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ÖZ
YAZMACILIK MOTİFLERİNİN GRAFİK TASARIM ARACILIĞI İLE EV
DEKORASYONUNDA TEKSTİL ÜRÜNLERE YANSIMALARI VE BİR UYGULAMA
ÖRNEĞİ
Bu araştırma Yazmacılık Motiflerinin Grafik Tasarım Aracılığı ile Ev Dekorasyonunda
Tekstil Ürünlere Yansımaları ve Bir Uygulama Örneği üzerine planlanmış ve yapılmıştır.
Yazmacılık sanatının temel özellikleri, kullanılan desen ve malzemeler, bu sanatı icra eden
sanatçılar, modern çağda yazmacılık sanatının grafik tasarım alanına geçişi, yazmacılık
sanatının ev dekorasyonundaki izleri ve yansımaları ele alınmıştır. Aynı zaman da
geleneksel sanat ve çağdaş tasarımların ortak ve farklı yönlerine bir bakış
amaçlanmaktadır. Bu araştırmada temel amaç; Yazmacılık sanatının Grafik ve Tasarımda
ki bağları, ağaç baskı tekniğinin (tahta kalıp) ve kök boyalar ile işlenen desenlerin temelinin
birer grafik biçimi olduğunu gösterebilmek. Günümüzde ki tekstil ürünlerinde ve ev
dekorasyonunda bu sanatın izlerini sürmek tekrardan yazmacılık sanatını görünür ve
sürdürülebilir kılmak. Yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş bu geleneksel ve değerli sanatı
tekrar gün yüzüne çıkarmak modern sanat üretimine aktif bir şekilde dahil etmek bu alanda
yeni bireyler yetiştirmek ve sonraki kuşaklara bu sanatı önemiyle birlikte vurgulamak
olmuştur.
Yazmacılık olarak adlandırılan ve geçmişten günümüze uzanan Anadolu halkının kumaş
üzerine tahta kalıplar ve kök boyalar aracılığı ile işlediği desenler gerçekte birer grafik
biçimlerdir. Desenler ya elle yapılmıştır ya da ıhlamur ağacından oyulmuş baskı kalıpları
ile yüksek baskı tekniğine benzer bir yöntemle kumaş üzerine basılmıştır. Sadece motif
olarak değil renk olarak da birçok şeyi anlatmışlardır. Bunların her biri sessiz mesaj olarak
anlamlandırabilir. Bu desenler aynen grafik tasarımda kullanılan soyutlama, stilize etme
gibi yöntemlerden yararlanılarak oluşturulmuştur. Grafik biçimlerin yalınlığı desenlerdeki
renk kullanımına da yansımıştır. Günümüzde ev dekorasyonlarında tekstil ürünlerindeki
soyut biçimlerde yazmalarda olduğu gibidir. Bu iki alanın grafik tasarım yöntemlerini
kullanıyor olması nedeni ile bu tezde incelenmesi ve ilgili uygulama örneklerinin
oluşturulması hedeflenen ikinci bir amaçtır.
Anahtar Kelimeler: Yazmacılık, Motif, Geleneksel Baskı, Ev Dekorasyonu, Grafik
Tasarım, Stilizasyon
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ABSTRACT

REFLECTIONS OF PAINTING KERCHIEF MOTIFS ON TEXTILE PRODUCTS IN
GRAPHIC DESIGN AND HOME DECORATION AND AN EXAMPLE OF APPLICATION
The patterns, which are called as painting kerchief, and which the Anatolians went through
from the past to the present, are actually graphic forms on the fabric through wooden molds
and root dyes. Patterns are either handmade or printed on fabric with printing patterns
carved from lime wood in a method similar to the high printing technique. It describes many
things not only as a motif but also in color. Each of these can be understood as a silent
message. These patterns are created by using methods such as abstraction and stylization
used in graphic design. The simplicity of graphic formats is also reflected in the use of color
in patterns. Nowadays, it's the same as painting kerchief through abstract forms in home
decoration textile products It is aimed to examine in this thesis and create relevant
application examples since these two fields use graphic design methods.

Keywords: Painting Kerchief, Motif, Traditional Printing, Home Decoration, Graphic
Design, Stylization
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GİRİŞ
Problem Durumu
Ruhun elle birlikte çalışmadığı yerde sanat olmaz. (Vinci, 1519)
Geleneksel bir el sanatı olan yazmacılık sanatı yüzyıllar boyunca birçok duygunun
kumaşa, desenle, iple, örgüyle vücut bulma hali olmuştur Günümüze kadar taşınan
yazmacılık sanatına bakıldığında aslında geçmiş ve gelecek arasında nasıl da yıkılmaz
köprüler oluşturduğunu rahatlıkla görebiliriz. Toplumları kendi değerleriyle birlikte yarına
taşıyacak tek faktör elbette yarattıkları ürünlerdir. “Kültüre ve Sanata özgü kimi
tanımlamalar vardır ki bunlar öğrenilmeden, hatta özümsenmeden bu iki alana karşı bir
yakınlık duymak olanaksız gibi gözükmektedir. Ayrıca kültürle sanatı bazen iççice sokan,
bazen de sebep sonuç ilişkisiyle aralarındaki bağı tanımlayan kimi yasalar vardır ki bunlar
bilinmedikçe iki alanın anlaşılması, dolayısıyla benliğimize, benliklerimize olan katkısı ve
etkisi kavranamaz” (Erinç, 2004). Geçmişinde bu sanatı var eden Anadolu insanı, bütün
duygularını bu sanat ile kumaşa aktarabilmiştir.
Ortaya çıktığı bölgenin ruhunu çok iyi temsil eden yazmacılık sanatı bunların yanı sıra
Anadolu insanının bu sanat ürünlerini piyasaya satarak ev ekonomisinde maddi bir gelir
sağlaması, aile içerisinde bir sanat ruhunun yeşermesi ve bu sanatı yaygınlaştırarak
Köklü bir sanat haline getirmesi gibi çok yönlü bir fonksiyona sahiptir. Bu nedenle bunu
korumak aslında bu geleneksel sanatı sonraki nesillere aktarmaktır.

Araştırmanın Amacı
Bu çalışmadaki amaç; geleneksel baskı tekniklerinden biri olan yazmacılık sanatı bir
grafik tasarım dili haline getirilerek ev dekorasyon ürünlerinde kullanılması yapılan
çalışmaların belgelenmesi ve karşılaştırılmasıdır. Köklü bir sanat olan yazmacılık sanatı
motiflerinin grafik tasarım aracılığı ile özünü çok bozmadan yazmacılık teknik özelliği
sayesinde çoğaltılabilmesi ve birçok kişiye ulaştırılabilmesi bu sanatı tekrar görünür
kılabilmesidir. Günümüzde ev dekorasyonlarında tekstil ürünlerindeki soyut biçimlerde
yazmacılıkta olduğu gibidir. Bu iki alanın grafik tasarım yöntemlerini kullanıyor olması
nedeni ile ilgili uygulama örneklerinin oluşturulması amaçlanmaktadır.
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Araştırmanın Önemi
Önemli bir geçmişe sahip olan yazmacılık sanatı gün geçtikçe azalmaya, Uygarlığın ve
teknolojinin getirdiği kolaylıklar nedeni ile belki de unutulmaya yüz tutmuştur. Bu sanatın
tekrar gün yüzüne çıkartılıp, belgelenmesi oldukça önemlidir. Ayrıca bu çalışma, diğer
araştırmalara da kaynak olması açısından önemlidir. Yapılan bu araştırma geleneksel
sanatların grafik tasarım ile yapılan çalışmaların ortaya koyulması ve bu sanatın
sürdürülmesi açısından önemlidir.

Sınırlılıklar
Bu araştırma yazmacılık sanatındaki geleneksel baskı teknikleri ile Anadolu’da bu
teknikle eser yapan sanatçılar ve literatürdeki grafik tasarım üzerine yapılan benzer
çalışmalar, araştırma verileri, inceleme formları ile sınırlı tutulmuştur.

Yöntem
Çalışma nitel araştırma yönteminin, doküman inceleme ve zayıf deneysel desenlerine
göre tasarlanmıştır.
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1. BÖLÜM
YAZMACILIK SANATI NEDİR?
“Yazmacılık”, elle çizilmiş motiflerin ağaç kalıplar üzerine oyularak (tahta kalıplarla) çeşitli
tekstil boyalar ile ipek ya da pamuklu kumaşlar üzerine basılıp, desenlendirerek yapılan
kumaş süsleme zanaatına denir.

Görüntü 1: Baskı uygulaması.
(https://www.pinterest.es/pin/585679126510856343/)

Ayrıca geleneksel el sanatları kapsamında da değerlendirilen bu ürünlere “yazma” ve
bunu yapan sanatçıya “yazmacı” adı verilir. Birçok sanat tarihçi ve araştırmacı tarafından
yazmacılık, dokuma sanatı ile gelişen ilk el sanatlarından biri olduğu kabul görmektedir.
Birçok arkeolojik kazıda bu el sanatının Yontma Taş ve Bronz Çağı’na kadar uzandığı
görülmektedir. Yazmacılık sanatı, her ne kadar ağaç kalıplara elle çizillip ya da boyalarla
desen süsleme sanatı olarak tanımlanmış olsa da aslında dünya üzerindeki ilk
örneklerinde kullanılan malzemelerin çok farklı olduğu bilinmektedir. Yazmacılık
sanatında, ağaç kalıplara geçmeden önce mum ve topraktan yapılan yaratıcı dekoratif
kalıplar kullanılmıştır (Mellaart, 1967).
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Oyulmuş ıhlamur ağacı kalıpları kullanılarak, kök boyalar ile pamuklu ipek kumaşlar
üzerine basılarak veya elle çizilip resmedilerek bir kumaş desenleme sanatına yazmacılık
adı verilir (Kaya, 1988). Bu kumaşların renkli örnekleri ilk çağlara kadar dayanmaktadır.
Yazmacılık sanatı Anadolu’da kendine has desen ve teknikler ile görünmektedir. Ancak
ilerleyecek olan dönemlerde Anadolu'da büyük bir uygarlığa ev sahipliği yapmış olan
Selçuklu Hükümdarlığı yazmacılıkta kullanılan birçok desenin belirleyiciliğinde etkin rol
almıştır. Anadolu’da en yaygın Tokat, Kastamonu, Diyarbakır, Zile, Mardin, Amasra ve
İstanbul/ Kandilli ’de geleneksel el sanatı olarak yazmacılık sanatına rastlanmaktadır
(Önder, 1995).
Anadolu’da büyüyen yazmacılık Türk Milletinin elinde, Türklüğün kendine has sanat
kavrayışı ile yoğrulmuş ve vazgeçilmez bir eşyası olarak kendini kabul ettirmiştir.
17. ve 18. yüzyılarda Anadolu yazma sanatının yazmacılıkta yaptığı eserlerinin birçoğu
saray eşyaları arasında yer almaktadır. Özellikle Kandilli’de yapılan yazmalar, boyaların
haslığı, malzemelerin uzun süre kalıcılığı, desenlerinin inceliği ile yazma sanatının klasik
anlamda en güzel eserlerindendir. Anadolu halkının yazmacılık sanatında günlük
kullanıma yönelik birçok örneği bulunmaktadır. Bunlar; mendil, örtü, yastık örtüsü,
yemeni, “başörtüsü”, yorgan yüzü, kavuk örtüsü, bohça, yaşmak, (yüz örtüsü) sofra bezi,
önlük, seccade, yağlık, sedir örtüsü olarak Anadolu halkının en çok ev tekstil eşyaları
arasında yer almaktadır (Kaya, 1988, s.9).

1.1 Yazmacılık Sanatının Kısa Tarihi
Yazmacılık tarihinin kökeni net olarak bilinmemektedir fakat bazı yazılı kaynakların
olduğu bilinmektedir. Bazı arkeolojik ve çeşitli kaynaklarda yazmacılık sanatının
kökenine ilişkin; Mısır, Orta Asya, Hindistan, Güneydoğu Asya gibi farklı bulgulara
rastlanmaktadır. Bu bulgular M.Ö. 7000 yılında Hitit Sanatına ait pişmiş kilden mühür
damgalardan oluşmaktadır (Mellaart, 1967). Bazı bulgularda ilk yazmacılık kalıplarında
meander, helezoni ve dört yapraklı çiçek uygulandığı savunulmaktadır (Görüntü 2 ve
Görüntü 3).
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Görüntü 2: Hitit sanatına ait mühür şeklindeki kalıplar, James Mellart.

(www.agaclar.net)

Görüntü 3: Hitit sanatına ait mühür şeklindeki kalıplar, James Mellart.
(www.pinterest.co.kr)

Hitit sanatında görülen mühürler, eski Mısır sembolleri ve figürlerin kullanmış olduğu
damga ve taşlardır. Bu döneme Yunan ve Roma dönemine ait çömlekçi ve bronz
mühürleri de girmektedir.
4.yüzyılda, Rusya'nın Kuban Bölgesi’nde yapılan kazı çalışmalarında bulunmuş olan bir
savaşçı askere ait tabut örtüsündeki işlemeler kumaş baskı tekniğinin öncülerinden kabul
edilmektedir (Forrer, 1989).
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Eski Yunan çağlarında Hazar Denizi’nin etrafında yaşayan bazı toplumlar, doğadan
buldukları bitkilerden elde ettikleri boyalar ile hayvan figürleri kullanarak kumaşlara
aktardıkları belgelenmektedir (Bachmann & Reitz, 1962).
İstanbul'un fethinden sonra sanat büyük bir önem kazanmıştır. Osmanlılar Anadolu'da
kendilerinden önce uygarlık Kuran Selçukluların sanata verdikleri önemle devam
ettirmişlerdir. Bu dönemde süsleme sanatçıları derin bir sanat kavrayışı içinde geleneksel
şekilleri uyumlu bir biçimde çeşitli sanat dallarına aktarmışlardır. Müslümanlığın
betimleme yasaklaması Türk Süsleme Sanatının dekoratif açıdan gelişmesine büyük bir
katkı sağlamıştır (Aslanapa, 1989). Böylelikle sanatçı hayal gücünü kullanarak yeni
motifler türetmeye başlamıştır ve Osmanlı Döneminde el sanatları büyük bir önem
kazanmıştır (Soyluer,1987).
Türk yazmacılık sanatının günümüze kalan örnekleri, Osmanlı Devleti zamanına ait 16.
yy. ve 19. yüzyıllarının arasındaki örneklerdir. Hala Türkiye’nin farklı bölgelerinde
yazmacılık sanatı sürdürülmeye çalışılmaktadır. Bu dönemde uygulanan yazmalar;
betimleme, teknik ve renk bakımından bölgesel farklılık göstermektedirler.
Tarihi özellikleri, üzerinde kurulan uygarlıkları ve sanatı göz önünde bulundurulduğunda
Orta Anadolu, bölgenin en dikkat çekici olan bölümüdür. Milattan önce üç binler ve iki
binler boyunca burada hayatlarını sürdüren toplumlar uygarlıklarını bu bölgede
kurmuşlardır. Bu nedenle Orta Anadolu toprakları uygarlığın, bilginin, bilimin ve sanatın
beşiği olmuştur. Türkiye tarihini incelerken, yazmacılık sanatının Tokat’ta gelişmesi ve
bu sanatın merkezi olması dikkat çekicidir. Örneğin; Tokat vilayetinin etrafından
uygulanan yazmalardaki geometrik düzen, Selçuklu Sanatında kullanılan geometrik
anlayış ile paralellik göstermektedir. Selçuklu Sanatının Orta Anadolu’da ilerlediği ve öz
sanat düşüncesini yansıttığı eserlere günümüzde rastlamak olasıdır. Tokat’ta basılan
yazmalar, o dönemin özelliklerini taşıyan tarihi kervansaraylarda yapılmaktadır (Öz,
2006).
Selçuklu himayesinde bulunan milletlerin başlıca nüfusunu oluşturan Müslüman Türkler
ile Rumlar, Ermeniler ve az sayıda Süryanilerden oluşan Hristiyanlardı. Bu dönemde
yazmacılık sanatında da Müslüman olmayan Türklerin faaliyetlerine rastlanmaktadır.
Özellikle Ermenilerin, toplum sanatının bir kolu olan geleneksel yazmacılık sanatındaki
etkileri gözle görülür biçimde fark edilmektedir (Öz, 2006).
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Tokat ve İstanbul’da yazma sanatı, başka yörelere kıyasla daha aktif biçimde hala
sürdürülmektedir. Günümüzde Tokat’ta yazma sanatı, tarihi bir kervansaray içinde birden
fazla yazma sanatkârının bir araya gelmesiyle, ilginç bir gayret ve gelişme hızıyla
ilerlemektedir. Her yazmacının kendisine ait atölyesi bulunmaktadır. Temizlik havuzları
ve boya kapları ortadaki geniş bahçede birlikte kullanılmaktadır (Görüntü 4 ve 5).
Yazmalar bu tarihi hava içerisinde o gün olan, görünen ve her zamandan farklı bir renk
ile ahenk arasında fazla pitoresk bir görünüm oluşturmaktadır (Öz, 2006).

