşap çekmeceli çalışma masası pencerenin önünde yer alır.
Görsel 4: Lajos Kossuth’a ait Çalışma Odası

Kaynak: (Yazarın arşivinden)

İkinci katta hol kısmında, sedirlerle manzaranın bir bütün olarak izlenebileceği bahçeye bakan bir
avluyu andıran, dış sofa aracılığıyla geniş bir balkon oluşturulmuştur. Bu özellik Türk evlerinin
pek çoğunda görülmemektedir. Ayrıca bu balkonun devamında, dar açıklıklı kafeslerin olduğu ve
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sokağa bakan başka bir ufak yarı açık mekân yer alır. Bu kısma üç basamakla ulaşılır. Üst katta
Baş Oda, Aile Odası ve Anı Odası yer alır. Baş Oda salon görünümündedir ve sokağa bakmaktadır.
Mekânda, gün ışığı kullanımı ise geniş açıklıklı ahşap kafeslere sahip dikdörtgen pencerelerle
sağlanır. Bu pencerelerin üzerinde ise organik formlara sahip ahşap dekoratif pencereler yer
almaktadır. Ahşap tavan süslemesi selamlıkta olduğu gibi geometrik formlara sahiptir. Çalışma
odasında olduğu gibi ahşap bir göbek vardır ancak geometrik formlar da yer almaktadır. Gün
ışığından faydalanma pencereler aracılığıyla sağlanırken iklimlendirme hususunda ısıtma manga l
ve ocak ile sağlanır. Ocağın yan tarafında niş içerisinde dolap yer alır. Oturma elemanı olarak
duvar boyunca uzanan bir sedir yer almaktadır. Duvarda sarkaçlı antika bir saat, kılıçlar gibi
dekoratif dönemsel ögeler mevcuttur.
Kossuth aile odasında ise ahşap dikmelerle ayrılan ve bir basamak kot farkına sahip olan bölümde,
duvar boyunca oturma elemanı olarak sedir bulunmaktadır. Bu kısımda döneme ve Kossuth’un
ailesine ait geleneksel Macar kadın ve çocuk kıyafeti sergilenmektedir. Duvarlarda ise yağlıbo ya
tablolar bulunmaktadır. Aile odası bölümü orta soyluların oturma odasıdır. Kossuth’un toplumsa l
tabakasının çevresinde bulunan tipik eşyalar sergilenmektedir. Odanın geri kalan kısmınd a
yağlıboya tablolar gözlemlenmektedir. Ayaklı ahşap bir büfe ve duvarda yer alan niş içerisind e
porselenler sergilenmektedir. Döneme ve Kossuth’a ait bir piyano ve taburesi ise tek basamaklı
bir başka kot farkı üzerinde yer almaktadır. Tavanda geometrik süslemeler görülmekted ir.
İklimlendirme hususunda ısıtma yine ocak ile sağlanmıştır. Gün ışığından faydalanmak için
pencere bulunmamaktadır.
Anı odasında tavanda geometrik süslemeler mevcuttur. Duvar boyunca yüklük görevi gören bir
dolap vardır. İklimlendirme ise ısıtma ocak aracılığıyla sağlanır. 19.yy Macar erkek giysiler i,
askeri üniformalar, erkek çocuk kıyafetleri mevcuttur. Bu kıyafetler orta soylu erkek kıyafetlerid ir.
Duvarlarda Macar başkentine ait yağlıboya tabloları bulunmaktadır. Ayrıca bir giysi sandığı da
sergilenmektedir.
Bu katta yer alan diğer odalar yemek odası, yatak odası ve çocuklara ait bir oda ile çalışma
odasıdır. Kossuth’un çalışma odası müzede ilgi çeken noktalardand ır. L.Kossuth’a ait müzik
aletleri, tütün kıyacağı, tabaka gibi objelerin yanı sıra yazmış olduğu Türkçe gramer kitabının da
fotokopileri bulunmaktadır. Ayrıca L. Kossuth’a ait XVIII. yüzyıldan kalma bir piyano, Macar
porselen yemek takımları ve Budapeşte’nin eski fotoğrafları sergilenmektedir.
İç mekânda ferforje yataklar, şifonyerler, aynalar, mangallar, oturma elemanları da tefrişte
bulunmaktadır. O döneme ait giyim kuşam kısaca tekstil anlayışı da müzede sergilenirken Türk
Evi’nin etnografik yapısına dair parçalar yer almaktadır.
3. Lajos Kossuth
Asıl adı Lajos Kossuth de Udvard et Kossuthfalva olan ve Louis Kossuth olarak da bilinen Macar
halkının özgürlüğüne kavuşmasında önemli rol oynamış 19 Eylül 1802’de Macaristan Krallığı’ na
bağlı Monok’ta doğan ve 20 Mart 1894’te İtalya Krallığı’na bağlı Turin’de ölen 1848-1849
yıllarında Macar Devrimine önderlik eden Devlet Adamı, Politikacı, Avukat ve Gazetecidir.
Beraberinde elli altı mülteci ile birlikte Osmanlı İmparatorluğuna sığınan Kossuth bir yıl Kütahya
kentinde misafir edilmiştir. ‘‘1848 yılı baharında Rusya’nın ikinci müdahalesinin baskısını İç
İşleri Bakanı Bartholomev Szemere ile birlikte Maliye Bakanı’yken hissetmiş ve ülkeyi terk
etmiştir’’ (Horváth, 1931, s.612). Lajos Kossuth beraberindeki mültecilerle birlikte Osmanlı
Devleti’ne sığınmıştır. Kaynaklarda, Avusturya ve Rusya’nın Kossuth’un taraflarına iadesinin
istendiği buna karşılık, Osmanlı Devletimizin ise kendine sığınan bu mültecileri daha güvenli bir
yer olarak tanımladığı Kütahya’ya gönderme kararı aldığı belirtilmektedir. Dönemin padişahı I.
Abdülhamit Han’ın yaptığı açıklamalarda; gerekirse tacını ve tahtını vereceğini ama devletimize
sığınanları asla vermeyeceğini dile getirmiştir. Lajos Kossuth ise; ‘‘Bugünkü hayatımı ve
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hürriyetimi Avusturya ve Rusya’nın tehditlerine baskılarına rağmen beni ve arkadaşlarımı
muhafaza eden Türklere borçluyum. O Türkler ki yüksek hislerle ve insan haklarına saygılı
oluşları ile hiçbir tehdide boyun eğmediler’’ (Kütahya Müzeler Rehberi, 2018, s.20). Osmanlı’ nın
hassas diplomasi çalışmaları neticesinde Macar anayasası taslağının bu evde tasarlanması, Macar
halkı ve Kütahya kenti arasında kent kimliği üzerinden bir bağ oluşmasını sağlamıştır. Kent
belleğindeki sembolik yapı işlevini üstlenmiştir.
Kossuth adına dünyanın pek çok ülkesinde ve kentinde mimari sembollere rastlamak mümkünd ür.
Şüphesiz ki bunların kültürel anlamda en detaylı ve geniş kapsamlı olanı Kütahya Kossuth
Müzesidir. Osmanlı İmparatorluğu tarafından Kütahya ilinde Kossuth için tahsis edilen konut,
bugün de Türk-Macar dostluğunu sembolize eden ve pekiştiren önemli bir yapıdır. Güç ve güç
dengesi, uluslararası ilişkiler biliminin temelini oluşturmaktadır. Güç kavramı kapsamında tarih
boyunca süregelmiş ancak 1990’lı yıllarda Joseph Nye tarafından ilk kez tanımlanan yumuşak güç
kavramına istinaden, Osmanlı İmparatorluğu’nun dostane misafirliği ve Türk Macar dostluğun u
sürdüren Kossuth Evi, yapısal kimliğiyle bir yumuşak güç unsuru olarak kabul edilebilir. Kısacası
multidisipliner boyutta yumuşak güç kavramı; bir ülkenin kültürünün, sanat ve tasarım gücü
kullanılarak, tasarım nesnesi haline getirilmesiyle, global açıdan toplumlarda esin kaynağı
olmasını sağlar.
Gücü inşacı ve neo-liberal bir yaklaşım çerçevesinde ele alan yumuşak güç, Joseph
S. Nye tarafından ilk kez “Liderliğe Zorunluluk: Amerikan Gücünün Değişen
Doğası” adlı eserinde, Amerikan ulusunun 1980’ler boyunca düşüşte olduğu bir
dönemde Amerika Birleşik Devletleri hegemonyasının sürdüğünü açıklamak
maksadıyla ele alınmış bir kavramdır. (Özel, 2018, s.1)
Yumuşak Güç kullanımının kamu diplomasisi ölçeğinde Türkiye’de profesyonel anlamda bilinç li
olarak kullanılmaya başlanması ise 1.Başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan döneminde İbrahim
Kalın sözcülüğünde gerçekleşmiştir.
4. Sonuç
Müze, Türk-Macar dostluğuna dair pek çok etkinliğe ev sahipliği yapmış ve Macarların özgürlük
yıldönümleri birçok kez bu mekânda kutlanmıştır. Müzenin bu fonksiyonu Türk-Macar
dostluğunu pekiştirecek bir kültür merkezi projesiyle desteklenebilir. Kültür merkezin in
yaratacağı canlılık Kütahya sivil mimari örneklerinin restorasyonunu da hızlandıracak ve kente bir
ivme kazandıracaktır. Müze ve bahçesi diğer kültürel faaliyetler için de bir saha olarak görülebilir
ve bu amaçla kullanımını teşvik edici ulusal ve uluslararası projeler geliştirilebilir. Müzede levha
ve tabelalarda mekânları tanımlayan Macar diline aitte çeviriler bulunması başarılıdır. Bu
bağlamda;
•