Görüntü 4 & 5: Yıkama Havuzları ve Boya Kazanları
(Elvan Yazmalar Diyarı Tokat, M. Sırrı DEMİRCİ, 2016)

Evliya Çelebi 17. yüzyılın ilk yarısında kaleme aldığı eserinde İstanbul yazmacıları için
eski deyimle “Esnafı nakkaşanı yağlıkçıyan” (Nakış ve süsleme yapan zanaatçı) sözünü
kullanmış olup eserine şöyle devam etmiş, “Bunlar yumayun (kaput) bezler üzerine, siyah
kalemkâr ederler, yirmi dükkân yirmi nefer olarak çalışırlardır (Çelebi, 1898)”. Evliya
Çelebiden bize ulaşan bu bilgiden anlıyoruz ki, o zaman İstanbul’da yirmi dükkânda yirmi
sanatkârla bu sanatın meydana gelmiştir.
İstanbul yazmalarının en iyi örnekleri 17. 18. ve 19. Yüzyıllarda verilmiştir. Bu zamanda
gerek tasvirlerin inceliği gerekse renklerin özgünlüğü ve zarafetiyle nam salmış İstanbul
yazmaları çok sayıda Balkan ülkesine de gönderilirdi. Günümüzde İstanbul’da Üsküdar,
Samatya, Yedikule ve Kâğıthane bölgesinde iş yerleriyle karşılaşmak olasıyken
“yazmacılık sanatı” artık eskisi gibi hüküm sürmemekte ve cazibesini kaybetmiş bir
şekilde devam etmektedir (Kaya, 1988)
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1.2

Anadolu Yazmacılığında Kullanılan Desenler

Yazma pek çok sanat dalında da olduğu gibi motiflerini doğadan ilham alarak yapmıştır.
En fazla ilham alınan motifler çiçek, yaprak ve meyve motifleridir. Kuş, balık, dört ayaklı
hayvanlar, manzara, kalyonlara ve geometrik şekillere nadiren denk gelinmektedir. Bir
alanı kenar suyu (bordür) ile sarmak ana yazma kurallarındandır. Çiçek motiflerinden
güller, afyon, başak ya da yabani çiçekleri, kol ve yapraklar, doğadan kopmayarak
biçimlendirmiştir (Akbil, 1970).
Anadolu'da kendini gösteren yazmacılık sanatının farklı yörelerde yapıldığına
rastlanılmıştır. Bu yörelerdeki gelişimi renk, yazılı çalışma, motiflere benzer yönünden
çeşitlilik, kimi zamanda benzerlikler göstermişti (Çatalkaya, 2016).
Orta Anadolu (Tokat Yöresi):
Anadolu’nun yeşil ve güzel bir vilayeti olan Tokat’ta “karakalem” ve “elvan” gibi 2 tür
yazmanın basıldığı görülmektedir. Tokat yazması yöntem olarak “kalıpla” yazma sınıfına
girmektedir. Tasvir ve kompozisyon bakımından Tokat yazmalarına doğal yön daha çok
egemendir. Doğadaki desenler kolaylıkla ve niteliğinden hiçbir şey yitirmeden kalıp
üzerine aktarılmıştır. Sanatçı bu yörede tabiatın içinde yaşadığından, ortaya çıkardığı
farklı ürünler yapıtlarında yaşadığı yörenin tüm özelliklerini, yönlerini, karakteristiğiyle
beraber ortaya koymaktadır. (Görüntü 6da) görünen desen, doğadaki bitkisel motifler,
rahatlıkla ve başarılı bir çalışmayla kumaş üstündeki görünümüdür. Tokat yazmanın
özellikleri bakımından desenin kumaş üzerini kaplamasıdır. Bu tür yazmalara “içi dolu”
ya da 9 kollu denilmektedir (Görüntü 7) (Kaya, 1988).
Tokat Beşlisi, Kırmızı ve Kahverengi Kayseri, Siyah Çengelköy, Kirazlı, Elmalı, Beyaz
Karakalem ve Siyah Hürriyet ismi verilen farklı türde tasvirlerde yazmalar basılmaktadır.
Tokat beşlisinde “içi dolu” tasvirdeki benzer biçimde beşli set şeklinde basılmıştır
(Görüntü 8 ve 9). Kayseri isimli desende ise yanda bordür, uçlarda ve ortada çiçeklerden
benzer çelenk ortaya çıkaran desenler yer almıştır (Görüntü 10). Siyah Çengelköy eski
baskı sistemi ile basılmış olup, 2 Aralık şeklinde birbirinden ayrı oturtularak çiçek motifleri
üstüne sonrasından hatta 2 parlak renk basılmıştır (Görüntü 11). Geçmişten süre gelen
geleneksel motifler için bu faaliyetler karşında emsallerine rastlayacağımız yeni
düşüncedeki desenler Tokatta basılmaktadır. Elmalı, Kirazlı ve kent planı ismini alan bu
desenler günümüzdeki dokumacılık, motif düşüncesine uymaktadır. Görüntü 12, 13 ve
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14’ de adı geçen desenlerin elmalı ve kirazlı olarak isimlendirilmesi, elma ve kiraz
motiflerinin bütün şeklinde, stoklar halinde kumaş üstünü kaplamasıdır. (Kaya, 1988).
Meyvesi bol olan Tokat vilayetinin özellikle kiraz ve elmalarının plastik görünümleri,
yazma tasvirlerine de genellikle esin kaynağı olmuştur.

Görüntü 6: Tokat yöresine ait yazma detayı Görüntü 7: İçi dolu, dokuz kollu yazma
(Elvan Yazmalar Diyarı Tokat, M. Sırrı DEMİRCİ, 2016)

Görüntü 8 & 9: Tokat beşlisi
(Elvan Yazmalar Diyarı Tokat, M. Sırrı DEMİRCİ, 2016)
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Görüntü 10. & 11: Tokat beşlisi
(Türk Yazmacılık Sanatı, R. Kaya, 1988)

Görüntü 12. Tokat elmalı adı verilen yazma.

Görüntü 13. Tokat kirazlısı.

Görüntü 14. Tokat yarım elma
(Elvan Yazmalar Diyarı Tokat, M. Sırrı DEMİRCİ, 2016)
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Görüntü 15: Tokat Elvan Yazma ve Kalıp Örneği
(Yazmacı V. Martı Koleksiyonu)

Görüntü 16: Tokat müzesinde bulunan bazı yazma motifleri kalıpları
(Elvan Yazmalar Diyarı Tokat, M. Sırrı DEMİRCİ, 2016)
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Karadeniz Bölgesi (Kastamonu ve Bartın Çevresi):
Karadeniz yöresi Kastamonu yazmalarının desenlerinin kompozisyon bakımından
kendine özgü yanı vardır. Kompozisyon çoğunlukla göbekten girerek dışa doğru çember
şeklini almaktadır. Yazmalarda görülen bu çember şeklindeki ifade İslam sanatını
niteleyen bir örnek olarak Kastamonu yazmalarında tanımlanmaktadır. Kompozisyon
çoğunlukla hayvan figürlerinin ve geometrik öğelerin göbekten kenarlara doğru
geliştirilmesiyle bitirilir. Orta Asya’dan Anadolu’ya geçen ve bu dönemde bile halen
hayvan figürlerinin Kastamonu yazmalarında yer aldığı görülmektedir. Kastamonu
yazmalarındaki kompozisyonda genellikle geyik, at, kuş ve horoz figürleri yer almıştır
(Görüntü 17) ve (Görüntü 18). Bunlar Kastamonu yazmalarından örneklerdir. Bu tarz
hayvan figürleri; yazma desenleri esin kaynağı olduğu gibi halk ozanlarının tasavvuf ve
hislerini dile getirmiştir. Örnek;
Başındaki yazmayı da
Sarıya mı boyadın?
Neden sarardın soldun soldun da
Sevdaya mı uğradın?
Başımdaki yazmanın
Çiçekleri solmaz mı?
(Türker, 1994)
Bu gibi öğelerle halk ozanları, zamanlarının yaşanmışlıklarını halk sanatlarını eserleri
içinde dile getirmeyi başarmışlardı.
Ankara çevresindeki bazı benzer Kastamonu yazma motiflerinde, hayvan figürlerinden
oluşan kompozisyonlarda ortaya çıkan yazmalar (Görüntü 19. ve 20.) görmekteyiz. Bu
çalışma atölyesinde yazmalar numunelik kumaş “perde” olarak basılmaktadır. Ankara
çevresinde basılan bu tür yazmalar turistlere ev tekstil ürünleri ve giyim kumaş olarak
pazarlanmaktadır.
Karadeniz yöresinde kıyıya doğru Bartın’da yapılan yazmalarda çiçeklerden oluşan
kompozisyonlara rastlanmaktadır. Bunlar; yoğun renk, çoğunlukla siyah ya da beyaz fon
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üstüne büyük çiçeklerden oluşurlar (Görüntü 21, 22). Bartın yazmaları kendine özgü
desen ve kompozisyon nitelikleri ile beraber gösterilmektedir. Karadeniz yöresi
yazmalarında Tokat yöresine benzer biçimde kalıpla baskı yöntemleri kullanılmaktadır.
Sanat; eski devirlerde his, fikir ve dini inanışları simgeleyen bir ifade biçimiydi. Dinde
tabiata dönmek, sanatta yeni gelişmelere yol açmış ve sanat branşlarının konularını
genişleterek tabiatın bütün canlıları yansıtmıştır. Mesela; halk sanatı olan yazmacılıkta
bu tesir belirli biçimde görünmektedir. Anadolu’da eski zamanlardan günümüze kadar
süre gelen, yazmacılık sanatında hayvanla bitkilerin farklı cinsleri ve bütün tabiatın
canlıları içine almıştır.

Görüntü 17: Kastamonu Geyik motifi

Görüntü
Ankara’da
Görüntü
19: 19:
Ankara’da
görünen
görünenKastamonu
motifi
Kastamonu
motifi

Görüntü 18: Karga motifleri

Görüntü 20: Ankara’da görünen
Kastamonu motifi

(Türk Yazmacılık Sanatı, R. Kaya, 1988)

14

Görüntü 21. Bartın yazması örneği
Görüntü 22: Bartın pazar yeri kadın yazmaları
(www.bartin.info)

Güneydoğu Anadolu Bölgesi (Gaziantep ve çevresi)
Gaziantep ve çevresinde çıkarılan yazmalarda o yörede yaşayan başka halk sanatlarının
etkisi gözle görülür biçimde görülmektedir.
Örneğin; el dokumacılığında işlenen şal motiflerinin yazma desenlerinde küçük farklarla
yinelendiğini görmekteyiz. (Görüntü 23)’de görülen yazmadaki kompozisyon, yanları
bordür, göbek bölümüne bir nişan şekli basılmış ve şal motifleri ile eksiklikler giderilerek
kompozisyon elde edilir.
(Görüntü 24)’de görülen yazma ise Gaziantep yazmasından yeniden ipekli kumaş üstüne
işlemiş bir örnektir.
Bu topraklarda yapılan yazmaların başka bir çeşidi de ipekli kumaş üstüne baskı
işledikten sonra görüntü renkleri,

bağlama batik “plangi” (bezeme) yöntemi ile

iletilmektedir ve bu biçimde yazma, desen ve kompozisyon bakımından ötekilerine
nazaran başka bir görüntü kazanır (Görüntü: 25).
Gaziantep yazmalarında alınan bu örnekler, bu dönemde halen basılmaktadır.
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Görüntü 23: Yazma çalışma motifi Görüntü 24: İpekli kumaş örneği

Görüntü 25. Gaziantep yazması
(Türk Yazmacılık Sanatı, R. Kaya, 1988)

Görüntü 26: Malatya yöresine ait yazma
(Yazmacı V. Martı Koleksiyonu)
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Görüntü 27: Malatya yöresine ait beline sarılı yazma
(https://twitter.com/ahmetcakir44/status/793149852049956864)

Güneydoğu Anadolu Bölgesi:
Güneydoğu Anadolu’dan gösterilen bu 2 örnek de Hatay ilinde ortaya çıkarılmıştır. Eski
zamanların yazmacılık sanatından şimdiye kadar, kalan en etkileyici örneklerindendir.
Görüntü 28’deki yazmadan tandır yorganı olarak yararlanılmıştır. Kumaşının el
dokumacılığı ile dayanıklı bir keten olması günümüze dek gelmesini sağlamıştır. Desen
ve kompozisyon bakımından fazla göstermelik bir görüntüde olup eski baskı yöntemiyle
kaplanmıştır. Göstereceğimiz ikinci örnek (Görüntü 29)’da izlenmektedir. Kompozisyon
bakımından ikat (Bağlama batik) dokuma yöntemiyle benzerlik çok açık bir biçimdedir.
Anadolu’nun farklı yörelerinde geçmişten günümüze kadar devam eden bütün el
sanatları ülkemizde çok fazla eserin ve uygarlığın var olduğuna işaret etmektedir.

Görüntü 28: Hatay yazması
Görüntü 29: Hatay yöresine ait
(Türk Yazmacılık Sanatı, R. Kaya, 1988
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Marmara Bölgesi (İstanbul Yazmaları):
Anadolu yazmacılığı, özellikle İstanbul yazmaları, geleneksel bir eğitimden ortaya çıkan,
zarif, duygulu ve yoğun sanat görünümü içinde, bütün doğal zarafetin kumaşın üstünü
kaplamasıdır. Sanatkârın gerek renkleri gerekse kompozisyonların tümünü dizme
ustalığı, yazmaların her çeşidinde başarılı bir biçimde görülmektedir. İstanbul o
dönemlerde Osmanlı Devletinin payitahtı “Der saadet” olması, sanatçının keyfine keyif
katmakla birlikte, diğer taraftan da farklı sanat akımlarının etrafında var olmasını
sağlamıştır. Böylelikle baskı sanatının diğer klasik ve halk sanat çeşitlerinin desen ve
kompozisyonlarından ilham aldığı görülmektedir. Örneğin; Türk el dokumacılığı
motifleriyle, çini tezhiplerindeki desenlere yakın desenler yazma sanatında da
görülmektedir. Çini tezhiplerinde genellikle uygulanan gelincik ve karanfil motifleri farklı
biçimde yazmacılıkta da uygulanmıştır. İstanbul yazmaları Boğaziçi-Kandilli, Yeniköy ve
Üsküdar çevresinin eserleri gibi, desen ve kompozisyon bakımından bu halk sanatının
tarzında rastlanılan en güçlü ve değişik örneklerdir. Bu kompozisyonlarda köşe motifleri
var olup bunlar genelde, kolayca birbirinden mesafeli bir biçimde düzenlenmişlerdir. Bu
dönemdeki yazmalar çoğunlukla çiçekler ve yapraklarla süslemiş olup bir dal üstünde,
takım şeklinde ya da rastgele dökülmüş olarak, kumaşın tüm üstüne savrulmuştur
(Görüntü 30) (Kaya,1988).

Görüntü 30: Istanbul Bohça

Görüntü 31: İstanbul kandilli kalıp kalem yazması
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Görüntü 32: Çengel köy yazması detayı

Görüntü 33: Çengel köy yazması

Görüntü 34: Çengelköy yazma kalıbı
Görüntü 36:
Görüntü 35: Çengelköy
Vahesulavof
yazma kalıbı Vahesulavof Çengelköy yazma
kenar kalıbı
Vahesulavof
(Görüntü Zeynep Kul tarafından çekilmiştir)

Görüntü 37: Istanbul ohannes kılıçoğlu ustasın kalıp baskıları
(54Görüntü Zeynep Kul tarafından çekilmiştir)
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Görüntü 38: Istanbul topkapı sarayı
yazma koleksyonu görüntü

Görüntü 39: Istanbul yazması

(Türk Yazmacılık Sanatı, R. Kaya, 1988)

Görüntü 40: İstanbul yazması

Görüntü 41: İstanbul yazması

Görüntü 42: İstanbul yazması
(Elvan Yazmalar Diyarı Tokat, M. Sırrı DEMİRCİ, 2016)
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Görüntü 43: Kandilli kalem işi yazma.
(https://tr.pinterest.com/pin/326299935)480759411/

1.3

Dünyadan Yazmacılık Sanatı Örnekleri

Çin
Avrupa'da matbaanın icat edilmesinden yüzyıllar önce, Çinliler oyma ahşap kalıplar
kullanarak baskı tekniği geliştirmişlerdir. Çin'deki uzun tarih boyunca, tahta baskı, el
sanatları üretimi olarak önemli bir yere sahip olmuştur. Aynı zamanda baskıda izleme,
oyma ve hizalamada hassasiyet gerektiren bir halk sanatı olarak da kullanılmıştır. Tahta
oyma baskı, bilgi, iç görü ve sanatsal ilhamın yayılmasına büyük katkılar sağlamıştır.
Bugün var olan en eski tahta oyma baskı Tang Hanedanlığı zamanında (618 - 907) 868
yılında yapılmıştır. 1907 yılında Dunhuang'da Aurel Stein adında bir bilim adamı
tarafından keşfedilen ve şu anda British Museum'da bulunan “Elmas Sutra'nın başlık
sayfasıdır. Tang Hanedanlığının tahta baskılarının çoğu dini temaları tasvir etmektedir.
Song Hanedanlığında (960-1279), tahta baskı, klasikler, edebiyat ve illüstrasyonlar
üzerine kitaplar üretmek için genişletilmiştir. Teknik olarak, süreç tek renkten iki renkli
baskıya dönüşmüş, vermilyon mürekkebi yan yana siyahla kullanılmıştır (Heritage,1995,
s. 1).
Ming Hanedanlığında (1368-1644), tahta baskı teknikleri o kadar gelişmiştir ki, farklı
renkler için ayrı tahta kalıplar kullanılarak tam renk efektleri elde edilebilmekteydi. Ming
ve Qing Hanedanları döneminde baskı ve gravürdeki diğer gelişmelerle birlikte, çok çeşitli
tahta oyma baskıları ortaya çıkmıştır. Bu baskıların konusu, operatif hikayelerin yanı sıra
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insanların ve yerlerin açıklamalarını içermektedir. Bu zamanın ürünü Çin Yeni Yılı
baskılarını ve kağıt tekliflerini içeriyordu (Heritage,1995, s. 1).
Yeni Yıl baskıları Çinliler için şenlikli süslemelerdir. Kapı Tanrıları, Yeni Yıl baskıları için
en yaygın konudur. Bunlar; sivil ve ordu olmak üzere iki kategori halindedir. Askeri kapı
tanrıları evin ana kapısına yerleştirilirken, sivil kapı tanrıları yatak odası kapısına ve
oturma odasının kapısına yerleştirilir. Çok sayıda tasarım arasında, tekrarlayan bazı
motifler çiçek ve balıktır. Fikir, Yeni Yıl için barış ve uyum nimetlerini çağırmaktır
(Heritage, 1995, s. 4).

Görüntü 44: Uyum Zenginlik GetirirFoshan, Guangdong
20. yüzyılın başları
(file:///C:/Users/User/Desktop/Chinese_Woodblock_Printing_E.pdf)

Görüntü 45: Tahta bloklar ve askeri kapı tanrıların baskılar, Da Lai Quan
Foshan, Guangdong
20. yüzyılın başları
(file:///C:/Users/User/Desktop/Chinese_Woodblock_Printing_E.pdf)
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Çin kağıdı, Theodore DeVinne'nin gözlemlediği gibi, “yumuşak, ince ve esnek ve hızlı bir
mürekkep emici” idi. Matbaanın basıncını gerektirmez, mürekkebi başarılı bir şekilde
aktarmak için sadece bir fırça uygulamasını gerektirmektedir (DeVinn, 1879 s.115).

Hindistan
Bazı kayıtlar, 12. yüzyıla kadar güneyde, Hindistan'ın batı ve doğu kıyılarındaki birkaç
merkezin mükemmel baskılı pamuklarıyla ünlü olduğunu göstermektedir. Hindistan
güneydoğu kıyısında fırça veya kalam (kalem) kullanılmış ve aynı yöntemle
uygulanmıştır. Ortaçağda pamuklu kumaş üzerine baskı ve boyama Rajasthan'da özel
olarak geliştirilmiştir. Gujarat'ta baskı için tahta blokların kullanımı daha yaygındı.
Çadırlar baskılı kumaşlardan yapılmış ve kısa sürede kraliyet alaylarının bir parçası
haline gelmiştir (Thakur, 2014, s. 1).
Eski uygulamalarda, tahta kalıp baskılarında her işlem için kumaş üzerine baskılar
yapılırdı. Bu işlemlerde yoğun zaman harcanmaktadır. Geleneksel yöntemde, pamuk
kumaşlar elle yırtıldığı için buna çözüm olarak doğal yağlar ile yırtılan kumaşı tamir etmek
için yıkanmadan önce ve dökülmeler sağlanmadan soda külü ile yıkanırlardı. Bu
beyazlatma yöntemi için inek gübresi ve Hint yağı müdahale edilirdi. Son aşamada,
Myrobalan fındık banyosu (doğal bitkiler elde edilen boya) tekniği uygulanarak kumaşlar
sarartılmaktadır. Tüm adımlar yaklaşık iki hafta süre ile tamamlanmaktadır. Bu nedenle
bu geleneksel yöntemle çok çaba harcanmaktadır. Hindistan'da, Gujarat, Rajasthan ve
Andhra Pradesh eyaletlerinde aynı geleneksel yöntemlerle asırlık tahta baskı yöntemini
kullanan topluluklar vardır. Bunlar arasında Rajasthan'daki Bagru baskıları ile ünlü
Chippa topluluğuda dikkat çekmektedir (Görüntü 46). Bu toplulukların kullandığı
kumaşlar daha dolgun toprak ve zerdeçal ile hazırlanırdı. Dahan sonra, baskılarında şap,
nar çiçekleri ve çivit otu gibi doğal boyalar kullanılmaktadır. Fuller toprağından kullanılan
ana malzeme hazırlanan kumaşlar üzerine serpilir ve bu kumaşlar kirli beyaz veya bej
renklerle baskı aşaması gerçekleştirilmektedir. Bu baskı işlemleri basit ve çevre dostu
olan yöntemlerdendir. Halen 250 aile bu geleneği sürdürerek geçimlerini sağlamaktadır
(Anand, 2020).
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Görüntü 46: Rajasthan'daki Bagru baskıları
(https://cityonpedals.com/blog/the-tradition-of-the-block-printing-technique)

Görüntü 47: Sanganer'in çiçek motifleri
(https://www.instagram.com/p/B7Q392THitW/?utm_source=ig_embed)

Sanganeri baskıları normalde parlak beyaz zemin üzerine yapılan bir başka güzel
örnektir. Bunlar çoğunlukla Sanganer'in flora ve faunasından esinlenen çiçek motifleridir.
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Görüntü 48: Andhra Pradesh'e ait baskı yöntemi
(www.instagram.com/p/B6kZopNhhlK/?utm_source=ig_embed)

Kalamkari,(kalem işi) Andhra Pradesh'e özgü bir el bloğu baskı yöntemidir ve ince siyah
çerçeveli çiçek formları ile karakterizedir. İran sanatından etkileniyorlar.

Görüntü 49: Saf El Yapımı El-boyalı Kalem Kalamkari Saree
(https://www.instagram.com/p/B7Xtk2yFxNa/?utm_source=ig_embed

İran
Ghalamkar (Kalem işi) kumaşı İran kumaşlı bir tekstil baskı türüdür. Bu desenli kumaşlar,
ahşap kalıp baskıları ile yapılmaktadır. Tahta baskı çoğunlukla oyma bakımından kolaylık
sağlanabilmesi ve uzun süre dayanıklılığı için yumuşaklık ve kolay oyma bakımından
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armut ağacı elde edilen kalıplar kullanılmaktadır. Geleneksel tasarımlar genellikle çiçek
ve hayvan figürleri ile geometrik tasarımlar hakimdir. Bu desenlerde hayvan figürlerinden,
Farsça şiirler, Ermeni ve İbranice yazıtlardan oluşan yüzlerce farklı desen mevcuttur.
Ghalamkar, temel olarak elle boyanmış veya tahta kalıplar kullanılarak pamuklu
kumaşlara baskı yapılmaktadır. Bu tekstil ürünü Hindistan Ghalamkarı olarak bilinir.
Dünyanın en önemli üreticilerden birisi olarak Esfahan, dünyanın en önemli tekstil üretici
şehirlerinden biridir. Bu bölgede aynı yöntemle üretilen kumaşlar kalem ve mürekkep ile
işlenmektedir (Akbar, 2019). Ghalamkar Iranın en eski geleneksel el sanatlarından biridir.
Bu baskı tekniği Iranın Moğol döneminden biri popülerliğini korumaktadır (Jamali, 2014).

Görüntü 50: Ghalamkar, İran
(https://samirajamali.files.wordpress.com/2014/12/a47.jpg)

Görüntü 51: İran Ghalamkar sanatı örnekleri
(https://samirajamali.files.wordpress.com/2014/12/1629734-e1421586600350.jpg)
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1.4

Yazmacılık sanatında kullanılan malzemeler

Yazmacılık sanatında uygulanan esas 3 ana malzeme vardır. Bunlar; bez, kalıp ve
boyadır.
Yazma yapıtın zarafeti, uygulanan bezin niteliğiyle doğru orantılıdır ve uygulanan bezin
gerçek pamuk olması bir noktadır. Pamuk bezler boyayı derhal emer ve boya akmalarını
engeller. Bu sebeple sentetik kumaşlar yazma sanatında çok tercih edilmez (Öz, 2018).
Bu sanatta uygulanan diğer 2 önemli malzeme kalıp ve boyadır.

Yazma Kalıpları
Kalıp, yazmanın niteliğini gösteren çok önemli bir ögedir. Eskiden sadece bu işle ilgilenen
ustalara ulaşılır ve bu ustaların hazır hale getirdiği kalıplarla yazmalar basılırmış.
Başlarda yazma kalıpları, taşlar yontularak elde edilirken daha sonrasında ağaç kalıplar
uygulamaya başlanmıştır. Kalıp yontma da ilk olarak şimşir ağacından yararlanılmıştır.
Şimşir ağacının yontulması kolay olmadığından daha sonraları ıhlamur ağacı ve öteki
kolay oyulan ağaç türleri yeğlenmiştir (Öz 2016).

Görüntü 52: Ihlamur ağacı kalıp yapım aşaması ve İşlenmiş motif örneği
(Yazmacı Ömer Gıcık Koleksiyonundan)
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Ağaç baskı yönteminde uygulanan boyalar doğal ve kimyasal olmak üzere iki cinstir.
Doğal boyamalarda ceviz yaprağı, ceviz kabuğu, şeftali ağacı yaprağı, ayva yaprağı
uygulanmaktadır. Bu boya bitkileri daha yeşil ve yeniyken toplanmaktadır. Diğer yandan
sarmaşık otu adı verilen bu otun yerin altındaki kırmızı sapsı kökleriyle beraber üstünü
kapatıncaya dek su eklenilerek ısıtılmaktadır ve soğuduktan sonra içine kıvam artırıcısı
olarak ayakkabı çirişi karıştırılmaktadır. Çiriş aynı anda boyanın sabitlenmesini
sağlamaktadır. Bu biçimde hazır hale getirilen boyaya “yaprak boya” adı verilmektedir.
Günümüzde, kullanışlı ve hesaplı olması nedeni ile doğal boyalar yerine piyasada hazır
satın alınan ve bir tür kimyasal boya olan yapay boyalar kullanılmaktadır. Kimyasal
boyalar çoğunlukla ipek baskı uygulayanlarda kullanılmaktadır (Tezel, 2009).

Görüntü 53: Yazmacılıkta kullanılan anilin ve doğal boyalar
(Yazmacı Ömer Gıcık Koleksiyonundan)

Boya teknesi bir birine geçmiş iki plastik küvetten oluşmaktadır. Alttaki geniş küvette
baskıda uygulanacak boya karışımı vardır. Üstteki minik küvet ise keçe kumaşla kaplıdır
ve kumaşa alt geniş küvetten devredilen az oranda boya çektirilmiştir. Kumaşın boyası
ara ara alt küvetten yağlangıç veya günümüzde boya fırçası ile desteklemektedir. Baskı
kalıpları kumaş üstüne bastırılmakta, kalıplar boyayı bu kumaş üstünden çekmektedir
(Tezel, 2009).

Görüntü 54: Bir birine geçmiş boya teknesi
(Yazmacı V. Martı Atölyesi; Görüntü Zeynep Kul tarafından çekilmiştir)
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Tezgâh
Baskı işlemi keçe kaplı bir tezgâh üzerine gerçekleşir. Bu keçe kaplı tezgâh boyayı kalıba
eşit bir şekilde dağılması ve fazla boya emilimi olmasın diye sağlanmaktadır (Görüntü.55
ve 56).

Görüntü 55 ve 56: Kalıba boya emdirme aşaması ve baskı aşaması
(Yazmacı V. Martı Atölyesi, Görüntü Zeynep Kul tarafından çekilmiştir)

Bez
Geleneksel yazmacılıkta kullanılan kumaş genellikle %100 pamuklu kumaş veya
Amerikan bezi olmakla beraber nadiren ipek kumaş üzerine baskılar yapılmaktadır.
Pamuklu

kumaş

tercih

edilmesinin

nedeni

hızlı

bir

şekilde

boya

emilimini

sağlamasındandır.
Kalıp yapımı
Ağaç kalıp için çoğunlukla sarıçam, armut ve dut ağaçlarından yararlanıldığı bilinmesine
karşın ülkemizin daha çok seçtiği ıhlamur ağacıdır. En çok tercih edilen ıhlamur ağaçları
özellikle rutubetli, kıyılara yakın ve sulak alanlarda yetişen ağaçlardır. Ağaç hatlarının
yapısı ve yoğunluğu ıhlamuru ilk sıraya almıştır. Ağaç tercihinde motif oyma rahatlığı,
suya dayanıklılığı, nemini çektiğinde bozulmaması, sağlamlığı ve boyayı içine çekerek
üstünde tutmasındaki rahatlığı tercih sebepleri arasındadır (Demirci, 2016).
Yazmacılıkta Kullanılan Oyma Aletleri:
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Yazmacılıkta kullanılan oyma aletleri “Iskarpela” (nakış bul) bıçakları adı verilir. Bu oyma aletleri
ince ve ucu kalın olmaktadır (Öz, 2006).

Görüntü 57: Eski oyma bıçaklar
Görüntü 58: Ihlamur ağacı kalıp yapım hazırlığı
(Yazmacı V. Martı Atölyesi, Zeynep kul tarafından çekilmiştir.)

Görüntü 59: Yazmacılık
sanatında kullanılan bıçaklar

Görüntü 60: Yazmacılık sanatı
aletleri

(Yazmacı Ömer Gıcık Atölyesi)

1.5

Yazmacılık sanatında baskı teknikleri

Yazma kalıp baskı yöntemi baskı olarak isimlendirilen bir yöntemdir. Kalıbın tümsekte
olan kısımları boyayı alırken çukur kalan kısımlar boyayı almaz. Gravür, grave baskı
denilen yöntemde ise kalıbın çukur kalan kısımları boyayı alır ve baskıda bu yerler ortaya
çıkar. Bu yöntem ile preslemede, alçakta kalan kısımlarda bulunan boyanın basılabilsin
diye basılacak materyaller nemli olmalıdır. Bunun dışında sade baskı denilen dijital baskı
yöntemi de mevcuttur (Demirci, 2016). Yazmacılık sanatının ticari kısmı ön plana çıktığı
zaman ustaları bu zahmetli işi seri bir yöntemle aramaya itmiştir. Bu bakımda kalıp ile
baskı yapan atölyeler hızlı bir şekilde serigrafi tekniğini kullanmışlardır (Öz, 2006).
Serigrafinin ilk baskısı kumaş üzerine yapıldığını bilinmektedir. İlk defa Çin’de
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görülmüştür. Kumaş kalıbın altına konulur ve kalıpla desen çizilir; silindir kalıp
döndüğünde kumaşa transfer edilmektedir (Açar, 2012, s.22).

Teknik Özellikler
Yazmacılık tekniğinin ana özelliği, desene, başta kalemle başlanılıp ardından kalıba
döndürülmesidir. Bu yöntemde kalem diye isimlendirilen aparat, sanatçının sanki yazı
yazar gibi çok kolay bir şekilde ve ustalıkla kullandığı fırçasıdır. Yazmacılık ismi bu
nedenle yazmak eyleminden meydana gelmektedir. Yazma çoğunlukla pamuklu bez
üstüne el ile resmedilen ya da tahta kalıplarla Görüntülendirilen bezlere verilen isimdir.
Yazmacılık Tekniğini Üç Temel Başlıkta Toplayabiliriz.
•

“Kalem işi” yazma

•

“Kalıp –Kalem” yazma

•

“Kalıpla” yazma

1) “Kalem işi” yazma: En uygun yazmalar eşsiz sanat yapıtı diyebileceğimiz “Kalem işi”
yazmalardır. Bu tarz yazmalar şimdiki dönemde yapılmadığı gibi eski örneklerine de çok
denk gelinmemektedir. “Kalem işi” yazmada Görüntü ilkin kâğıt üstüne çizilir. Kumaş
“gergef” ismi verilen ayaklı kenarlık üstüne çekilir. Desen kumasın altına konulup kağıdın
üzerinden görüldüğü şekilde kopya kağıdına kontörleri çizilir.