Kentin kültürel ve tarihi değerini pekiştirecek sempozyumlar, kongreler düzenlenebilir.

•

Kentte bulunan eğitim kurumlarında her düzeyde kent araştırmaları üzerine ödevler ve
araştırmalar verilebilir ve nitelikli çalışmalardan özel bir arşiv ya da kent kütüphanes i
oluşturabilir.

•

Turistik çekiciliğin arttırılması bakımından kentteki konaklama mekânlarının sayısı ve
niteliği arttırılabilir. Turizm bakanlığından destek istenebilir.

Bu araştırma sonucunda ise Kütahya ilinin kültürel altyapısıyla yumuşak güç unsuru olarak
kurgusal mekanların oluşturulması ve farklı yorumlarla kentin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin global
platformda doğru ve verimli tanıtımının yapılması açısından elverişli olduğu öngörülmüştür.
Kurgusal mekânlar çağın getirdiği teknolojik gelişmeler ve gerektirdiği küresel mobilize bilgi
aktarım yöntemleriyle ön plana çıkarılabilir.
Konu ile ilgili kurgusal mekân çalışmaları olarak;
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•
•
•
•
•

Sanal Müze çalışması yapılabilir. Bu sanal müze Macar-Türk dostluğunun gelişmesine ve
dünya tarafından gözlemlenmesine olanak sağlayabilir.
Akademik çalışmalara yön vermek üzere belgesel bir film çekilebilir.
Geniş kitlelere ulaşmak için sinema filmi çekilebilir.
Genç kuşaklara, küçük yaşta kent kimliği ve kent belleği kazandırabilmek için çizgi film
veya animasyon filmi çekilebilir.
Kütahya sivil mimarisini sahne olarak kullanarak küresel tanınırlığını arttırabilecek bir
bilgisayar oyunu oluşturabilir.7
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HEDİYELİK SERAMİK OBJELER VE KENT KİMLİĞİ ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
Seyhan YILMAZ1
Öz
Her kentin kendine özgü geleneksel birikimleri bulunmaktadır. Bu birikimleri kullanarak gerek üretim gerekse çeşitli
faaliyetlerle kent geleneğinin korunması sağlanabilir. Kent kimliklerini ön plana çıkaran faaliyetler ve üretimler kent
kimliğini desteklemektedir. Bu durum kentin ekonomisini, kültürünü ve turizmini etkilemektedir.
İnsanların seyahatleri sırasında gezip gördüğü yerlerle ilgili hediyelik eşyalar alması kaçınılmazdır. Bu bildirid e
hediyelik seramik obje olarak satılan ürünler, kent kimliği açısından incelenecektir. Örneklem olarak seramik
üretimiyle ön planda olan Kütahya, Çanakkale Bursa’nın İznik ve Nevşehir’in Avanos ilçeleri seçilmiştir. Bu
şehirlerde hediyelik seramik objelerin neler olduğu, kent kimliğini ne kadar yansıttığı, araştırılacak ve sonuçları
paylaşılacaktır.
Sonuç olarak, hediyelik seramik objelerin, tabaklar, vazolar, mataralar, kupalar, şekerlikler, panolar, takılar gibi pek
çok ürün olduğu görülmektedir. Farklı kentlere ve kültürlere ait ürünlerin kent kimliğini bastıracak şekilde satış
reyonlarında bulunduğu anlaşılmaktadır. Gün geçtikçe başka kentlere ait ürünlerin kent kimliği ile iç içe geçmeye
başladığı, ayırt edilemeyecek kadar kentliye aşina geldiği de söylenebilir. Kent kimliğini korumak için, yerel
yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve pazarın bilinç düzeyini yükseltecek çeşitli tedbirleri olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Seramik, Kent Kimliği, Hediyelik Obje, Kent Kültürü

AN ASSESSMENT ON GIFT CERAMIC OBJECTS AND URBAN IDENTITY
Abstract
Each city has its own traditional accumulations. By using these, urban tradition preservation can be ensured both by
production and various activities. Activities and productions emphasize city identities support urban identity. This
situation affects city’s economy, culture and tourism.
It’s inevitable for people to buy souvenirs about places they visit . In this paper, products sold as souvenir ceramic
objects will be examined in urban identity. Kutahya, Canakkale and Avanos the district of Nevsehir and Iznik the
district of Bursa were selected as the samples. In these cities, it’ll be explored what the souvenir ceramic objects are,
how much they reflect city, whether culture or city and all the results will be shared.
Consequently, it’s seen many products as plates, vases, flasks, mugs, sugar bowls, panels and jewellery are considered
as souvenir ceramic objects. It’s understood in some cities, the products belonging to different countries and cultures
are found in sales departments as if suppress urban identity. It can be said the products of different cultures gradually
become intertwined with the urban identity and become more familiar to the city. There should be measures to increase
the awareness of local governments, non-governmental organizations and the market to protect the city’s identity.
Keywords: Ceramic, City Identity, Gift Object, City Culture
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Giriş
Kent kimliğini oluşturan ögeler; bir kenti diğer yerlerden ayırt eden tüm özelliklerdir. Kent
kimlikleri çok bileşenli ve çok boyutludur (Kiper, 2016). Bir kentin kimliği, tarihi, coğrafyas ı,
içinde yaşayan medeniyetleri, ilk yerleşimden bugüne geçirdiği evreleri, bitki örtüsü, iklimi,
jeopolitik konumu, içinde yaşayan insanları, deniz ve karayollarıyla olan bağlantısı, başka
kültürlere olan açıklığı veya kapalılığı, içinde barındırdığı canlı türleri, geçirdiği işgaller veya
savaşlar, depremler, bir devlete başkentlik yapıp yapmadığı gibi birçok ögeden meydana
gelmektedir. Modern dönemde turizm, sanayi, hizmet, tarım vb. kent kimliğini etkileyen başlıca
unsurlar olmuşlardır (Aktaş, 2009).
Bir kenti farklılaştıran, diğerlerinden ayıran, ayırıcı özelliklerini oluşturan her şey
onun kimliğidir. Her kentte kendine özgü nitelikler taşıyan; fiziksel, kültüre l,
sosyo-ekonomik, tarihî ve biçimsel faktörlerle şekillenen ve başlı başına bir tarihî
olgu olan kent kimliğinin zamanla oluştuğu gibi yine zaman içinde bir dereceye
kadar değişmesi doğaldır. Ancak, arzu edilen ve olması gereken; değişimin mevcut
kimlik ekseninde ve mevcut kimliği yok etmeden gerçekleşmesidir. (Oğurlu, 2014,
s.276)
Her kent, kendi ekseninde oluşturduğu değerlerle gelişir ve büyür. Kent insanlarının oluşturduğ u
kültürel unsurlar bu değerlerde önemli rol oynar. Kimi kentler coğrafi özellikleri ve
güzellikleriyle, kimisi yemek kültürüyle kimisi de geleneksel sanatları ile öne çıkar. Bu durum
mevcut kent kimliğinin korunmasına yardımcı olur.
Kent kültürüne dair hediyelik objeler, tarihi ve arkeolojik mekânlarda, kent meydanlarında, el
sanatları çarşılarında, kapalı çarşılarda ve terminal gibi yerlerde satılmaktadır. Kentleri ziyar et
eden yerli ve yabancı turistler gerek kendileri için gerekse sevdikleri için hediyelik objeler
almaktadırlar. Turizm deneyiminin parçası ve ziyaret edilen yerlerin hatırası olarak tanımla na n
hediyelik objeler, tatillerdeki olumlu hatıraları pekiştiren ekonomik karşılığı olan tanıtım
ürünleridir (Tanrıverdi & Kurnaz, 2018). Çoğu kişi gittikleri şehirlerde hediye seçerken kente özgü
olmasını önemser. Genel olarak hediyelik obje üzerinde, kentin geleneksel ve kültürel değerlerini
taşıyan motifler, desenler, simgeler gibi unsurlar bulunmaktadır. Bu durum kentin tanınmas ını
kente dair geleneklerin ve kültürün korunmasına destek verirken kent kimliğinin öne çıkmasınd a
rol oynar.
Bu makalede, hediyelik eşya olarak satılan seramik objeler kent kimliği açısından incelenecektir.
Örneklem olarak seramik üretimiyle ön planda olan Kütahya, Çanakkale, Bursa’nın İznik ve
Nevşehir’in Avanos ilçeleri seçilmiştir. Bu kentlerde satılan hediyelik seramik objelerin neler
olduğu, kent kimliğini ne kadar yansıttığı, satışı yapılan dükkân ya da mağazalardaki ürünler in
başka ülkeye, kültüre ya da kente ait olup olmadığı araştırılacaktır.
1. Hediyelik Seramik Objeler ve İznik Kent Kimliği
İznik şehir kimliği denince ilk akla gelen çini ve seramiklerdir. Yeşil Cami, İznik Ayasofya Cami,
İznik çini fırınları ve atölyeleri gibi. Örneklerden hareketle kent, seramik tarihi ile ön planda
olmakta, yapılan çini fırınları kazıları da bu fikri desteklemektedir. Bu yönüyle İznik’in çini ve
seramik geçmişi şehir kimliğini öne çıkarmaktadır.
İznik 1331’de Orhan Gazi tarafından fethedildikten sonra, adını artarak duyuran bir Osmanlı çini
ve seramik merkezi olmuştur. Bizanslılar zamanında da bir seramik merkezi olan İznik, Osmanlı
İmparatorluğu’nun en önemli merkezi olarak 14. yy'den 18. yy’e kadar üstünlüğünü sürdürmüştür.
İznik çini sanatının en parlak olduğu dönem 15.yy’den 17. yy’e kadar devam eder. 16.yüzyıldak i
en parlak devrine gelene kadar sayıları 300’ü aşan çinicinin ürettiği çini ve seramikler öncelikle,
Osmanlı Sarayı’nın ihtiyaçlarını karşılamıştır. Çok sayıdaki seramik atölyesi fonksiyonel birçok
kap türünü de imal etmiştir (Satır, t.y.).
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Bu dönemde üretilen çoğu ürünün İstanbul’daki saraylarda ve çeşitli yapılarda kullanıld ığı
bilinmektedir. Bu nedenle İznik Çinisi halk sanatı değil saray sanatı olarak kabul edilmekted ir
(Altıntaş, 2015). Bu dönemde camilerin mihrapları, kubbeleri, minare ve portalları, türbe, medrese
ve saraylar çinilerle donatılmıştır. Kullanılan hammaddeler, pişirim teknikleri, astarlar, boyalar,
sırlar, zengin renk yelpazesi ve desenleriyle İznik çinileri karakteristik özelliklere sahiptir. Özgün
motifleriyle ön planda olan çiniler, bahar dalları, laleler, karanfiller, çiçek motifleri, yelpaze
yapraklar, ağaç dalları, salkımlar ve çeşitli rozetlerden meydana gelen desenlerle bezenmiştir.
Dekoratif kuş figürlerinin yanı sıra tavşan, balık, geyik gibi hayvan betimlemeleri, neshi ve kûfi
yazılar İznik çinilerinde işlenen başlıca konular olmuştur (Beyaz Müzayede, 2017).
17. yy’e kadar en parlak devrini yaşayan İznik çinileri, 18. yy’e gelindiğinde ekonomik nedenlerle
kapanan atölyelerin, üretimleri tamamen durmuştur (Bayazit & Işık, 2012). 300 yıl aradan sonra
İznik çinisi 1980’li yıllarda Faik Kırımlı, Eşref Eroğlu, Rasih Kocaman ile tekrar gündeme gelmiş
ve üretim çeşitli denemelerle beraber yeniden başlamıştır. 1993 yılında İznik Çini Vakfı’nın
kurulması, 1995 yılında Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu’nun Seramik, Cam ve
Çinicilik programının açılması ile İznik Çinisi tekrar canlanmıştır. 2002 yılında Osmanlı
İmparatorluğu’nun ilk medresesi olan Süleyman Paşa Medresesinin çini çarşısı haline getirilmes i,
I. Murat Hamamı Çini Çarşısı, Nilüfer Hatun Çini Çarşısının açılarak buralarda ürünler in
satışlarının yapılması ile İznik Çini sanatı daha da canlanmıştır. Günümüzde ise bu sayı 120’ye
yakındır (Altıntaş, 2015). İznik’te üretim daha çok butik atölyelerde yapılmaktadır. Bu atölyeler in
çoğunda aynı zamanda satış da yapılmaktadır. Hem atölye hem de satış reyonlarında daha çok
kolye, yüzük, bileklik, broş, kol düğmeleri ve küpeler gibi çini takılar göze çarpmaktadır (Görsel
1, 2). Takılar, kente gelen ziyaretçiler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Takılarla birlikte
anahtarlıklar da satış reyonlarında oldukça sık görülmektedir (Görsel 3). Çini takılar üzerind e
sıraltı fırça dekoru ya da kabartma desenler bulunmaktadır.
Görsel 1: Hediyelik Eşya Stantları, Nilüfer Hatun Çini Çarşısı, İznik