Görüntü 61: Kalem işi bohça ve çizim detayı 'İstanbul kandilli'
(Yazmacı V. Martı Koleksyonu)
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Görüntü 62: Kandilli kalem işi Nar ağacı desenli bir yorgan yüzü
(https://tr.pinterest.com/pin/326299935)480759411/

2)”Kalıp – Kalem” yazma yönteminde çizgiler kalıpla basılmasının ardından
Görüntüdeki renkli kalacak bölümler fırça ile boyanır. Eski İstanbul yazmaları genellikle
bu tarz baskı yöntemleriyle basılmıştır.

Görüntü 63:Kalıp kalem eskizi ve uygulama örneği
(Yazmacı V. Martı Koleksiyonu)
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Görüntü 64: Kalıp kalem tekniği elvan yazma yapım aşaması
(Yazmacı Ömer Gıcık Koleksiyonundan)

Görüntü 65: kalıp kalem tekniği İstanbul yazması
(Yazmacı V. Martı Koleksiyonu)

3) ‘‘Kalıpla” yazma yöntemi ile üretilen yazmalar tahta üstüne kazılmış kalıplarla
Görüntülen dirilen yazmalardır. Kalıpların kabartma bölümleri resme göre önce siyah
çizim olarak basılır. Görüntüdeki diğer renklerin basımı da yine kalıpla yapılmaktadır. Bu
yöntem zaman kazandırdığı halde el ile resmedilmiş (kalem işi) yazmaların kalitesine
yetişemez. Kalem işi yazmaların zorluğu öngörülmüş ve daha kolay olan başka bir
yönteme başvurulmuş, tahta kalıplarla baskı yapılması fikrine gidilmiştir. Günümüzde
halen devam eden yazma sanatında tümüyle bu yöntem kullanılmaktadır (Kaya, 1988).
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Görünü 66: Kalıp yazma örneği
(http://www.eminekuscul.com/TR/tahta-baski-1212)

Renklendirme Teknikleri
Yazmalar 4 değişik yöntemle renklendirilir;
• Karakalem (beyaz kumaş üzerine siyah baskı)
• Aşındırma (siyah kumaş üzerine beyaz baskı)
• Daldırma (Malatya bölgesi, ayrıca 'bervanik' denir)
• Mavi söktürme
Karakalem Yöntemi: Bu renklendirme yöntemiyle beyaz kumaş üstüne siyah baskı
yapılır. Bu tarz yazmalara ‘karakalem’ denilmektedir.
Aşındırma Yöntemi: Aşındırma yönteminde siyah boya ile boyanmış kumaş üstüne,
kireç kaymağı serpilerek kalıp kullanılır. Bu yöntemde ilk olarak kumaş kimyasal boya ile
boyanır. Boyanmış kumaş ıslak olarak düz zemin üstüne yaydırılır. Başka bir yerde erik
zamkı ve kireç kaymağı karıştırılır. Baskı uygulanacak kalıbın zeminine, hazırlanmış olan
erik zamkı-kireç kaymağı karışımı sürülür sonrasında kumaş üstüne düşünülen yazılı
çalışma uygun olarak basılır. Kumaşın tasvir işi bittikten sonra kireç baskılı kumaşta bir
gün boyunca korunur. Arkasından bol su ile temizlenip kurutulur. Kirecin uygulandığı
bölümlerde, kumaş üzerinde beyaz bir renk oluşur, böylece siyah kumaş üstüne beyaz
tasvirler ortaya çıkar (Gökaydın,1990).
Daldırma Yöntemi: Daldırma Yönteminde; renklerine uygun hazırlanan tek kalıpların
basılmasıyla ortaya çıkan motifler, yapışkan ya da balmumu ile kaplanır. Kumaş ardından
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boyaya daldırılır. Böylelikle motiflerin haricin kalan kısımlar boyanmış olur. En son da
kumaşlar birer defa daha suyla temizlenip kuruması için bekletilir. Yüzey boyama işi
esnasında kumaşın kazanlara tamamıyla daldırılması nedeni ile bu yönteme ‘batırma’
ismi verilmiştir (Türker, 1996).

Görüntü 67: Daldırma tekniği malatya yöresi ayrıca 'bervanik'de denir

(Yazmacı V. Martı Koleksyonu)

Mavi Söktürme Yöntemi: Mavi söktürme yönteminde beyaz kumaş, yazmacıların
‘kozan mavisi’ dedikleri bitkisel bir karışımdan elde edilen boya ile boyanmaktadır.
Boyanan bez kuruması için bekletilir ve ardından üstüne yapay bir kimyasal boya olan
anilin ile siyah görüntülerin çizgisini belirleyen baskı yapılır. Sarı renkli astar boyası, tasvir
çizgilerinin içine üstü keçelenmiş kalıp ile basılır. Baskı uygulanan bölümler yeşile
dönüşür. Ardından yapıştırıcı eklenmiş ecza boyası ile yeşil olan yerlere baskı uygulanılır
ve altın benzeri ışıldayan sarı bir renk meydana gelir. Kumaş üstündeki boya suyunu
çektikten sonra, yavaş yavaş renk değiştirir, tüm suyunu çekmeden havuzlarda yıkanır.
Renk değiştiren boya akar ve görüntü çizgilerinin içleri süt beyaz olur. Kurumaya
bırakılan kumaşların beyaz kalan kısımlarına arzulanan renkte, farklı renkler baskı
uygulanarak yazma bitirilir. (Öz, 2006) Bkz: (Görüntü 68).

Görüntü 68: Mavi söktürme yazma tekniği
(Elvan Yazmalar Diyarı Tokat, M. Sırrı DEMİRCİ, 2016)
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1.6

Yazmacılık sanatını eserlerinde kullanan sanatçılar ve örnekleri

a. Bedri Rahmi Eyüboğlu yazmacı kişiliği
Cumhuriyet dönemi Ünlü Türk sanatçısı Bedri Rahmi Eyüboğlu, 1911-1975 yıllında
yaşamış Anadolu Sanatının, geleneksel sanat anlayışı ile birçok esere imza atmıştır
(Görüntü 69). Yazmacılığı bir sanat anlayışı içinde ele alan Eyüboğlu motif ve desen
üzerindeki stilize edilişinden etkilenmiş ve bunu büyük boyutta duvar resmi, pano, heykel,
mozaik gibi uygulamalarda kullanmıştır. Özellikle de bunu yazmacılıkta kullandığı
desenlere yansıtmıştır. Anadolu‘nun çok eski geleneği olan yazmacılık sanatının önemli
temsilcisi Eyüboğlu yazmaya olan ilgisi eşi Eren Eyüboğlu ile gittikleri Fransa gezisinden
sonra başlamıştır (Yazıcı, 2019).
Bedri Rahmi Eyüboğlu 1950’lerde ilk kez Fransa’ya gitmiştir.

O zaman Fransa’da

l’homme’u (İnsanlık Müzesi) ziyaret eder. Gündelik hayatta kullanılan, sanat yapıtı olarak
kabul edilen, dünyanın farklı yerlerinden bir araya getirilmiş eserin gösterildiği müzeyi
coşkuyla gezerken eserlerde bulunan form ve biçim anlayışını inceleyen sanatçı Türk
geleneği olan bunların nakış, kilim gibi benzerliği kendisinde heyecan yaratmıştır. Bedri
Rahmi, Anadolu eserlerinin orda olamayışına bir anlam verememiştir. Ülkesine geri
döndüğünde kısa bir inceleme sonucunda bazı el sanatları dikkatini çekmiş ama en çok
kendisini etkileyen yazmacılık olmuştur. Yazma ve resmin arasında bir ilişki olduğunu
düşünür. Motiflerini yazmaya kaplamak isterken, sanatçı birkaç Ermeni usta ile
çalışmıştır. Hanımyan Usta ile tanışmış ve kendisinden fazla etkilenen sanatçının, yazma
ustasına yaptıracağı ilk motif, Ayşe Gelin olarak bilinen deseni olmuştur. Böylece ilk
ahşap oyma baskılarını işlemeye başlayan Eyüboğlu, kendi kalıplarını yapmaya büyük
bir heyecanla başlamıştır (Görüntü 70) (Eyüboğlu, 2013).
“Bize suret çizmeyi yasak etmişler” derken kırgınlığı onu okuyan hemen hemen herkesi
derinlerden etkilemiştir. Bedri Rahmi Eyüboğlu bu toprakların belki de en kıymetli
hazinelerinden biri olan yazmanın yeteri kadar dünyaya tanıtılmadığını ve kendi
ülkesinde de bunun eksik bir şekilde görüldüğünün farkına varırken şu dizeleri bu sanat
için aslında herkesin içini ürpermektedir. Bir tablonun her evde olamayacağı gerçeğini
bilip, ömrünü adadığı Anadolu topraklarında her evde bir nakış işi olduğu bu topraklardaki
her gözün bir tabloyu değil ama el sanatlarına aşina olduğunu ön görüp bu yönde çabalar
sarf etmiştir. Bu sanat üzerinde gösterdiği samimi ısrar, Anadolu başta olmak üzere
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birçok kentte bu işin üstatlarını arayıp bulma uğraşı, sanatçının alanda büyük saygı
toplamasına neden olmuştur.(Eyüboğlu, 2013)

Görüntü 69: Bedri Rahmi
Eyüboğlu Atölyesi
https://www.martidergisi.com/wp
- content/uploads/2011/05/?MD

Görüntü 70: Ayşe Gelin
(http://www.arkofcrafts.com/tr/b
edri-rahmi-kadin-desenli-masaortusu)

Eyüboğlu’nun yazma ile ilgili ilk sergisini, 1951 baharın da İstanbul Maya Sanat
Galerisi’nde açmış ve sergisinin açılış davetini bir şiir ile sanatseverlere duyurmuştur.
“Yazma halkın malıdır.
Yazma az ve öz değerlerle yapılır.
Yazma renkleri ve biçimleri hayata karıştırır…
Yazma insana ferahlık, sevinç verir…
Darısı resmin başına!” (Öz, 2006).
Sergiyi ziyaret edenler arasında şair Ahmet Muhip Dıranas şu izlenimi dile getirmiştir:"
Serginin kapısına girdiğinizde, geleneksel el sanatları dünyasından gelen serin esinti
hareket ediyor ve duvarlardaki renkli desenler yüzünüze dokunuyor. Ancak rüzgârın uzak
bir yerden, başka bir dönemden, Anadolu'dan geldiğini duyduk." sergi büyük bir beğeni
ve ses getirmiştir (Fıratlı, 2019).
Eyüboğlu’nun yazmacılığa olan merakı uzun yıllar devam etmiş, büyük bir keyif alan
sanatçı kendisini en çok memnun eden nokta ise boyaların hemen kumaş üzerinde
kuruması ve uzun yıllar deforme olmadan muhafaza edebiliyor olması ve Üretimi
Görüntülerden daha kolay ekonomik olarak satılabildiğinden, çalışmaları seri bir şekilde
devam etmiştir. Sanatçı yazmacılığa olan tutkusu şiirlerine konu olmuştur.
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b. Mıksiye Nasra Şimmes Hindi
1916'da Mardin'de Süryani bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 2016'da vefat
eden sanatçı, yazmacılık sanatının belki de en önemli temsilcilerinden birisidir.
Küçük yaşlardan beri babasının basmakalıplarını kullanarak ve babasından öğrendiği
Yazmacılık sanatını hiçbir zaman bırakmayan sanatçı günümüz yazmacılığı için çok
önemli çalışmalar sunmuştur (Görüntü 71 & 72). Bir kadın olarak yaşadığı dönemin
şartları göz önünde bulundurulduğun da Mıksiye Nasra Şimmes Hindi'nin verdiği kararın
ne denli radikal olduğu bir gerçektir. Yaptığı sayısız esere bakıldığında yazmacılık için
çok önemli bir isimdir. Onun sayesinde Mardin Halk Eğitim Merkezi’nde ve Mardin
Olgunlaşma Enstitüsü’nde yazmacılık eğitimleri verilmeye, aynı zamanda aktif olarak
yapılmaya başlanmıştır (Dayar,2011). Mıksiye Nasra Şimmes Hindi’nin ve ailesinin
yaptığı yazmalar Mardin’de ve Dünyada ki pek çok Süryani kilisesinde bulunmaktadır
(Bilge, 2001).

Görüntü 71 & 72: Mıksiye Nasra Şimmes Hindi yazma örnekleri
(https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/nasra-teyzenin-fotograflari/4/?_szc_galeri=1)

Görüntü 73 & 74: Kilise için yazma çalışma örnekleri
(http://www.avrasyad.com/Makaleler/100047528_30.%20HAT%c4%b0CE%20K%c3%9cBRA.pdf
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2. BÖLÜM
YAZMACILIK VE GRAFİK TASARIM
Birinci bölümde yazmacılık geleneği ve sanatıyla ilgili geniş bir bilgi aktarımı yapılmaya
çalışılmıştır. Modern dünyada yazmacılık sanatının halen daha güçlü ve etkin bir şekilde
sürdürülmesi gereklidir. Bu nedenle bu olanağı sağlayacak temel etkenin grafik tasarım
olduğu söylenebilir. Sanatı geçmişinden koparmadan günümüz anlayışı ile sürdürülebilir
kılmak için ya da geleneksel sanatı modern sanat ile harmanlamak için grafik tasarım
etkin bir seçenek olabilir.
2.1. Tanım
Grafik sözcük olarak Latince kökenli olup ‘’grafyn’’ dan gelmektedir. (Walker J.R. , 1980).
İngilizce’ de ‘’graphic’’ Fransızca’ da ‘’Graphique’’ olarak yazılmaktadır. Grafik geniş bir
kapsamda

ele

alınabilecek

bir

sanat

türüdür.

Grafik

sanatı

genellikle

iki

boyutlu kaligrafi, fotoğraf, çizim, Görüntü, özgün baskı, litografi (taş baskı), tipografi, ipek
baskı (ipek baskı) ve ciltlemeyi içerir. Ayrıca grafik sanatı iç mekan ve mimari tasarımlar
için çizilmiş planları ve düzenleri de kapsar (Phillip B. , 2010)
Grafik tasarım bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi
görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki
boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı bir süreçtir. Baskı,
ekran, hareketli film, animasyon, iç mimari, ambalaj tasarımı gibi birçok ortamda dijital
veya dijital olmayacak bir şekilde uygulanabilir. Grafik tasarımında ve grafik sanatlarda,
görsel sanatların temel ilkeleri
olan hizalama, denge, karşıtlık, vurgulama, hareket, görüntü, oran, yakınlık, tekrarlama,
ritim, ve birlik geçerlidir (Grafikerler Meslek Kuruluşu 1990 s.11). Var olan bir nesneyi
taklit etmek yada tekrardan çizmek tasarımın olmadığına göre yaratıcı olmak temeldir.
Yaratıcılık çizgi ve renk ile ifade edildikçe insan hafızasında kalır (Deliduman & Orhon,
2006, s.15).
Grafik sözcüğü biraz daha açılacak olursa, sanatçının elinde özgün biçimlendirmeyle
çıkan ya da özgür çoğaltmayla (baskı yöntemleriyle) elde edilen eserin, bilgi iletmek,

39

basılmak, kitle iletişim araçlarında kullanılmak amacıyla hazırlanan; çizgi, yazı, Görüntü
ve bunlarla ilgili tasarımları kapsar (Tanyeli, 1987).
Yaşamın her alanında grafik tasarım bulunmaktadır. Bugün kullanılan tekstil
ürünlerinden,

gıda

ürünlerinin

ambalajlarına,

teknolojiden,

iletişime,

mobil

uygulamalardan, web sitelerine kadar her yerde grafik tasarımın etkilemediği bir durum
yoktur. Duygu ve düşüncelerin, üretim ve tüketim için ortaya çıkan her türlü ürünün var
olmasında ve kitlelere iletilme noktasında grafik tasarım vardır. Grafik tasarım güçlü, etkili
ve belirleyicidir!
Anlam ve betimleme de görsel iletişimin ne derece önemli olduğu herkes tarafından
bilinmektedir. Kitleleri harekete geçirecek etkili görseller ise grafik tasarım ile mümkün
olur. Grafik tasarımın sahip olduğu çerçeve, görsel, simgesel, didaktik, kişisel, mantra ve
sosyal bir çerçevedir. Modern grafik tasarım tanımına bakıldığında ise tanımı oluşturan
iki temel öğe vardır. Mesajı hazırlayan (tasarımcı) ve mesajı algılayan (izlemci). Tasarımı
algılayan izlemcinin kişisel deneyimleri ve ait olduğu kişisel çerçeve ve oluşan görsel
anlam bu sinerjinin buluşma noktasıdır. Tasarımın görevi kavramların dizimin görsel bir
kompozisyonda; rengi tipografiyi ve mizanpajı kullanarak mesajı vurgulayıp iletmesi
gerekmektedir (Tuksal, 2008). Modern çağda özetle grafik tasarıma yüklenen misyon
budur.