Kaynak: (Ayfer Aydın, Diva Çini İznik, 2018)

Görsel 2: Çini Desenli Kolye Uçları, Nilüfer Hatun Çini Çarşısı, İznik

Kaynak: (Senanur Gündoğdu, İznik, 2018)
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Görsel 3: Çini Desenli Anahtarlıklar, Nilüfer Hatun Çini Çarşısı, İznik

Kaynak: (Senanur Gündoğdu, İznik, 2018)

Gerek dekoratif amaçlı gerekse fonksiyonel amaçlı üretilen hediyelik ürünler dükkanlarda,
mağazalarda çoğunlukla da çini çarşılarında bulunmaktadır. Ürün çeşitliliği oldukça geniş bir
skalaya sahip İznik’teki hediyelik eşya stantlarında takılar ve anahtarlıklar dışında, ikili kahve
setleri, kapaklı tabaklar (Görsel, 4), şekerlikler, çeşitli ölçülerde çerçeveli ya da çerçevesiz karolar
ve panolar, nihaleler (Görsel 5), vazolar, kaftanlar (Görsel 6), nar ve lale formlu süs objeleri, çay
ve kahve takımları, kedi, fil vb. çeşitli figürlü biblolar, çerezlikler, mumluk ve şamdanlar, askı
topları, bereket ve nazarlık objeleri gibi yer almaktadır. Bu tür ürünler özgün çini desenleri ile
bezenmiştir. Kentin bu manada kimliğini korumaya çalıştığı görülmektedir. Çini desenleri dışında
İstanbul manzaralarının ele alındığı minyatür desenli panolar ve karolar da bulunmaktadır (Görsel
7).
Görsel 4: Hediyelik Seramik Ürünler, Nilüfer Hatun Çini Çarşısı, İznik

Kaynak: (Ayfer Aydın, Diva Çini İznik, 2018)

Görsel 5: Çini Desenli Nihale, İznik Çiniciler Çarşısı

Kaynak: (Senanur Gündoğdu Kişisel Arşiv, İznik, 2018)
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Görsel 6: Çini Desenli Kaftan, İznik Çiniciler Çarşısı

Kaynak: (Senanur Gündoğdu Kişisel Arşiv, İznik, 2018)

Görsel 7: Minyatür Desenli Çini Karo, İznik Çiniciler Çarşısı

Kaynak: (Senanur Gündoğdu, Kişisel Arşiv, İznik, 2018)

2. Hediyelik Seramik Objeler ve Kütahya Kent Kimliği
Kütahya kent kimliğinin önemli göstergelerinden birisi hem gelenek hem de endüstride önemli
payı olan çini ve seramiktir sanatıdır. Şehirdeki fabrikalar ve atölyeler bu geleneğin devamlılığınd a
ve kent kimliğinin sürekliliğinde önemli yer tutar.
Kütahya tarih boyunca çinicilik merkezlerinden biri olmuştur. Osmanlı döneminde İznik'ten sonra
en önemli seramik üretim merkezi olan Kütahya, çevresindeki zengin kil yatakları nedeniyle Frig,
Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde de yoğun biçimde seramik üretimine sahne olmuştur
(Kütahya Çini ve Seramikleri, t.y.). Kent hem geleneksel üretimlerle hem de endüstriyel üretimle r
olarak günümüzde de bu sanatı yaşatmaktadır. Sanat olmasının yanında zanaat olarak da nitelik li
özelliklere sahip olan Kütahya çinileri yöre halkına sosyal, ekonomik ve kültürel değerler
kazandırmıştır. Çini üretiminde kullanılan çoğu hammaddenin, Kütahya ve civarında olması
üretimi kolaylaştırmış ve uzun yıllar çiniciliğin sürdürülmesine olanak sağlamıştır (Bayazıt & Işık,
2012). Kütahya seramiklerinde çini çamuru ve sıraltı dekor tekniği benimsenmiştir. 18. yüzyıld a
Kütahya’da üretilen seramiklerde yeşil, kobalt, turkuaz ve kırmızının yanı sıra sarı ve mor gibi
renkler de kullanılmıştır. Beyaz ya da krem renkli, beyaz astarlı, çoğunlukla şeffaf sırlı bu
seramiklerde, stilize edilmiş bitkisel motifler, insan ve hayvan figürleri vb. betimlenmiştir.
Üretilen formlar ise küçük tabaklar, fincanlar, mataralar, gülabdanlar, yüzey karoları ve askı
toplarıdır (Beyaz Müzayede, 2017).
Çini denilince ilk akla gelen isimlerden olan Kütahya, bu özelliğini turizme de yansıtmaktad ır.
Kütahya’ya gelen turistlerin en çok tercih ettiği toprak ürünler genelde çiniler olmaktadır. Sahip
olduğu renklerin diğer seramiklerden daha parlak oluşu, geleneksel duruşu ve kendine özgü
motifleriyle çiniler daima odak noktası olmayı başarmış ve bu anlamda turizme de değerli katkılar
sağlamıştır.
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Turistik olarak satışa sunulan sayısız form bulunmaktadır. Hediyelik seramik objeler olarak, çeşitli
boylarda vazolar, kapaklı ve şapkalı kavanoz ve vazolar (Görsel 8-9), gözyaşı vazoları, tabaklar
kaseler, ibrikler, nihaleler, şekerlikler, kandiller ve mumluklar kaplumbağa, tavus kuşu, kedi
(Görsel 10), köpek, horoz, fil, kuş, pelikan (Görsel 11) gibi hayvan figürler i, küllükler, çerezlikle r,
rüzgargülü takımları, duvar saatleri (Görsel 12) , şamdanlar, mumluklar, Alaaddin gaz lambalar ı
(Görsel 13), kandiller, süs ve askı topları, halka formlu mataralar, lale, nar ve kaftan formlar ı,
semazen bibloları, kolye, bileklik, yüzük küpe, kol düğmesi gibi çeşitli takılar, anahtarlıkla r,
çerçeveli çerçevesiz duvar panoları ve karolar, tabaklar, semazen biblolar, şekerlikler gibi
ürünlerdir. Bu ürünler sıraltı dekorlu olup, kabartma dekorlu ya da fırça dekorlu olduğu gibi hem
kabartmalı hem de fırça dekorlu olduğu görülmektedir. Kütahya’da hediyelik eşyalar olarak canlı
renklerle kabartma dekoru uygulanmış ürünlere sıklıkla rastlanmaktadır (Görsel 14). Bunlar ın
dışında güveç kapları ve testi gibi ürünler de yer almaktadır.
Görsel 8: Hediyelik Ürünler, Kütahya Çiniciler Çarşısı