2.2. Grafik Tasarımda Stilizasyon
Stilizasyon kavramının kelime kökeni olan ‘’Stil’’ kelimesi; Yunanca'dan "yazmak için asa"
olarak çevrilmiştir. Zaman içinde, yaratıcı bir insanın ideolojik ve sanatsal özelliklerinin
bireyselliği ile ilişkili başka bir anlam kazanmıştır (Lynton, 2004). Ayrıca dilimize kelime
kökeni “Stylo” olarak Fransa'dan gelmektedir.
Stilizasyon; objeyi gereksiz ayrıntılardan kurtararak, “Kendine özgü sadeleştirme,
üsluplaştırma işlevidir (Çağlarca 1999: s.21).
Objelerin

doğadaki

biçimlerinin

şemalaştırılıp

yalınlaştırılarak

betimlenmesi-ne

stilizasyon denir. Belirli oranda deformasyonu da içerir. Stilizasyon (yalınlaştırma,
üslupaştırma yöntemi), grafik tasarımda sık kullanılan yöntemlerden birisidir. Nesne,
karakterine bağlı olarak, amaca uygun biçimde yalınlaştırılır. Böylece objenin karakteri
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daha yalın, daha anlamlı ortaya konmuş olur. Stil ile stilizasyonu karıştırmamak gerekir.
Stilizasyon, süsleme resminde en çok kullanılan yöntemdir.
Tabiattan alınan nesne, karakterine bağlı olarak, amaca uygun biçimde yalınlaştırılır.
Böylece eşyanın karakteri daha yalın, daha anlamlı ortaya konmuş olur. Stilizasyona
konu olan nesne, duyarlı bir gözlem sonunda kazanılan izlenimlere dayanılarak,
benzerlerinden ayrılan özelliklerini (karakterini) bozmadan girinti ve çıkıntıları çizgisel
niteliğe dönüştürülerek biçimlenir.
Desen, artık hazırlayan kişinin duygularına uygun yalınlaştırılıp biçimlen-dirilerek yeni bir
değer kazanmıştır. Örneğin, Türk çinilerindeki Lale, Yaprak, Karanfil gibi motifler “stilize”
edilmiştir.

Halılar,

kilimlerdeki, desenlerde

geometrik kalıplara

sokulmuş birer

stilizasyondur. Stilizasyonda, eşyanın girinti çıkıntıları karakterini bozmamak şartıyla
sadeleştirilir. Böylece objenin karakteri de daha sade bir şekilde daha kısa bir yoldan
ortaya konmuş olur.

Görüntü 75: Türk çinilerindeki Lale Stilizasyon örneği
(https://www.pinterest.ie/pin/395190936055216714/)

Stilizasyona konu olan nesne, duyarlı bir gözlem sonunda kazanılan izlenimlere
dayanılarak, benzerlerinden ayrılan özelliklerini (karakterini) bozmadan girinti ve
çıkıntıları çizgisel niteliğe dönüştürülerek biçimlendirilir. Stilizasyon sırasında yani
sadeleştirme yöntemine giderken nesnenin karakterini korumak ve anlaşılırlığını
bozmamaya özen göstermek gereklidir (İÜ, 2015; Görüntü 75)
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Görüntü 76: Birkaç Stilizasyon çalışma örneği
(http://vektorelcizim.net/stilizasyon-nedir-nasil-yapilir)

Stilizasyonun temel amacı; Gerçekçi bir dönüşümün ifade edici ve duygusal bir nesneye
dönüşümüdür. Bu özü yansıtarak olur. Böyle bir nesneyi görüntülemek için, içindeki en
önemli şeye konsantre olmalısınız. Ayrıca, sanatçı, formunun yaratılmasının doğasını
analiz etmeli, tüm gereksiz ayrıntıları silmeli ve sanatsal ifade araçlarını kullanmamalıdır.
Sadece çizgiyi ve noktayı kullanır. Doğanın kopyalanmaması için, sanatçılar ilişkisel
düşünceyi içermeli ve kalan izlenimleri bellekten çıkarmalıdır. Stilizasyon, dekoratif
Görüntü, avangard, soyut sanata giden yoldur. Bu soyut sanata giden yol üsluptan geçer.
Üslup, “Sanat eserini oluşturan, tercih edilmiş formların bütünüdür (Bigalı 1976: s.75).”
Stilizasyon da birçok sanatçı objeyi gereksiz ayrıntılardan kurtarırken aynı zaman da
kendi tarz ve üslubunu da yaratmıştır. Picasso gibi birçok sanatçıda ortaya çıkan bu hızlı
yaratma eylemi belki de stilizasyonu ortaya çıkaran durumları var etmiştir. Yaratma
eyleminde, yeni bir fikrin ya da biçimin ortaya çıkması ise, çoğu zaman eski görüşlerin
yıkımı demektir. Genel olarak bu gibi yeniliklerin döneminde anlaşılması zor olsa da
değişim ve gelişim için gereklidir. Picasso’nun da dediği gibi, “Her yaratma edimi, ilk önce
bir yıkma edimidir’ (Ulupınar, 2015; Görüntü 76)”.
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Görüntü 77: Picasso Boğa Stilizasyon Çalışmaları
(https://www.derindusunce.org/2013/05/20/soyut-gorme-teori-ve-pratik1-picasso/)

Yaratma eyleminin mutlak bir yıkım sonrası geliştiğini savunan bir tek isim Picasso
değildir. Bu konuda “Nietzsche, kötülüğü iyiliğe hizmet ettiği ölçüde yüceltir. Ve yaratıcı
olmanın ilk şartı olarak yıkıcı olmayı, değerleri yıkmayı öğütler. Bu bakımdan her
başkaldırıda, var olan evrenin yerini tutacak bir evren kurma görür (Küçükkurt, 2003 s.
60).”
İnsanlık tarihine baktığımıza birçok yeni akım, fikir, düzen, yapı ve bütün üretim şemaları
bu iki başlık üzerine kurulmuştur. ‘’Yıkım ve Yaratım’’ Stilizasyonda da bunu görmek
mümkündür.

2.3.

Grafik Tasarımda Stilizasyon Örnekleri

Grafik tasarımda stilizasyon örneklerini incelerken sanatçı-eser metodu ile ilerlemek daha
anlaşılır bir yöntem olabilir. Pisanello, Degas ve Picasso gibi pekçok sanat dalında aynı
anda ürün vermiş sanatçıların yapıtları, görsel sanatların, başka sanat dallarıyla yakın
ilişkisini ortaya koyar. Bu nedenle sadece grafik tasarım alanında değil heykel, grafik,
özgün baskı gibi birçok alanda stilizasyon örneklerine rastlanır ve mutlaka incelenmesi
gerekmektedir. 20. yüzyılda hızlı bir ilerleme kaydeden teknolojik buluş ve gelişmeler her
alanda olduğu gibi sanatsal üretim mekanizmalarında da çok etkili olmuştur. En dikkat
çekici durum ise Görüntü ve baskı tekniklerinin boyutu şaşırtıcı biçimde değişmiştir.
Sanatçıların yeni biçimsel arayışları, kendi özgünlüklerini yaratma istekleri bu dönemde
birçok sanat dalında olduğu gibi bu sanat dalında da kendisini göstermiştir.

43

2.3.1. Stilizasyon Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Stilizasyon çalışmasının uygulanacağı objeyi tüm özellikleriyle görebilmek amacıyla
objenin etütünün yapılması önerilir (Görüntü 78).

Görüntü 78: Salyongoz etüt
(shorturl.at/mqU05)

Stilizasyon çalışmasının uygulanacağı objenin kesinlikle yapısal özelliklerinin
bozulmamasına dikkat edilmelidir (Görüntü 79).

Görüntü 79:Yapısal özellikleri bozulmadan stilize edilmiş balık objesi
(https://tr.pinterest.com/pin/499829258628628402/)

Stilizasyon çalışmasında objenin yapısal özelliklerinin bozulmaması kadar, objede
abartıya gitmemekte gereklidir (Görüntü 80).
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Görüntü 80: Stilizasyon çalışmasında obje dönüşümünde abartıya kaçılmadan yapılan örnek çalışma
(shorturl.at/mqU05)

Objenin karakterini bozmayacak ayrıntıları azaltılarak sadeleştirilmelidir (Görüntü 81).

Görüntü 81: Stilize edilmiş bir desen çalışması
(shorturl.at/mqU05)

Obje yüzeyindeki çizgilerden, bölünmelerden ve dokusundan yola çıkarak çizgisel,
lekesel yorumlar oluşturulmalıdır (Görüntü 82).

Görüntü 82: Stilize edilmiş bir peyzaj çalışması
(shorturl.at/mqU05)
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2.3.2. Sanatçı-Eser örneklendirmeleri
Edward Munch’ın 19. yüzyılın baskı sanatçısı güçlü ve oldukça kişisel tasvirlerini, Ağaç
ve Taşbaskı teknikleriyle yapılmış baskı Görüntülerinde görmek mümkündür.
Edward Munch’ın ‘’Çığlık’’ tablosunu hem Stilizasyon hem de deformasyon açısından
incelemek mümkündür. (Görüntü 83)

Görüntü 83: Çığlık, 1898
Taş baskı. 35.5x25.4cm.
Edvard MUNCH (1863-1944)

Tabloda ilk bakışta deformasyon özellikleri ön planda olsa da ‘Çığlık’ 19. Yüzyılda taş
baskıda ilk stilizasyon örneği olarak saymak mümkündür (Uygan 2010). Arka plandaki
stilize edilmiş deniz ve gökyüzü objeleri özünden çok fazla koparılmadan stilize edilmiştir.
1890-1910 yılları arasında bütün dünyayı etkileyen dekoratif bir sanat ve tasarım tarzı
olan Art Nouveau, grafik sanatların gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Temelde karşı
çıkmayı ve değişimi amaçlar (Uygan, 2010). Franssız sanatçı Jules Cheret, bu dönemde
afişin önemli temsilcilerinden biridir. (Görüntü 84)
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Görüntü 84: La Loie Fuller, 1893
Jules CHERET (1836-1932)

Afişin ortasında kontörle belirginleştirilmiş, oldukça hareketli, stilize edilmiş bir kadın
figürü görülmektedir.
Görsel sanatlarda özgün biçimleriyle önemli bir yere sahip olan Henri Matisse’in de, baskı
çalışmaları mevcuttur. Stilizasyon çalışmalarına sadece Görüntü ve grafik sanatları
alanında değil, baskı sanatından da örneklendirme içeriğe ayrı bir anlam katmaktadır. Bu
nedenle olan Henri Matisse’in baskı alanındaki stilizasyon çalışmaları oldukça
büyüleyicidir (Görüntü 85).

Görüntü 85: Neşeli Adam, Linolyum baskı, Henry MATISSE
(shorturl.at/cMNX6)
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Hayatı boyunca türlü tekniklerde kendi uslubunu geliştiren sanatçı figürlerinin orantılarıyla
oynuyor, örneğin bedeni ve kolları aşırı derecede inceltiyordu. Baskılarının stilize ve
deforme edişi, Görüntülerindekiyle paralellik göstermektedir (Uygan, 2010).”
Picasso, katı sert kontürler, stilize bir anlatım ve deformasyon ile figürlere ilkel ve heykelsi
bir görünüm katmıştır. Afrika maskelerini yorumlayarak sağdaki figürlere uyguladığı
görülür. Resmin genelinde ilkel ve vahşi bir hava sezinlenir. Geleneksel çizginin dışına
sarkmış olması, gösterdiği biçimsel değişimler ve başka kültürlerle iç içe geçmiş olması
açısından önemli bir yapıttır (Seçer, 2010; Görüntü 86).

Görüntü 86: Avignonlu Kızlar, Picasso
(www.arthipo.com/artblog/unlu-modern-tablolar/picasso-eserleri-avignonlu-kadinlar.html)

Bedri Rahmi Eyüboğlu, Görüntülerinde kullandığı stilizasyon çalışmaları ile Türk motifleri
Görüntüsel üsluplarının bir parçası olmuştur (Görüntü 87).
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Görüntü 87: Stilizasyon çalışması, Bedri Rahmi EYÜBOĞLU
(https://www.pinterest.fr/pin/365424957259304244/)

2.4.

Deformasyon

Deformasyon (Biçim bozma). Nesnenin karakteristik özelliklerinin olduğundan fazla
abartılarak daha belirginleştirilmesidir. En çarpıcı özellik ön plana çıkarılarak
üsluplaştırılır (MEGEP, 2012). Deformasyon yapılacak objeyi tıpkı stilizasyon örneğinde
olduğu gibi tüm özellikleriyle görebilmek amacıyla objenin etütünün yapılması önerilir
(Görüntü 88).

Görüntü 88: Çiçek etüdü ve deforme edilmiş obje
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Stilizasyon ayrıca belirli bir deformasyon derecesi içerir, ancak amaç onu işlevsel olarak
tanınabilir yapmaktır. Deforme olmuş şekli değiştirerek neredeyse yeniden yaratıldı
(MEGEP, 2012; Görüntü 89).

Görüntü 89: Escher Deformasyon çalışma örneği
(https://mcescher-art.tumblr.com/page/17)

Deformasyonun uygulanacağı obje de ayrıntıların bazıları ön plana çıkartılabilir. Bu
sanatçının çizgisine göre belirleyici olan bir etken. (Reim 90)

Görüntü 90: Deformasyon aşamalarının uygulandığı at figürü
(file:///C:/Users/User/Desktop/1520991902949.pdf)

Stilizasyon ve deformasyonda kullanılan malzemeler, teknik ve estetik ölçüler aynıdır
denilebilir. Aralarında bir fark olduğu neredeyse söylenemez (Görüntü 91).
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Görüntü 91: Renkli deformasyon çalışma örneği
(www.ensonhaber.com/kultur-sanat/pablo-picassonun-unlu-tablolari)

2.5.

Grafik Tasarımda Kompozisyon Kuralları

Doğal yaşamda ayakta kalmaya çalışan, bununla birlikte bilgi edinim evresine geçiş
yapan ilkel insanın Görüntülerinde, doğal düzenin ve evrenin içerisinde var olabilmek için
çıktığı yürüyüşü fark etmesiyle kompozisyon oluşumu görülür.
İnsanoğlu yaşamı boyunca neredeyse yaptığı bütün her şeyi güzel olma durumuna
dayandırmak ister. Çizilen bir Görüntü, bestelenen bir müzik, yazılan bir kitap…
Bütün bunları düşünürken hayata geçirme noktasında karar alındığında bu kararın
eksiksiz işlemesi için bir yazılı metine başvurulur. Sırasıyla kurallar, yapılacaklar, dikkat
edilmesi gerekilenler vs.
Bir ürünü güzel yapmak için yaşam boyu yaratılan çabalar insanlara güzelliği ortaya
çıkaran her şey hakkında birçok fikir verir. Başlangıç noktasına bakıp an itibari ile
bulunulan nokta karşılaştırıldığında ilk akla gelen fikrin, hali hazırda düşüncede yer alan
fikre göre daha basit kaldığı mevcut fikrin ise çok zengin bir içeriğe sahip olduğunu
gözlemlenebilir. Bir tasarım ürününde de güzel bir şey yaratma gayesi üreticiyi en
temelinde doğaya çekiyor. Doğada var olan bütün hareketleri, desenleri, motifleri,
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biçimleri ve örtüleri incelerken aslında güzellik anlayışının ya da bu anlayışı kabul
ettirebilir durum bunlara göre şekilleniyor. İşte bahsedilen bütün bu olay örgüsünün
şematikleştirilip, metin haline gelmesine kompozisyon adı veriliyor.
Grafik tasarım sanatlarında sıkça rastladığımız ve bu sanatla iç içe geçmiş kompozisyon
kavramı, grafik sanatlarında da güzel olanı yaratma durumunda öncü yardımcı rolü
üstlenmektedir. Tekrarlanabilirlik, Sağlamlık ve kompozisyon açısından başarılı bir
iletişimdir. (Yücebaş, 2006: s.159)

2.5.1. Renk
Renk, tarih boyunca yaşamın her alanında etkin rol üstlenmiştir.
Ünlü şairler bir tek renge anlam yükleyip tüm şiirlerinde kendi duygularını bu şekilde
yansıtır. Hemen hemen herkesin kendi içinde duygu beslediği, bakınca kendini mutlu
hissettiği ve kendince anlam yüklediği uğurlu bir renk seçimi vardır.
Günümüzde renkler toplumun kendini ifade etmesinde birer sözsüz iletişim görevi görür.
İnsanlar duygularını düşüncelerini anlatmak zorunda kalmadan sadece renklerin
yardımıyla iletişime geçebiliyor.
En basitinden trafik lambalarındaki renklerin anlam taşıdığını ve sadece ışıkların
renklerinden nasıl hareket etmemiz gerektiğini gösteriyor olması hayatımızda renklerin
büyük bir önem taşıdığını gösterir.
İletişimin doğal bir sonucu olarak renk insanlar için farklı bir dil biçimine dönüşmektedir.
Yazılı herhangi bir bilginin olmaması durumunda bile renkler kullanılarak iletilmek istenen
uyarıcı, bilgilendirici ya da yönlendirici mesajlar ile insanlar anlaşabilmekte ve kalıcı bir
bilinçaltı etkisi ortaya çıkarabilmektedir (Özer, 2012: 269).
Algılama sürecini görsel olarak etkileyen renkler pazarlama ve reklam sektöründe bu
süreci hızlandırma açısından önem taşıyıp ekonomik kazançlar elde etmek adına
kullanıldığı görülmektedir (Özer, 2012: 275-276).