Kaynak: (Buruk ve Hüzünlü Bir Gezi (2)/Kütahya Günleri, 2011)

Görsel 9: Çeşitli Çini Ürünler (Kaseler, İbrikler, Nihaleler, Vazolar, Şekerlikler, Kandiller ve
Mumluklar), Kütahya Çiniciler Çarşısı

Kaynak: (Alper Çakır Kişisel Arşiv, Kütahya, 2018)

168

An Assessment on Gift Ceramic Objects and Urban Identity

Görsel 10: Çini Desenli Kedi Figürleri, Kütahya Promete Çini Atölyesi

Kaynak: (Kütahya Promete Çini, t.y.)

Görsel 11: Pelikan Formları, Kütahya Promete Çini Atölyesi

Kaynak: (Oğuz Çini, t.y.)

Görsel 12: Çini Desenli Duvar Saati

Kaynak: (Oğuz Çini, t.y.)

Görsel 13: Alaaddin Gaz Lambası, Kütahya Promete Çini Atölyesi

Kaynak: (Kütahya Promete Çini) (t.y.)

169

Hediyelik Seramik Objeler ve Kent Kimliği Üzerine Bir Değerlendirme

Görsel 14: Kütahya Kabartma Dekorlu Ürünler, Kütahya Çiniciler Çarşısı

Kaynak: (Alper Çakır Kişisel Arşiv, Kütahya, 2018)

Bu ürünler çeşitli alışveriş merkezlerinde, Şehir terminallerinde, fabrikaların satış merkezlerind e,
atölyelerde ve çiniciler çarşısında satılmaktadır (Görsel 15). Bu ürünlerin çoğunluğunun yapıla n
araştırma ve görüşmelerden hareketle Kütahya’da yapılıp satıldığı anlaşılmıştır. Reyonlara
dikkatli bakıldığında çeşitli illerden gelen ürünlerin yanı sıra, ithal olarak gelen ürünler de
bulunmaktadır. Ancak bunlar kent kimliğini bastıracak boyutta değildir. Bu anlamda gerek
Kütahya’da yapılan ürünler gerekse dışardan gelen ürünler Kütahya Seramik ve Çini pazarını
oldukça canlandırmaktadır. Aşağıda birkaç örnekle bu ürünler Kent Kimliği açısından ele
alınacaktır. Aşağıdaki Görsel 16’ da görüldüğü üzere Kütahya Çiniciler Çarşısındaki stantlarda
ithal olan ürünlere rastlanmaktadır.
Pazara giren bu ürünlerin Uzak Doğuya ait olduğu
görülmektedir (Görsel 17).
Görsel 15: Hediyelik Seramik ve Çini Objeler, Kütahya Çiniciler Çarşısı

Kaynak: (Alper Çakır Kişisel Arşiv, Kütahya, 2018)

Görsel 16: Hediyelik Ürünler, Kütahya Çiniciler Çarşısı

Kaynak: (Alper Çakır Kişisel Arşiv, Kütahya, 2018)
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Görsel 17: Hediyelik Ürünler Detay

Kaynak: (Alper Çakır Kişisel Arşiv, Kütahya, 2018)

Diğer şehirlerden getirilen ve Kütahya’da satılan ürünlere aşağıdaki Görsel 18’de yer alan ürün
örnek olarak gösterebilir. Kütahya esnaflarından Çetin Çini Mağazası sahibi Nurhan Çetin, üzeri
ajur dekorlu ve kabartma yazılı olan bu ürünlerin Çanakkale’ye ait olduğunu, orada üretildiğini
söylemektedir. Bu ürünler tek pişirim yapılmış üzeri verniklenmiş ürünlerdir. Bu tür ürünler in
vernikli olması ürünlerin niteliğini düşürmektedir. Ayrıca, Çanakkale’ye özgü olması nedeniyle
kent kimliğini yansıtmamaktadır. Bu ürünlerin dışında Kütahya’da çok renkli ve kabartmalı
seramiklerin satışı oldukça sık görülmektedir. Bu tip dekorlu ürünlerin bazılarında özellik le
dekoratif tabakların orta kısımlarında renkli fotoğraflar bulunmaktadır. Bu ürünler resimli tabak
olarak isimlendirilmektedir (Görsel 19). Bu tip ürünlerin fotoğraf baskıları düşük derecede
pişirilerek yapıldığı için seramik ürünün niteliğini düşürmektedir.
Görsel 18: Çanakkale Yöresine Ait Seramik Ürünler, Kütahya Çiniciler Çarşısı

Kaynak: (İlkay Keskin Kişisel Arşiv, Kütahya, 2018)
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Görsel 19: Çini Kabartma Dekorlu Resimli Tabaklar, Kütahya Çiniciler Çarşısı

Kaynak: (İlkay Keskin Kişisel Arşiv, Kütahya, 2018)

Stantlarda sıkça karşılaşılan diğer ürünler Görsel 20’de görüldüğü üzere porselen semaverlerd ir.
İlk bakışta Kütahya’ya ait olmadığı anlaşılmaktadır. Çetin Çini Mağazası sahibi Nurhan Çetin bu
ürünlerin İstanbul’dan geldiğini söylemektedir (N. Çetin, kişisel iletişim, Kasım 10, 2018). Bu
ürünler de kent kimliğini yansıtmamaktadır.
Görsel 20: Çeşitli Seramik Objeler, Porselen Semaverler, Kütahya Çiniciler Çarşısı

Kaynak: (Alper Çakır Kişisel Arşiv, Kütahya, 2018)