Turuncu: Hayata neşe getiriyor. Canlılık ve hareketliliği artırır Kahverengi tonlarına
yaklaştıkça sakinlik vermeye başlar. Turuncunun pozitif bir etkisi vardır.
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Kırmızı: Bu mücadele ve canlılığın özüdür. Heyecan verici. Samimiyet ve tercih duygusu
üretir. Kontrol kaybının ve yönetim kontrolünün rengidir.
Yeşil: Memnuniyet, barış ve umut uyandırır. Serin, taze ve gençleştirici bir renktir. Gri ile
karıştırıldığında, tembellik ve sarı ile karıştırılınca canlılık verecektir. Maviye
yaklaştığınızda zihinsel gücünüz artacaktır. Bu rahatlatıcı bir renktir.
Mavi: Sakin bir renktir. Düşünme karar almayı geliştirebilir. Fikirleri ortaya çıkarmaya
yardımcı olur. Sakin bir his yaratabilen ve geliştirilebilen bir renktir.
Mor: Uygulanması zor fikirler ve üzüntü yaratabilecek, düşündürücü bir renktir. Geniş bir
yüzey olarak kullanılırsa korkuya neden olur. Pişmanlığa neden olabilecek bir renktir.
Beyaz: Saflığın rengidir. Sakinlik hissi verir; Ferahlıktır.
Siyah: Ağırlık ve ciddiyetin rengidir. Küçük bir yüzey olarak kullanıldığında canlılık üretir;
büyük bir yüzey olarak kullanıldığında endişe ve korku üretir.
Gri: Olgun ve sağduyulu bir renktir. Yanında yer aldığı renklerin iyi belirlenmesini sağlar.
Sarı: Neşe uyandıran bir renktir. Parlak sarı ışığın kan dolaşımı üzerinde olumlu bir etkisi
vardır. Bilgeliği açar ve Gri ile karıştırılırsa etkisini kaybeder ve zayıflar. Diğer renklerle
karıştırıldığında parlaklık seviyesini karıştırır (Akgün, 2011).

2.5.2. Zıtlık
Sözcük anlamı karşıtlık, karşıt olma, zıtlık, çelişki, kontrast, antagonizma. (TDK)
Grafik tasarım sanatlarında zıtlık kavramı renk, doku, biçim, üslup, aralık, ölçü zıtlıklarının
bir araya gelmesi ile tasarımda ortaya çıkan mesaj etki alanı, hitabet ve kitleyi harekete
geçirmesi için büyük önem taşımaktadır. Bu unsurlar arasındaki eşitsiz karşıtlık veya
farklılıkların çeşitliliği de önemlidir (Graves, 1961).
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Görüntü 92: Zıtlık ilkesinin uygulandığı çalışma örneği
(https://images.slideplayer.biz.tr/97/16110035/slides/slide_75.jpg)

2.5.3. Doku
Doğada izlenen bütün nesnelerde, görünen ya da görünmeyen, kendine has bir
düzene, yapıya sahip her oluşuma doku denmektedir (Görüntü 93).

Görüntü 93: Doğada ki doku örnekleri
(shorturl.at/afAPV)

Bütün nesnelerin yapısını oluşturan ve bu yapıyla nesnelere özgünlük katan, bir nesneyi
diğerinden ayırt etmemize yarayan özellikler bulunmaktadır. Bu özellikleri dış yapı ya da
kabuk olarak nitelendirmek mümkündür. Bu özelliklere görsel doku da denilmektedir.
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Doku için doğada var olan dokuların yanı sıra elle yapılan ya da fabrikasyon dokulardan
da yararlanılarak, sanatsal dokular üretilir. Bu sanatsal dokuları kağıt, ahşap, bez üzerine
işlemek mümkündür (Görüntü 94).

Görüntü 94: Bez üzerine doğal doku işlemesi örneği

Gerçek ve görsel olmak üzere iki doku vardır. Dokunma ile algılanan doku gerçek doku
olarak tanımlanabilir ve gözler tarafından algılanan doku görsel veya yapay doku olarak
tanımlanabilir. Renkler, desenler, çizgiler ve gölgelerle görsel dokular oluşturulur. Doku
ayrıca sert (kaba) doku, orta sert doku ve yumuşak dokuya ayrılabilir. Bunların psikolojik
etkisi yumuşak dokuya sahip nesnelerin sakinlik, rahatlık ve huzur üretirken yumuşak
dokuya sahip nesneler hareket şeklindedir (Odabaşı 1996: s. 70).

2.5.4. Hiyerarşi
Hiyerarşi; Yunanca yetki, rütbe veya aşama sırası anlamındadır.
Gündelik hayatta kullanılan bu terimin aslında grafik sanatlarında da çok önem arz ettiğini
vurgulamakta fayda vardır.
Kompozisyon oluştururken objelerin kendi aralarında yada diğer obje grubuyla ilişki
içerisindedir. Bu ilişkilerin oluşumunda, objeler arasındaki geçişler gözlemlenebilirse
hiyerarşi söz edilebilir.
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Tam derecelenmeler bir sıralı basamak silsilesinden ibaret olduğundan hiyerarşi kolay ve
farklı bir formudur. Siyah ve beyaz gibi karşılaştırmalı özütler arasındaki değer sıralaması
açıkça görülebilmektedir.
Buradaki geçiş, birbirine yakın olan sürekli harmonik griler dizisine bağlıdır.
Hiyerarşi sadece değer değil, aynı zamanda diğer tüm tasarım öğeleri, çizgiler, yönler,
boyutlara sahiptir; şekil, renk türü veya renk yoğunluğu, renk derecesi gibi diğer
çalışmalar da kullanılarak aranabilmektedir.
Hiyerarşi doğada evrensel bir düzen biçimidir. Güneşin doğarken yavaş yavaş yükselerek
en tepe noktaya çıkışında ve yeniden alçalarak alaca karanlıkta suskunca
kayboluşundaki harekette bir hiyerarşi vardır. Gökkuşağında renklerin, değerlerin ve
renkliliklerin bir hiyerarşi oluşturduğu görülebilir (Gürer ve Gürer, 2004, s. 183)
Görsel hiyerarşi, tasarımda vurgulamak istenilen bilgilere dayanarak görsel öğelerin
ölçülmesini ifade eder. Görsel hiyerarşi, tasarımda vurgulamak istediğiniz bilgilere
dayanarak görsel öğelerin ölçülmesini ifade eder (Arıcan, 2012).

Görüntü 95: Görsel hiyerarşi örneği
(http://www.serdarsezer.com/web-tasarimda-gorsel-hiyerarsi/)

2.5.5. Leke
“Leke, tamamen algısal bir görüntü anlatım öğesidir (L. F. Hodgden).”
Bir objenin yüzeyini herhangi bir materyal ile kapatarak, derinlik, geometri, renk, ışık,
doku, gölge ölçüsü olarak ifade etmenin tekniğine leke denir.
Sanatçılar ışık gibi karanlığa da pozitif bir araç olarak kullanırlar. Işığı ifade edebilmek
için gölgelerden yardım alınmaktadır. Böylece, çalışmalarda leke denilen olay
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gerçekleşir. Enteresan konu bölümlerinin karartıldığını veya karartılmış noktaları
şekillendirdiğini düşünmek, o nokta için gerekli işlemleri yapmak anlamına gelir (Bigalı,
1984, s.243).

Yapı ve oluşumuna göre, leke beşe ayrılır.
1) Noktasal Lekeler (Puantilist; Görüntü 96)
2) Çizgisel Lekeler (Taramalı; Görüntü 97)
3) Darbesel Lekeler (Tuşlu; Görüntü 98)
4) Pürüzlü Lekeler (Dokulu, Tonlu; Görüntü 99)
5) Pürüzsüz Lekeler (Dokusuz, Parlak; Görüntü 100)

Görüntü 96: Noktasal Lekeler
(shorturl.at/fghT9)

Görüntü 97: Çizgisel Lekeler
(shorturl.at/nAP14)
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Görüntü 98: Darbesel Lekeler
(shorturl.at/fmJNR)

Görüntü 99: Pürüzlü Lekeler
(shorturl.at/hqEU8)

Görüntü 100: Pürüzsüz Lekeler
(shorturl.at/lvAX9)

2.5.6. Örüntü;
Bir objenin aynı yada değerinde birden fazla rakamda kullanılmasından örüntü oluşur
(Güngör, 1983, s.69). Örüntü sadece tek tek biçimler kullanılarak değil toplanan şekil
kümeleriyle de yapılabilir.
Formun boyutu, şekli, rengi, değeri ve dokusunun kesin tekrarı tam olarak aynıdır ve eşit
aralıklarla ve aynı yönde kullanılırlar. Form tamamen aynı olmasına rağmen, boşlukların
veya alanların farklı şekillerde kullanılması başka bir düzenleme sağlar. Nesnelerin ve
şekillerin benzer ancak biraz farklı kombinasyonları değişken örüntüleri, kar taneleri,
papatyalar ve yumurtalar doğada örneklerdir. Birden fazla aralıklarla bir biri arkasınca
sıralandığında aralık örüntü sistemi uygulanmış olur (Deliduman ve Orhon, 2006).
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Görüntü 101: Boya çalışmasını uygulandığı bir örüntü örneği
(https://tr.pinterest.com/pin/455778424782317420/)

2.5.7. Nokta
“Nesnelerin dünyasında hiçbir nokta veya çizgi yoktur. Bununla birlikte, belirli kavşaklarda
nesneler köşeler, dağlar, detaylar ve nesneler oluşturur. Bu perspektiften, noktalar ve
çizgiler karmaşık algının ve soyut süreçlerin pratik bir sonucu olarak doğar. Bu, nesneleri,
nesne düzenini ve nesne ilişkilerini organize etme ve geliştirmek için onları anlama ve
yeniden tanımlama ihtiyacımıza bağlıdır. Kısacası, bunlar nesne değil, insan düşüncesini
anlayan pratik ürünlerdir. (Seylan, 2005, s.105)”
Matematik ve diğer bilim dallarında da büyük öneme sahip olan nokta, her türlü yazı ve
çizimin temelidir. Matematikte bir araya gelen birden fazla noktanın oluşturduğu doğru,
grafik sanatlarında ve görsel sanatlarda bir araya gelerek bize ihtiyacımız olan çizgiyi
verir.
Tek başına küçük bir iz olarak kalırken nokta, sanat alanında birden fazla nokta bir araya
getirildiğinde doku ve şekilleri verir.
Noktalar arasındaki mesafe ile boyut arasındaki farkın yarattığı desen, tasarımdaki
kompozisyonun anlamını tamamen değiştirir (Tuksal, 2008).
Aşağıdaki tabloda noktanın vurgu, desen ve ölçü ile ilişkisi gösterilmiştir (Görüntü 102).
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Görüntü 102: Noktanın etkileşimi

2.5.8. Çizgi
Geometrik bir terim olarak kullanılsa da grafik sanatlarının temelini çizgi oluşturmaktadır.
En basit tanımıyla, bir ya da birden fazla noktanın birleşimi ya da izledikleri hareketlerle
meydana gelen geometrik şekildir.
“Görsel anlatım ile bir mesaj iletmek istiyorsak başvuracağımız ilk unsur elbette ki çizgi
olacaktır. Karşımıza çıkan bu çizgi grafik olarak hareket halindeki bir noktanın belirli bir
yönde eğiliminden doğar (Arıcan, 2011)”.
Çizgi gündelik hayatta olduğu gibi karşımıza düz ya da yamuk, kalın-ince, keskin-grenli,
kesik kesik ya da sürekli olarak çıkabilmektedir. Her çizginin kendine özelliği
bulunmaktadır.
Bu şekillere bürünen çizgi grafik sanatlarında mesaj olarak kullanılmak istediğinde
esasen şunları iletmek istemiştir;
Yatay çizgi; Sükûnet, durgunluk.
Düşey çizgi; Kesinlik, saygınlık.
Eğik çizgi; Yüzeyde bir hareket ve daha çok canlılık.
Koyu ve kalın düz çizgiler; Çarpıcılık.
Zig zag çizgiler; Seri bir hareketin heyecan hissi.
Diyagonal çizgi; Canlılık, Kıvrımlı çizgi; zarafetin ifadelenmesinde kullanılır (Arıcan, 2011,
S.30) (Görüntü 103).
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Görüntü 103: Çizgilerin sık kullanıldığı perspektif bir çizim örneği
(https://tr.pinterest.com/pin/506021708101120742/)

2.5.9. Vurgu
Vurgu, hiyerarşi ile benzerlik gösterse de vurgu aslında tam olarak öyledir denilemez.
Sanatçı bir tasarım nesnesine başladığında, onun kompozisyonunu yazmadan
başlamak, üretmek istenilen üründe belli noksanlıklar doğmasına yol açabilir. Bir görsel
çalışmasında görselin rengi, metni, dokusu, ya da boyutu vurgulanmak isteniyorsa buna
önceden karar verilmesi gerekir.
Grafik tasarımda vurgu çalışmasını uygulamak istenilen objede hedef kitleyi düşünüp
vurgu çalışmasının kurgulanması gerekmektedir.
Metin ya da renkler vurgulanmak isteniyorsa en etkileyici biçimde, etki alanı en yüksek
olacak şekilde yapılmalıdır bu vurgu. Bir çalışmada aynı anda hem metni hem boyutu
hem de renkleri vurgulamak doğru olmaz.
Bu defa bir vurguyla yaratmak istenilen etki, her şey vurgulanmak istenildiğinde kaybolur.
Üzerinde çalışılan nesne karşı taraf için bütün önemini yitirebilir ve istenilen verim
alınmayabilir.
Her çalışmada vurgulanmak istenilen alan değişebilir. Bu değişkenlik çalışmanın hedef
kitle talebine bağlıdır.
Hiyerarşiye oranla baskılamak yerine, vurgu da ön plana çıkarma gayesi güdülmelidir.
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Vurgulama yaparken, ön planda olması istenilen içerik ve ikinci planda kalması istenilen
içerik arasında temel kurguyu bozmayacak şekilde bir yol izlenmelidir.
Bu da yön, boyut, biçim, doku, renk, ton ya da çizgi kontrastı ile mümkündür (Arıcan,
2012, s. 37; Görüntü 104).

Görüntü 104: Vurgunun tekniğinin uygulandığı kelebek çalışması
(http://yanikkerem.blogspot.com/2010/03/reproduksiyon-salvador-dali-eseri_24.html)

2.5.10. Oran
Grafik tasarımda oran kavramı bir teknik olarak kullanılmaktan ziyade bir sorunsalı
ortadan kaldırma aracı olarak karşılanmaktadır.
Birçok sanatçının eserleri şu ana kadar incelendi. Ve neredeyse tek düze bir tablo,
tasarım öğesi ya da görsel bir eserle karşılaşılmadı. Bunun temel nedeni verilmek
istenilenin tek bir obje üzerinden anlaşılır bir şekilde verilememesidir. Bu nedenle birçok
sanatçı bir eser yaratırken birden fazla nesne ile çalışır. Bir ya da birden fazla görsel
tasarım unsuru tek bir çalışma ürünü olarak ortaya çıkarılmaya çalışılırsa tek bir ürün
üzerine koyup tasarlamak istenilen birden fazla obje bir oran problemi yaratıyor.
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Bu bazen iki objeyi birleştirmekte, bazen var olan obje üzerindeki metni vurgulamamakta
ya

da

yaratmaya çalışılan

çalışmada hiyerarşi tekniği kullanıldığında

ortaya

çıkabilmektedir.
Sanatçı çalışmasında görsel hiyerarşiye başvuruyorsa bu görsel hiyerarşinin çalışmayı
bozmaması ve etkili olması için ölçülü bir biçimde kullanılması gerekmektedir. İşte burada
ölçülü kelimesi grafik sanatlarında oran özelliğini taşır.
Bazen tasarımda vurgulanmak ya da öne çıkarılmak istenilen konular olmaktadır.
Sanatçı tasarımlarda fotoğrafı öne çıkarmak ister ya da diğer unsurları başka bir sanatçı
sadece rengi öne çıkarmak ister, hatta kimisi bunların dışında tasarım yüzeyindeki
sadece beyaz boşlukları vurgulayıp öne çıkarmak ister. Bütün bunları yaparken belli bir
oranda yapıldığı takdirde çalışmalar anlam kazanmaktadır (Arıcan, 2012, S. 35; Görüntü
105).