3. Hediyelik Seramik Objeler ve Çanakkale Kent Kimliği
Çanakkale’de seramik üretiminin varlığı 17. yy sonlarından itibaren olduğu bilinmekted ir.
Çanakkale 18.yy. ortasından 20.yy. başlarına kadar önemli bir seramik merkezi olmuştur.
Çanakkale’nin adı Piri Reis’in denizcilik kitabı ‘Kitab-ı Bahriye’de (16.yy) Kale-i Sultaniye diye
geçmektedir. 1836’da Çanakkale’yi gezen Helmuth von Moltke yazdığı seyahatnamesinde ;
“Türkler bu kasabaya burada çalışan birçok çömlekçi yüzünden ‘Çanakkalesi’ derler” demektedir.
Dolayısıyla ‘Çanakkale’ adının da burada mevcut çanak çömlek yapımından geldiği bilinmekted ir
(Arda, t.y).
20. yüzyıla kadar kırmızı hamurlu seramik üretimi yapılmış. 18. yüzyılda sıraltı boyama
tekniğinde uygulanmış tabak, kâse, matara, tepsi, küp, testi, sürahi gibi kap formları üretilmiştir.
Beyaz astar üzerine kobalt mavi, kahverengi, yeşil, manganez moru, turuncu renklerle serbest
boyama üslubunda bezeme yapılarak, renksiz, şeffaf sır kullanılmıştır. Renkli sır altına astar
bezeme tekniği ile dekorlanmış tabaklarda, gemiler yanında camiler, köşkler, askeri toplar da
betimlenmiştir. Çanakkale geç dönem seramikleri abartılı, üstün hayal gücünü yansıtan ürünlerd ir.
Bu dönemde testi gibi bazı kapların üst kısmı at, kuş başı şeklinde biçimlendirilmiştir. Bu formlar
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at başlı ve kuş başlı veya aynalı testi olarak da isimlendirilmiştir. Bu testilerin gövdesine çeşitli
kabartma motifler işlenmiştir (Fındık, 2002).
Bu bilgilerden hareketle Çanakkale şehri, tarihinde seramik geçmişi ile önemli bir yer edinmiştir.
Günümüzde ise Çanakkale Seramik Fabrikasının şehirde bulunması, şehrin ekonomisine ve
sanayisine destek vermektedir. Bu yönüyle de seramik, Çanakkale’de kent kimliği açısında n
önemlidir. Hediyelik seramik objeler pek çok yerde satılmaktadır. Bu yerlerden biri de Aynalı
Çarşıdır. Stantlara dikkatli bakıldığında seramik ürünlerin kullanım ve dekoratif amaçlı old uğu
görülmektedir (Görsel 21). Çanakkale kent kimliği denildiğinde akla pek çok değer gelmekted ir.
İlk akla gelenler ise Truva Atı Çanakkale Şehitlik Abidesi, Seyit Onbaşı, Nusret Mayın Gemis i
gibidir. Satış reyonlarında Çanakkale’yi hatırlatan bu konuların işlendiği minyatür objelerin
örnekleri aşağıda bulunmaktadır (Görsel 22, 23). Bu ürünlerin bazıları alçı ve polyester gibi
malzemeler ile yapılmıştır. Seramik olanların bir kısmı tek pişirim yapılmış üzeri sırsız olup,
sonradan verniklenmiştir (Görsel 24). Bu durum ürünün niteliğini düşürmektedir.
Görsel 21: Çeşitli Seramik Objeler, Çanakkale Aynalı Çarşı (Sol)
Görsel 22: Seramik Objeler Truva Atı, Çanakkale Aynalı Çarşı (Sağ)

Kaynak: (Derya Çakır Aslan Kişisel Arşiv, Çanakkale, 2018) (Sol)
Kaynak: (Derya Çakır Aslan Kişisel Arşiv, Çanakkale, 2018) (Sağ)

Görsel 23: Seyit Onbaşı Figürü, Alaaddin Lambası, Çanakkale Aynalı Çarşı (Sol)
Görsel 24: Seramik Objeler, Çanakkale Aynalı Çarşı Hediyelik Eşya Standı (Sağ)

Kaynak: (Derya Çakır Aslan Kişisel Arşiv, Çanakkale, 2018) (Sol)
Kaynak: (Derya Çakır Aslan Kişisel Arşiv, Çanakkale, 2018) (Sağ)

Bu ürünlerden başka Çanakkale’ye yakın illerden gelmiş seramik objeler de bulunmaktad ır.
Kütahya’da yapılmış çok renkli kabartmalı ürünler stantlarda yer almıştır (Görsel 25, 26).
Özellikle dekoratif tabakların tam ortasına şehrin değeri olan fotoğraflar yapıştırılmıştır (Görsel
27). Düşük nitelikli olan bu resimli ürünler, şehir kimliğini olumsuz etkilemektedir. Aynalı
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Çarşı’da pek çok seramik ürün arasında akıtma dekorlu üzerinde Çanakkale yazılı kırmızı kilden
üretilen çömlek ürünler de bulunmaktadır (Görsel 28).
Görsel 25: Kütahya Çini Ürünleri, Çanakkale Aynalı Çarşı Hediyelik Eşya Standı

Kaynak: (Derya Çakır Aslan Kişisel Arşiv, 2018)

Görsel 26: Kütahya Kabartma Dekorlu Çini Ürünler, Çanakkale Aynalı Çarşı Hediyelik Eşya
Standı

Kaynak: (Derya Çakır Aslan Kişisel Arşiv, 2018)

Görsel 27: Seramik Objeler, Çanakkale Aynalı Çarşı Hediyelik Eşya Standı

Kaynak: (Derya Çakır Aslan Kişisel Arşiv, 2018)
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Görsel 28: Seramik Objeler, Çanakkale Aynalı Çarşı Hediyelik Eşya Standı

Kaynak: (Derya Çakır Aslan Kişisel Arşiv, 2018)

Aynalı Çarşı’nın dışında seramik hediyelik objeler çeşitli mağazalarda, dükkanlarda, atölyelerd e
ve merkezi konum olan kordondaki hediyelik eşya stantlarında satılmaktadır. Bunların dışında
Çanakkale Belediyesi Anı Eşya ve Üretim Merkezinde de hediyelik ürünler bulunmaktadır. Satış
reyonu kurulum aşamasında olan bu birimin henüz halka yönelik satışı bulunmamaktadır. Ancak
bu girişimin hem hediyelik seramik objelerin daha kaliteli üretilmesi adına hem de kent kimliğinin
seramik yönüyle öne çıkmasına destek vereceği düşünülmektedir. Bu merkezde bir çömlekçi
ustasının yardımı ve seramik bölümünden mezun olan çalışanlarla birlikte hediyelik objeler
üretilmektedir. Seramik kültürünün ve geleneğinin devamlılığı için orijinal seramik ürünler in
birebir kopyası yapılarak turistlerin kaliteli ürünler satın alması sağlanmaktadır. Böylece kentin
kimliği korunmaya çalışılmaktadır. Ayrıca Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Seramik
Araştırma Merkezi tarafından da orijinal Çanakkale seramiklerinin birebir kopyaları yapılmak ta
ve şehir merkezinde bulunan bir satış ofisinde satılmaktadır. Hem Çanakkale Belediyesi Seramik
Anı Eşya ve Üretim Merkezinde hem de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Seramik Araştırma
Merkezinde eski Çanakkale seramik formları üretilmektedir. Bunlar arasında at başlı, ördek başlı
testiler Çanakkale kentinin karakteristik hediyelik objeleri arasında yer almaktadır. Ayrıca
kupalar, maşrapalar, mataralar, kaseler, sepet biçimli formlar, yelken dekorlu tabaklar, testiler,
vazolar, küllükler, çerezlikler, su testileri gibi (Görsel 29, 30) çeşitli ürünlerde reyonlarda
bulunmaktadır.
Görsel 29: Çanakkale Belediyesi Seramik Anı Eşya ve Üretim Merkezinde Yapılan Ürünler

Kaynak: (Çanakkale Belediyesi, t.y.)
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Görsel 30: Hediyelik Seramik Objeler, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Seramik Araştırma
Merkezi Satış Ofisi

Kaynak: (Derya Çakır Aslan Kişisel Arşiv, 2018)

4. Hediyelik Seramik Objeler ve Avanos Kent Kimliği
Nevşehir iline bağlı Avanos ilçesi, çömlekçilik deyince bugün ilk akla gelen yerlerden biridir :
belki de Göreme ve Ürgüp gibi turistik bir yöreye yakın olması nedeniyle çok tanınmıştır. Burada
çanak çömlek yapımına Avanos'un kuruluşuyla birlikte 1202 yılında başlandığı sanılmaktad ır.
Genellikle Hititler’den bu yana Avanos’ta çömlek yapıldığından bahsedilmektedir. 19. yüzyıl'da
yaşamış olan Seyrani'nin de şöyle bir deyişi vardır. "Kör de bilir Avanos'un yolunu, Testi bardak
kırığından bellidir” (Güner, 1988).
Geleneksel Avanos çömlekçiliğinde üretilen ürünler fonksiyonel amaçlıdır. Bunu, en iyi kaplara
verilen isimlerden çıkarabiliriz. Çoğu kap içine ne koyulacaksa o adla adlandırılmıştır. Örneğin;
turşu küpü, güveç, su testisi, peynir çömleği, çiçek saksısı gibi (İşçen, 2010).
Günümüzde Avanos çömlekçiliğinde satış dükkânlarında ve atölyelerde dikkati çeken en önemli
özellik ürün çeşitliliğinin çok fazla olmasıdır. Bunun nedeni Kapadokya’ya gelen turist sayısı
arttıkça büyük çaplı çömlek ve çini atölyelerinin sayısı artması ve alıcı kitlenin çinilere gösterdiği
ilgi nedeniyle çeşit sunma zorunluluğunun doğmasıdır. Pazara yetişemeyen Avanoslu esnaflar,
1990 yılları itibariyle Kütahya’da yapılan çinilere yönelerek ürünleri getirip satmaya başlamıştır.
Kütahya’dan çini ustaları aileleriyle beraber Avanos’a gelmiş büyük atölyelerde çalışmaya
başlamışlardır. Bu durum Avanos’ta Kütahya çiniciliğinin başlamasına yol açmıştır. Gösteri ile
üretim yapmak o dönemlerde Avanos atölyelerinde yeni bir gelenek olduğu için yörenin yerli
çömlekçileri yeni teknikler öğrenmek amacıyla bu atölyelere gidip kendilerini geliştirmek için
öğrenmek istemişlerdir (Gürpınar, 2012).
Avanos ilçe meydanında pek çok çömlekçi atölyesi mevcuttur. Bazılarında hem satış hem de
üretim yapılmaktadır. Fonksiyonel kapların yanı sıra turizm faktörüyle birlikte desen odaklı
üretimler yapıldığı görülmektedir. Reyonlarda çok miktarda Kütahya ve İznik ürünleri yer
almaktadır (Görsel 31, 32). Görsel 33’de Kütahya ürünü kabartma dekorlu çini ürünler yer
almaktadır. Örneklerden görüldüğü üzere Kütahya ve İznik çinilerinin reyonlarda çok miktard a
olduğu görülmekte, ürünlerin Avanos’a özgü ürünlerin önüne geçecek şekilde yaygınlaştığı
söylenebilir.
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Görsel 31: Çeşitli Seramik Objeler, Avanos Güray Çini Satış Merkezi

Kaynak: (Güray Ceramic/atölyemiz, t.y.)

Görsel 32: Çeşitli Seramik Objeler, Venessa Seramik Satış Merkezi, Avanos

Kaynak: (venessaseramik.com/showroom, t.y.)

Görsel 33: Hediyelik Seramik Objeler, Avanos

Kaynak: (Ferit Cihat Sertkaya, Kişisel Arşiv, Avanos, 2018)
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Avanos’taki atölyelerde çok çeşitli ürünler bulunmaktadır. Bunlar tabaklar, kaseler, halka formlu
mataralar, vazolar, kavanozlar, sürahiler, karolar, kadehler, yemek setleri, çay bardakları, askı
topları, çerezlikler, göz yaşı vazoları, anahtarlıklar, takılar, duvar süsleri, nar, lale, kaftan formlar ı,
nihaleler, bardak altlıkları, kupalar, mumluklar, kandiller vb. Bu ürünlerin çok çeşitli dekorlarla
bezendiği görülmektedir. Avanos’a özgü desenler araştırıldığında Gürpınar’a göre; desenler,
Bitkisel (İpek Deseni Karanfil Deseni, Aile Deseni), Geometrik, Hitit ve Serbest Desen olmak
üzere dört guruba ayrılmaktadır. Çömlekçi atölyelerinde ve satış yapılan mağazalarda bu
desenlerin yanı sıra, Modern Desen, İznik Deseni, Minyatür Deseni, Kabartma Desen, Fresk
Deseni, Dantel Deseni, vb. adlandırılan desen isimleri olduğu görülmektedir. Bu desen
çeşitliliğinin dışında Avanos’a özgü formlarda da çeşitlilik bulunmaktadır. Adeta Avanos ile
bilinen form halka formudur. Bunun dışında gaga ağızlı formlarda sıklıkla üretilmekte ve
satılmaktadır (Gürpınar, 2012).
Yukarıdaki bilgilerden hareketle Avanoslu çömlekçilerin kent kimliğini öne çıkaracak nitelikte
ürünler üretme yolunda örnek girişimleri bulunmaktadır. Aşağıdaki ürünler buna örnek
gösterilebilir. Avanoslu çömlekçiler peri bacaları ile kendini gösteren Avanos’u seramikler üzerine
resimlemişlerdir. (Görsel 34) Kente gelen turistler kente özgü olan bu desenli ürünlere talep
göstermektedirler. Bu desenler Avanoslu çömlekçiler tarafından serbest ya da modern desen
olarak adlandırılmaktadır. Avanos’ta sıklıkla üzerinde pek çok desenin işlendiği form halka formu
ile gaga ağızlı formlardır (Görsel 35). Bu formlar bilindiği üzere Anadolu medeniyetleri Frig ve
Hitit Uygarlığı buluntularında görülen formlardır.
Görsel 34: Peri Bacaları Konulu Serbest Desenli Seramik Tabak, Avanos

Kaynak: (http://www.cappadociaceramic.com/urunler, t.y.)

Görsel 35: Hayat Ağacı Desenli Halka Form, Venessa Seramik, Avanos

Kaynak: (http://venessaseramik.com/showroom, t.y.)