Görüntü 105: Apple Logosu oran örneği
(https://www.matematikciler.com/apple-logosu-ve-altin-oran/)

2.5.11. Benzerlikler
Renk, çizgi, oran, nokta, doku, boşluk veya düzlük ile güçlü bir tasarım yaratılır. Tekrarlar
ve çeşitlilik benzerlik için anahtar kelimelerdir. Benzerlik, parçalara bütünlük sağlar. Fakat
çeşitlilik olmadan yapılan benzerlikler göze sıkıcı gelir.
Kuyucunun gözleri bazen tasarım yüzeyinde düz bir çizgide hareket eder veya eğilir. Göz
bir elemandan diğerine sürekli olarak geçebiliyorsa, süreklilik anlamına gelir. Tasarımcı;
okuyucunun dikkatini konuya çekerek, tasarım labirentini geçmesine izin verecek görsel
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süreklilik yaratmalıdır. Nitelikli göz hareketi kontrolünün tasarımı her zaman hedefine
ulaşabilir. Görsel elemanların biçim ve boyuttaki benzerliği, tekrarlanabilirliği ve görsel
hiyerarşisi sürekliliği sağlamak için etkili araçlardır(Becer, 2005: s. 70).
Benzerlikler, sanatın kıtalararası etkiler nasıl ürettiğini ve çağdaş sanatçılara ilham
hakkında fikir verirken yavaş yavaş bir entegrasyon yolu haline geldiğini gösteriyor.
Sanat, bağımsız bir yapı ile etkilenmeyen sınırsız yaratıcı eylemlerin sonucudur. (Arıcan,
2012).

2.5.12. Yön
Yön birçok faktörden etkilenebilir ve tasarımda kullanılan nesnelerin yapısal özellikleri bir
yön duygusu üretecektir. Öznenin kendisi de bir yön hissi yaratabilir, öznede grafikler ve
kalın çizgiler bu hissi oluşturabilir. Nesnenin görsel obje yüzeyin sağ veya sol tarafında
olması bazen dengeyi etkiler. Konumlarla aynı boyutta iki elemanı değiştirmek isterseniz,
sol ve sağdaki konumların daha büyük olduğunu hissedebilmektedir. Bu durumda
tasarımcı, dengeyi sağlamak için iki eşit öğenin sol tarafını hafifçe genişletmenin gerekli
olabileceğini düşünmelidir (Arıkan, 2008: s. 16).

2.5.13. Biçim
Biçim, çizgi ve rengin bir çalışmada diğer tasarım elemanlarıyla birleşmesi sonucu
ortaya çıkar.
Grafik ve tasarımda rol oynayan önemli öğelerden biride biçimdir. Doğada var olan her
cismin bir kimliği, bir geometrik formu vardır. Doğadaki cisme bu formu ve kimliği veren
durum biçimdir. Fakat her cisim kendi aralarında büyük farklılıklara sahip olduğu gibi,
biçimlerde kendi araların da büyük farklılıklar gösterir. Bir kısmı ölçülebilir, düzgün,
geometrik bir düzen içinde oldukları halde pek çokları tamamen köşesiz, ölçüsüz ve
dağınık görünümlüdürler. Bu nedenle cismin biçimini bir birinden her ne kadar ayırmak
güç olsa da bütün biçimleri ortak bir paydada toplayıp dönüştürmek mümkündür. Sınırlı
şekil çizgi karakterleri yuvarlak, sivri, keskin ve yumuşak niteliklere sahip şekiller
oluşturmaya yardımcı olur. Çoklu çizgiler, dönüşler ve çoklu çizgiler bir satırda, farklı
gölgeler tarafından oluşturulan yüzeyler bir arada bulunur; tasarımda formlar oluşturan
elementlerdir. Dikdörtgen şeklinde; açık, kesin, kendine güvenen ve benzersiz bir ifadeye
sahiptir. Dar ve çapraz form; daha dinamik bir etkiye sahiptir. Geometrik yönelimli form,
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güçlü süreklilik ifadesi. Serbest form; yüzeyin sürekliliğini, kalite bütünlüğünü ve şeklin
yumuşaklığını vurgular (Parlak, 2006: s. 79).

2.5.14. Bütünlük, Uygunluk
Ortaya koyulan çalışmanın herkes için bir anlam ifade etmesi isteniyorsa mutlaka eserde
bir bütünlük olmalıdır. Grafik tasarımda belki de en önemli ilke, bütünlük ilkesidir. Doku,
boyut, renk ve biçimi aynı temelde bir araya getirip yine bunlara uygun temelde bir duygu
kattığımızda ortaya çıkan tasarımda bir bütünlük hakimdir. Bütün bu araya getirdiğimiz
kavramlarla yarattıklarımızın bütünüdür ürünümüz. Bütünlük varsa anlam vardır.
Tasarımcı, kompozisyonda kullanabileceği elemanları seçmeli ve birlikte gruplandırmalı
ve koordineli bir şekilde düzenlemelidir. Aynı temel form, boyut, doku, renk veya duyguya
sahip elemanlar tasarıma dahil edilebilir İdeal bütünlük yaratılmaktadır (Becer, 2005: s.
72).

2.5.15. Form
Form yaratılan çalışmanın oluşunu bildirir. Bir diğer şekilde nesnenin varlığını ifade eder.
Hacimli ve lekesel biçimlere sahip olan bütün biçimler form kapsamına girmektedir.
Simetrik veya asimetrik, organik, inorganik, doğal, yapay, dinamik veya durgun
görünüşler gösterirler. Denge, öğrenme biçimlerini organize etmek için önemlidir.
Şekildeki yönler veya gölgeler organize edilmelidir. Bu düzenlemede, renk ve gölge
elemanları önemli bir rol oynamaktadır (Odabaşı, 1996: s.64)

2.5.16. Denge
Denge, görsel öğelerin olduğu alanlarda eşit dağılımı sağlar. Temel ilkelerden biridir. Aynı
ölçülerde denge sağlamak yerine genellikle bir çalışmada bulunan iki farklı ölçü arasında
aranmalıdır.
Bir tasarımda iki farklı denge sistemi kullanılabilir: Simetrik ve Asimetrik Denge. Simetrik
Denge: Resmiyetin, otoritenin vurgulanacağı tasarımlarda tercih edilir. Diğer yandan
simetri dürüstlüğün, saygınlığın psikolojik simgesi olarak değerlendirilmektedir. Simetrik
dengenin somut örneklerini doğada sık sık görürüz. Örneğin İnsan gövdesi ve insan yüzü
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simetrinin en yakınımızdaki örnekleridir. Kitap, dergi, broşür gibi çok sayfalı basılı
materyallerde de simetrik denge uygulamalarına çok sık rastlarız. Asimetrik denge: Farklı
veya farklı görsel öğeler arasında dinamik denge veya düzen sağlama kavramı. Simetrik
denge gibi, asimetrik olarak dengelenmiş bir optik ağırlık merkezi vardır. Fakat bu merkez
geometrik merkezden farklıdır. Asimetrik durumlarda, büyük metin küçük metni ezecek
ve büyük görsel öğeler küçük görsel öğeleri ezecek, ancak bütünlük sayfada kalacak
(Arıcan, 2012).

2.5.17. Ritim, Görsel Devamlılık
Ritim, değişen ama her değişiminde yeni bir duygu hissettiren, akışta bağlı tutmayı
başarabilen bir mekanizmadır.
Grafik tasarımda, öğe üzerine kurulan ritim, akıcı ve sürdürülebilir bir amaç
hedeflemektedir. Görsel tasarımda bir hareket varsa bu ritimdir. Ritim müzik alanında
olmasına rağmen, görsel efektler de ritmiktir. Aynı doku, boşluk veya düzlüğe sahip
sağlam tasarımlar oluşturulur. Tekrar ve çeşitlilik ritim için anahtar kelimelerdir. Yine,
parçaya bütünlük sağlar. Ancak çeşitlilik olmadan çoğaltma sıkıcıdır (Arıcan, 2012).”
Okuyucunun gözleri bazen tasarım yüzeyinde düz bir çizgide hareket eder veya eğilir.
Göz bir elemandan diğerine sürekli olarak geçebiliyorsa, süreklilik anlamına gelir.
Tasarımcı; okuyucunun dikkatini konuya çekerek, tasarım labirentini geçmesine izin
verecek görsel süreklilik yaratmalıdır. Nitelikli göz hareketi kontrolünün tasarımı her
zaman hedefine ulaşabilir. Görsel elemanların biçim ve boyuttaki benzerliği,
tekrarlanabilirliği ve görsel hiyerarşisi sürekliliği sağlamak için etkili araçlardır (Becer,
2005: s.70).
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3. BÖLÜM
EV DEKORASYON TANIMI

3.1. Dekorasyon Tanımı
Yaşamsal faaliyetlerin sürdürdüğü mekânın/yerin rahat edilebilecek bir biçimde, göz ve
duygu zevkine, kullanım amaçlarına, mekânın özelliklerine göre özgün ve yaratıcı,
ergonomik ve güzel bir şekilde, aksesuar, tekstil, halı ve mobilya benzeri ürünlerin çeşitli
objelerle düzenlenmesi göz zevkine göre tasarlanması çalışmalarının tümüne ev
dekorasyon çalışması denir (Görüntü 106).

(

Görüntü 106: Birkaç dekorasyon çalışmasının uygulandığı mekân örneği
(http://alifontaine.com/dekorasyonun-tarihcesi-nedir/)

İyi giyinmek ve iyi bir konut dekorasyonuna sahip olmak sanıldığı kadar değişik şeyler
değil. Nasıl ki kıyafetlerde şık ve alımlı görünmesi için emin bir balansı tutulması
gerekiyorsa evin dekorasyonu için de eş kaideleri uygulanması gerekmektedir. Kullanılan
alanların ve bileşenlerin işlevini korumak ve yaşam alanlarını zenginleştirmek de
önemlidir. Tüm bunları bir araya getirmek için yüksek bir bütçeye ihtiyaç olduğunu
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düşünülebilir. Bununla birlikte, ev dekorasyon modasında yetkin insanlar, malzemeleri ve
yaratıcılığı ustaca kullanarak finansal sorunların üstesinden kolayca gelebilir.
Parçaların şekli, detayı ve boyutu her zaman önemlidir. Geniş konforlu koltuk ne kadar
kullanışlı olursa olsun, küçük bir oda için yanlış seçimdir. Bu nedenle, stil kuralları ve ev
dekorasyon modası tasarlarken, doğru parçaları doğru oranlarla birleştirmek en önemli
noktalardan biridir (Ataman, 2017).

3.2.

Dekorasyon Çeşitleri

Dekorasyon çeşitlerini en genel özetiyle iki çeşide ayırmak mümkündür. İç dekorasyon
ve dış dekorasyon. Konuda bütünlük ilkesinin dışına çıkmamak amacıyla dekorasyon
çeşitlerinde sadece ev dekorasyonunu (iç dekorasyon) ele alacağım. Ev dekorasyonunu
da genel olarak açacak olursak 6 başlık altında inceleyebiliriz
Depo Ev Dekorasyonu
Modern ev dekorasyonuyla karıştırılmış olmasına rağmen, oluşturduğu ürünler çatı katı
ev dekorasyonunda hem metal hem de ahşap kullanır. Orijinal tasarım genellikle öne
çıkar. Bu türden diğer evlerde veya dergilerde aksesuar ve öğeleri göremeyebilirsiniz
(Odabaş, 2015; Görüntü 107)

Görüntü 107: Depo ev dekorasyonu örneği
(shorturl.at/wCEMV)
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Modern Ev Dekorasyonu
Çizgili, canlı renkler kullanan ve lüks öğeler içeren bir dekorasyon türüdür. Bu tür evler
genellikle lüksleriyle ön plana çıkıyor (Odabaş, 2015; Görüntü 108).

Görüntü 108:Modern ev dekorasyonu örneği
(shorturl.at/rwFJN)

İskandinav Ev Dekorasyonu
İskandinav dekorasyonu dediğimiz evlerde sadelik ön plandadır. Nötr renkler bu tip
dekorasyona dahildir ve sade ve abartı olmayan renklere yer verilmektedir (Odabaş,
2015; Görüntü 109).

Görüntü 109: İskandinav ev dekorasyonu
(shorturl.at/mptyR)
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Kır Stili Ev Dekorasyonu
Bu tür evler genellikle ahşap aksesuarlar ve yumuşak tonlara sahip bir ev modelidir. Zevk
olarak rüstik dekorasyona uygunsa, evi, tercih edilen yaşam alanına yaratmak için çiçek
ve hasır sepetlerle süslenmiş birçok ahşap aksesuarla kullanabilir (Odabaş, 2015;
Görüntü 110).

Görüntü 110: Kır Stili ev dekorasyonu örneği

Minimalist Ev Dekorasyonu
Bu tür evlerde, sadece yararlı ve sık kullanılan ürünler de dahil olmak üzere basitlik en
önem vermektedir. Bu tür dekorasyonda sade ürünlere genellikle nötr renkler kullanır
(Odabaş, 2015; Görüntü 111).

Görüntü 111: Minimalist Ev dekorasyonu örneği
(shorturl.at/dvIY5)
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Endüstriyel Ev Dekorasyonu
Bu dekoratif tarzda, detaylar özellikle belirgindir. Aksesuarlar ve rüstik detaylar öne
çıkmaktadır. Bu tip ev dekorasyonunda genellikle yaşlanan duvarlar kullanılır. Genellikle,
her evin görünümü kendi tarzını ve tadını yansıtır (Odabaş, 2015).
3.3. Grafik Tasarımın Ev Dekorasyonunda Yeri
Dekorasyon tanımını yaparken, başlangıcının neredeyse barınma ile aynı paralelde
geliştiğini söylemiştir. Grafik tasarım sanatlarında da ilk mağara motiflerini örnek olarak
kabul edip tarihsel gelişimi ve süreci o şekilde ele alınmıştı. 20. yy ‘ın dünyaya kendi
içinde var ettiği birçok akım ile yeni bir boyut kazandırmıştır. Grafik tasarım da bundan
etkilenmiştir.
20. yy ile modern çağın başlangıcında, insanoğlu yaşamını birçok sanat akımına göre
şekillenmiştir. Dekorasyon konusuna değinirken; dekore edilen mekânı kişilerin kendi
zevklerine, kültürüne ve duygularına göre şekillendirilir olarak değerlendirilmiştir. Zevk ve
isteklerimiz en nihayetinde sanat akımlarından etkilenmiştir.
Grafik tasarım sanatlarının ev dekorasyonun da etkili bir şekilde hayatımıza girmesi de
yine bu yüzyılla beraber gelişmiştir. Bu dönemde gelişen İzlenimcilik, Art Nouveau,
Fovizm, Kübizm, Bauhaus, Soyut Sanat, Sürrealizm, Dadaizm, Pop Art, Optik Sanat,
Postmodernizm ve Yeni Kavram-salcılık akımlar gibi sanat akımları grafik tasarım
sanatlarında dekorasyonda kendisini iyice göstermiş ve yaşam alanlarına yerleşmiştir.
Bu akımlarda, tekstile, dekorasyonda, baskıda etkisi olan birçok ressamın, grafik tasarım
sanatçılarının eserleri ev dekorasyonunda görsel bir şölene neden olmuştur. Grafik
tasarım ile sadece ev dekorasyonunda değil aksesuarlarda, kumaş desenlerde,
arabalarda bina ve yapı süslemelerinde, reklam afişlerinde, billboardlarda, halılar, bütün
mimari yapılar kısaca bütün iç ve dış dekorasyonların ayrılmaz bir parçası olmuştur.19.
yüzyılın ikinci yarısında sanayi devriminin getirdiği mekanizasyon ve serileştirme Üretim
ve sanata ve getirdiği iş kararlarına ek olarak İngiltere'den yayılmaya başlayan tepki,
kaybedilenleri hedef almaya başladı.
Bu reaksiyon yeni bir tasarımdır ve zaman geçtikçe sanat ve zanaat olarak
adlandırılmıştır. Bu bir akım haline geldi. El sanatları hareketi, Sanayi Devrimi'nin seri
üretim bozulması örneklerini tekrarlamaya ve ortaçağ ustaların yaratıcılığına karşı geri
dönmenin gerekli olduğunu düşünüldü (Becer, 1999: 99).
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Grafik tasarım sanatının hızlı gelişimi ve sanatçılarının çok geniş hayal gücü sayesinde
grafik tasarım örnekleri her dönemin ev dekorasyonunda, yaşam tarzında aktif etkin bir
rol oynamıştır. Hatta her dönemin moda belirleyici unsuru yine grafik tasarım ürünleri
olmuştur.
İç mekân; duvarlarla sınırlandırılmış bir alanın içinde insana daha iyi hizmet edebilmek
için tasarlanan ve sınırlandırılan işlevsel alanlardır. İç mekân, içinde yer alan elemanlarla
anlam kazanmaktadır. İç mekânı oluşturan, içindeki elemanlar duvarların dışında
dekorasyon amaçlı kullanılan diğer elemanlardır.
İç mekan sağlayan unsurlar yapısal kapılar, duvarlar, tavanlar, zeminler vb. Elemanlara
ve yüzeylere ek olarak, dekoratif aletler nasıl kullanıldıkları ve insanların yer
kullandıklarında nasıl davrandıklarıdır. İç mekan tasarımı tasarlarken çevreyi çok dikkatli
bir şekilde korumalıyız. Bazen, tasarım ilkelerini düşünmeden ve bilgi olmadan
anlamadan çizmeye başlarsak, son çalışma estetik ve grafiksel olabilir Kötü olacak.
Ancak insanları diğer canlılardan ayıran en önemli özellik duygularıdır. İç tasarımda
kullanılan tüm görsel ve estetik kavramlar duygu ile ilgilidir. Tasarım yaparken, tasarımın
üreteceği duygu ve fikirlerin çizim ve uygulamalar kadar önemli olduğunu düşünün. Grafik
tasarım, bilgiyi iletme, imaj geliştirme veya düşünme ile ilgilidir görselleştirme, algılanabilir
ve görünür metin ve Görüntüler için düzlemde 2D veya 3D kaplama dokusu yaratıcı süreç
olarak tanımlanabilir (Tavakkoli, 2014)