178

An Assessment on Gift Ceramic Objects and Urban Identity

Avanos’a gelen turistlerin ve ziyaretçilerin sıklıkla tercih ettiği ürünlerden birisi de Hitit desenidir.
Hitit Deseninin bisküvi bünye üzerine rapido ile yapıldığı ve sonradan üzerinin verniklend iği
söylenmektedir. Renk ve kompozisyon itibari ile Avanos’ta yapılan rapido tekniği Yunan
Geometrik Dönem siyah ve kırmızı dekorlu seramiklerine benzemektedir (Görsel 36). Bu
dekorların Avanos’a ilk girişini Avanos ustalarından Mustafa Noyan Yayla şöyle açıklamaktad ır.
…Rapido tekniği rapido kalemi ile yapılmaktad ır. Bu tekniği 1992 yılında İstanbul’dan Avanos’a
gelen bir çift ilk defa uygulamışlardır. Timuçin ve Gonca Çakaloz, tekniğin esin kaynağını Yunan
Geometrik Dönem seramiklerinden aldıklarını söylemişlerdi. İlk ürünler bisküvi pişirimi yapıla n
kırmızı bünye üzerine uygulandı. 1993 yılında seri üretime geçildi. Sonraki ustalar dekoru zemin
boyası üzerine uygulamışlardır. Bu teknik Hitit Deseni olarak adlandırılmaktadır. Ancak
günümüzde birçok usta bu deseni kendisine göre yeni desenler oluşturarak yaptıkları için eklektik
Anadolu Medeniyetleri Motifleridir şeklinde adlandırabilirim. Rapido kalemi ile yapılan bu teknik
üzerindeki dekor işi bitince verniklenmektedir. Bu teknik verniklendiği için ömrü de uzun
olmamaktadır. Zamanla boya aşınmaktadır diye ifade etmektedir. Gülay Demirtaş ise bu Hitit
Deseninin Anadolu kilim motiflerinden esinlenerek yapıldığını dile getirmektedir. Bu teknik
Avanos’ta yaygın olarak satış reyonlarında yer almaktadır. Turistler tarafından çok tercih
edilmektedir.
Görsel 36: Avanos Hitit Deseni Seramik Ürünler, Güray Seramik, Avanos

Kaynak: (http://www.gurayceramic.com/atolyemiz.php, t.y.)

Ancak son zamanlarda Avanoslu esnaflar Hitit dekorlarını Kütahya’da yaptırmaya başlamışlard ır.
Kütahya’da dekorlanan ürünlerin satışı hem Avanos’ta hem de Kütahya’da olmaktadır. Bunlar ın
dışında Avanos’a İznik ve Kütahya’dan satış için gelen ürünlerde bulunmaktadır. Bu durum farklı
kentlere ait seramiklerin kent kimliğinin öne çıkmasında karışıklığa sebep olmaktadır.
Yukarıda bahsedilen Avanos’a özgü desenlerin, ürünler üzerinde sıklıkla kullanıld ığı
görülmektedir. Bunlar içinde oldukça rağbet gören Aile Deseni yaygın olarak yapılmakta ve
satılmaktadır. Merkezden başlayarak çizgisel bordürler arasına dizilen stilize yaprak ve buğday
başakları bereketi sembolize etmektedir (Görsel 37). Sistematik şekilde dizilen çemberler
arasındaki renkler, yapan ustaya bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu dekor Avanos’a
özgüdür. Dekorun tarihi geçmişi 1990’a dayanmaktadır. Geçmişi eskilere dayanmayan bu dekoru
Güray Seramik Atölye ortağı Gülay Demirtaş bu desenin ilk defa kendi atölyelerinde uygulanma ya
başladığını ve tüm Avanoslu ustaların yaygın şekilde bu dekoru kullandıklarını ifade etmiştir. Her
bir halkanın aile jenerasyonunu anlattığını söylemiştir (G. Demirtaş, kişisel iletişim, Kasım 12,
2018). Bu ve buna benzer Avanos’a özgü diğer dekorların yapılması, satılması ve kullanımının
yaygınlaşması Avanos’un kent kimliğine katkı sağlamaktadır. Bunun dışında ipek deseni,
kabartma deseni (Görsel 38) dantel desen, geometrik desenlerde Avanos’ta çok yaygın olarak
çömlekçiler tarafından uygulanmaktadır. Fresk desenleri de Avanos’taki birçok atölyede
uygulanmakta ve hediyelik olarak satılmaktadır (Görsel 39).
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Görsel 37: Aile Deseni, Güray Müze, Avanos

Kaynak: (Gülay Demirtaş Kişisel Arşiv, Avanos, 2018)

Görsel 38: Kabartma Deseni, Güray Müze, Avanos

Kaynak: (Gülay Demirtaş Kişisel Arşiv, Avanos, 2018)

Görsel 39: Fresk Desenli Tabak, Güray Seramik, Avanos

Kaynak: (http://www.gurayceramic.com/urun/711/p-fr002, t.y.)
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5. Sonuç
Seçilen şehirlerin tarihi geçmişlerinde seramik kültürünün çok eskilere dayandığı, günümüzde bu
kültürün devam ettirildiği ve bu durumun kent kimliğine katkı sağladığı söylenebilir. Bu şehirlerd e
hala bu geleneğin devam ettirilmesi kentler için bir bilinç göstergesidir. Başta ekonomi olmak
üzere şehrin tanınması ve kültürün korunması açısından önemlidir.
Araştırma yapılan şehirlerde hediyelik seramik obje olarak satılan ürünlerin, el sanatlar ı
çarşılarında, çiniciler çarşısında, çömlekçi ve seramik atölyelerinde, kapalı çarşılarda, hediyelik
eşya satan muhtelif dükkanlarda, terminal ve otogarlar gibi çeşitli yerlerde satıldığı görülmekted ir.
Hediyelik seramik objeler olarak, tabaklar, vazolar, nihaleler, bardak altlıkları, nar, lale, kaftan ve
çeşitli hayvan figürleri, kadehler, kaseler, vazolar, mataralar, kupalar, takılar gibi çeşitli ürünler in
satışa sunulduğu görülmüştür.
Bazı şehirlerde farklı ülkelere ve kültürlere ait ürünlerin kent kimliğini bastıracak şekilde satış
reyonlarında bulunduğu anlaşılmaktadır. Özellikle Kütahya kentinin, tarihi birikimi ve
sanayisinden aldığı destek ile üretim konusunda diğer şehirlerin pazarına destek sağladığı
görülmektedir. Bundan dolayı Kütahya üretimi birçok ürünün, diğer kentlerde de sıklık la
görüldüğü ve diğer kentlerin kimliği ile iç içe geçmeye başladığı, bu ürünlerin kent kimliği
açısından ayırt edilemeyecek kadar kentliye aşina geldiği de söylenebilir. Bu durum, yeni bir
problem olarak kabul edilmeli, kent kimliğini korumak için yerel yönetimlerin, sivil toplum
kuruluşlarının ve pazarın bilinç düzeyini yükseltecek çeşitli tedbirler alınmalıdır. Hediyelik
seramik objelerin üretimi Çanakkale Belediyesi’nin ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ nin
kent kimliğini öne çıkaracak şekilde yaptıkları girişimler, bu tedbirler arasında sayılabilir. Diğer
kentlerin de benzer şekilde çeşitli girişimlerde bulunmalarının kent kimliğinin korunmasına fayda
sağlayacağı söylenebilir.
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