Görüntü 112: Suitlerde grafik tasarım çalışma örneği
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Grafik tasarımın ev dekorasyonun da uygulama biçimlerinde elbette ki tasarım kadar
mekân kavramı da çok önemlidir. Bir tasarım çalışmasının kompozisyonunu oluşturan
temel şey en sonuçta mekân olgusudur.
Mekan, insanların eylemlerini gerçekleştirdiği, çevrelediği ve yatay ve dikey elemanlarla
sınırlı bir aidiyet duygusu yarattığı üç boyutlu bir düzenlemedir. Buna ek olarak, mekan
içeride hareket edebilen özel bir ortam. Bu, insanları çevredeki ortamdan izole eden ve
algılanabilen ve algılanabilen günlük aktivitelerden oluşan bir sahne olmuştur (Tavakolli,
2014).
Grafik tasarım öğe ve ilkeleri adlı konu üzerinde incelemeler yaparken bu öğe ve ilkelerin
sadece grafik sanatlardaki öneminden söz edilmiştir. Şimdi ise grafik tasarım öğelerinin
ev dekorasyonundaki önemine değinilmelidir.
İnsan bir kişi olarak doğdu ve bu kişilik bağlamında bir yaşam tarzıyla tanıştı. Ancak
insan, sosyal çevre, kültür ve yaşla bütünleşme arzusu ile dinamik bir varlıktır. Bu
çerçevede insanlar kendilerini toplumun var olduğu ve kendi kimlikleriyle iletişime katıldığı
bir ortam olarak ifade edeceklerdir. İnsan mimarinin bir öğesidir. Binalar, insanlar
mimarilerinin farkında olmadan var olabilir. Ancak, mimari sadece yapı ve algılanan kişi
ile var olabilir (FUEG, 1980: s. 85-90).
Görsel Algılama: Beyindeki görsel algılamanın ilgili kısmı, sayısı diğer tüm kalkış
yerlerinin toplamını aşan en çok kullanılan algı türüdür. Işık ve mekandaki nesneleri
mekanın görsel algısında görünür hale getirerek, ışık nitelikleri etkili bir şekilde
algılayabilir (Yılmaz, 2004). Derinlik algısı ile üç boyutlu biçim ve mekan algısı oluştu.
Renk: Görsel olarak algılanan ve bu nedenle ışıktan ayrı olarak düşünülemeyen renk,
kullanıldığı yere karakter verir. Türlerine bağlı olarak ürettikleri farklı psikolojik etkiler
kişiden kişiye değişse de, araştırma ve deneyler renk etkileri hakkında genelleme sağlar
(Öktem, 2007: s. 85-90).
Biçim: Tasarımın şeklini tanımlamak açısından, üç boyuttan ele alınan şekil, renk, doku
ve şeklin görsel kalitesine sahip bir yüzeyden oluşur. Mekanın oluşumu ve algısı belirli
kısıtlamalara ve bazı anlayışlara bağlıdır. Alanı anlama açısından, farklı formatların ve
farklı düzenlemelerin etkisi çok büyüktür. Kısıtlı alanın yüzey şeklinin ve mekanda
kullanılan diğer elemanların şekillerinin ve çevredeki ilişkilerin arkadan görünüşünün
kullanıcı üzerinde birçok psikolojik etkisi vardır (Yılmaz, 2004).
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Ölçü ve Oran: Boyut ve oran mekansal algıyı belirler. Birbirine bağlı alanın derecesi de
algıyı farklı kılar. Örneğin, daha küçük bir alana daha büyük bir alan eklerseniz, size bir
büyütme hissi verir, daha büyük bir alana daha küçük bir alan eklerseniz, size insanlar
tarafından çevrili olma hissi verir. hissediyorum (Hoogstad, 1990).
Işık: Işık iç mekan grafik tasarımında çok önemlidir, çünkü ışıksız yer yoktur. Ek olarak,
ışık farklı yerlerden yansıyarak alanı canlı hale getirir. Işık sayesinde, alanın boyutunu
alır. Uzaydaki ışığı kullanarak, yüzey büyütülebilir veya küçültülebilir, nesne ilerletilebilir,
doku değiştirilebilir ve alana yeni bir anlam verilebilir (Altan, 1993; Görüntü 113).

Görüntü 113: Dekorasyonda ışık örneği
(https://dusunbil.com/postmodernizm-ile-metamodernizm-arasindaki-fark/)

Görüntü 114: Dekorasyonda doku örneği
(shorturl.at/ensAR)
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Görüntü 115: Formavision Sebastien İç mekan grafik tasarım örneği
(shorturl.at/ensAR)

3.4.

Dekorasyon ve Tekstilin Önemi

Modern yaşamda insanlar zamanlarının çoğunu kapalı yerlerde geçirirler. Çoğu zaman
evde ve işte geçirilir. Zamanımızın çoğunu bu alanlarda geçiriyoruz ve psikolojimiz
üzerinde büyük bir etkiye sahibiz. Dekorasyon ile yaşadığımız kapalı alan çok yaşanabilir
hale gelir (İlhan, 2015).
Son yıllarda ev dekorasyonu alanında büyük yenilikler gerçekleşti. TV'nin bile ev
dekorasyonuna dayalı programları vardır. Evi daha pratik ve yaşanabilir hale getirmek
için bu ev dekorasyon yeniliklerine uyum sağlamak çok önemlidir. Günümüzde moda ve
buna karşılık gelen ev dekorasyonu yöntemleri hızla değişmektedir. Dekorasyon kişiyi
daha iyi hissetmesini sağlayacak bir yapıdır ve değişime neden olabildiği sürece pozitif
enerji sağlayabilir (İlhan, 2017).
Ekoloji için en önemli kriter evin büyüklüğü ve yapısıdır. Dekorasyon seçimi çoğunlukla
kişinin kendi zevkine göre belirlenir. Ekolojinin en önemli kriteri evin büyüklüğü ve
yapısıdır. Dekorasyon seçimi esas olarak zevkinize bağlıdır (İlhan, 2017).
Liften ipliğe kadar yapı ve yüzey kombinasyonu ve dokuma, örgü ve keçe üretim
yöntemleri dahil olmak üzere tekstilden yüzey dekorasyonuna (renklendirme, desenler,
giysiler gibi) süreci kapsar. Tekstil; üç ana üretim yöntemine sahiptir: dokuma, örme ve
dokuma olmayan. Bugün, teknolojinin etkisi altında, yapı oluşturmak için birçok
dokunmamış malzeme kullanılmaktadır. Fonksiyonel açıdan, yüzey tasarımından
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bağımsız olarak, tekstiller, ev tekstillerinden otomotiv endüstrisine ve tıbbi malzemelere
kadar çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır (Öpöz ve Üstüner, 2018).
Yüzey, herhangi bir nesneyi, ürünü veya tasarımı oluşturan en dış kısımdır. Yüzey sanatı
terminolojisi; "İki boyutlu işlemeye izin veren herhangi bir alan olarak tanımlanır. (Sanat
ve Kavram Terimleri Sözlüğü, 1999).
Yüzey Tasarım Derneği tanımına göre; "Yüzey tasarımı; boyama, renklendirme, baskı,
dikiş, süsleme, dokuma, örgü, keçe ve kağıt yapımı gibi elyaf kumaşların boyama,
desenleme ve yapılandırma sürecinin yaratıcı keşfini kapsar (Miless, 2011; Görüntü 116).
Sanayileşme, ağırlıklı olarak tekstil ürünlerini etkileyen 18. yüzyılda buhar motorunun
keşfi ile başladı. 1733 yılında, sürekli bir servis mekiği (Jhon Kay "uçan mekik" olarak da
bilinir) keşfi nedeniyle, üretim hızını artıran daha büyük bir dokuma tezgahı ortaya çıktı.
Dokuma hızındaki artışla birlikte iplik talebi de arttı, bu nedenle iplik eğirme mekanizasyon
süreci başladı (Dölen,1992, s.277). Dokuma alanında sürekli bir atışlı mekiği keşfettikten
sonra, 1765'te birden fazla bobini aynı anda döndürebilen bir iplik makinası icat edildi
(Turgut, 2010).
Makineleşme, ilk tekstil dokuması ile başlamış ve daha sonra baskı alanında devam
etmiştir. Bu durum, basılı tasarımlarda el yapımı ürünler olan manuel kalıplarla yapılan
desenler için yeni bir alternatif yöntem sağlar. Teknolojideki ilerlemeler; birçok baskı
türünün oluşmasını sağlamıştır: döner baskı, rulo baskı, transfer baskı ve dijital baskı.
Sürekli yenilik, malzemelerin üretim hızını artırır (Öpöz ve Üstüner, 2018).

Görüntü 116: Tekstil alanında tasarım çalışma örneği
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Genel yüzeylere tarihsel bir perspektiften bakarken, farklı yüzeyleri dekore etme
yöntemlerinin her dönemde öne çıktığını görülmektedir. 1300'lerde nakış desenlerinin
yaratılması, 1400'lerde desenlerin oluşturulması ve 1700'lerde oluşan görsel doğal
özellikler ortaya çıkmaya başladı. Orta çağlarda, giysiler bitkisel boyalardan elde edilen
sarı, mavi ve kahverengi olarak boyanmış, keten kumaşlar doğal renklerinde kullanılmış
veya boyama güçlüğü nedeniyle ağartılmış ve siyah koyun derisinden koyu renkler elde
edilmiştir (Orsborne, 2013).
Eski Mısır'da, giysinin dış yüzeyi cam benzeri boncuklarla süslenmiştir. Öte yandan, renkli
kabuk eteğin püskül etkisi verilmektedir (Görüntü 117).

Görüntü 117: Antik Mısır tekstil dekorasyon örneği
(shorturl.at/eCUW1)

Bohem tarzının enfes etkilerinin izlerini, Yunan klasik tekstil anlayışlarını yansıtarak
görebilirsiniz. Kullanılan dekoratif tercihler genellikle desensizdir. Ancak daha sonra,
giysiyi kumaşla kaplayarak giysinin yüzeyine hareket eklenir (Öpöz ve Üstüner, 2018;
Görüntü 118)
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Görüntü 118: Klasik Yunan giyim tarzı örneği
(shorturl.at/fwJZ6)

Roma kostümlerinde, durum farklılıklarını ayırt etmek için yüzey ve renk desenleri
kullanılır.

Soyluların

ve

insanların

kıyafetlerinin

kumaşlarında,

renklerinde

ve

desenlerinde farklılıklar vardır. Örneğin; imparatorun kıyafetleri mor altın nakışı ile
süslenmiştir ve özgür erkeklerin dış giyiminden geçen mor kurdeleler, sıradan insanlar
sade ve renksiz giyerler (Fogg, 2014; Görüntü 119).

Görüntü 119: Roma Medeniyeti giyim tarzı örneği
(https://sda19.weebly.com/)

Gündelik hayatlarımızın çok çok önemli bir kısmını oluşturan, sanatın bir alanı olan ve
kesinlikle köşeleri olmayan, Genişleyen hayal gücüne ölçütle belli bir sınır içinde
tutulmayan, toplumları, bireyleri değiştiren ve hatta yeni fikir akımları başlatabilen bilen
bir konu tekstil.
Bu nedenle ele alınacaksa kesinlikle bir konunun alt konusu olarak değil direkt konunun
kendisi olarak ele alınması isabetli olacaktır. Bunun için tekstili bu bölümde sadece
dekorasyon uygulamasındaki yerine, tarihsel sürecine ve birkaç medeniyetin tekstil
dekorasyon örneklerine göz atabildik.
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3.5.

Ev Tekstil Ürünleri Nelerdir?

Ev tekstili ürünleri yaşadığımız yerleri giydirmek için tekstilden yapılan ürünlerdir. Perde,
yatak takımı, yatak örtüsü, kılıf, dekoratif örtü, dekoratif yastık ve minder, havlu, yolluk,
kilim ve paspas gibi eşyalar ev tekstili ürünleri ile kaplıdır. Mekanın dekorasyonunu
tamamlayan ve aynı zamanda bir iş vizyonuna sahip ev tekstili ürünleri; yaşam ortamını
kolaylaştırır. Temiz ve sağlıklı bir ortam yaratmaya yardımcı olur (Hollen vd., 1988:2;
Kaya ve Yazıcıoğlu, 1992:2; Tokyürek ve Arpacı, 2002:108; Güngen vd., 2002:233). Ev
tekstillerinin birçok toplumda ortaya çıkışı ve önemi Geleneksel çeyiz hazırlama
uygulamalarına dayanmaktadır. Daha önce el emeği ile yapılan ürünler tekstil
endüstrisinin gelişmesi ve önemli bir iş kolu haline gelmesi ile artık tüketiciye hazır bir
şekilde sunulmaktadır

(Sandıkçı, 2002:48).

1980'lerden sonra Türkiye'de tekstil

ürünlerinin üretim hacminde artış başladı, 1990'larda kaliteli üretim başladı ve bugün
yaratıcılık ön plandadır. Ev tekstili tasarımında güzel bir görünüme sahip olmanın yanı
sıra, pratiklik de giderek daha önem kazanmıştır (Taylor, 1972:21).

Görüntü 120: Mutfak Havlusu
(shorturl.at/HOS28)
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Görüntü 121: Kilim
(shorturl.at/hqzW7)

Görüntü 122: Dekoratif Örtü
(shorturl.at/mpBJM)

Görüntü 123: Dekoratif Yastık
(shorturl.at/elBS4)
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Görüntü 124: Perde
(shorturl.at/bdfoz)

Görüntğü 125: Yatak takımı
(shorturl.at/doHQ9)
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4. BÖLÜM
UYGULAMALAR
Uygulamada sunulan ürünlerin teknik olarak ele alınışı;
Ev tekstili ürünlerinde kullanabilecek öneri bu süreçte başta taslak olarak oluşturulup
daha sonra bilgisayar ortamlarındaki programlardan destek alınarak vektörel hale
çevrilmiştir. Bu vektörler daha sonra örüntü zıtlık, hiyerarşi, denge, sıcak-soğuk renk gibi
grafik tasarım sanatlarının öğe ve ilkelerini oluşturan metotlar ile işlenmiştir. Ev tekstili
ürünlerinde incelendiğinde renk ve tasarım kompozisyonlarında farklılıklar göz önünde
bulundurarak verilmek istenen mesaj stilize ve soyutlanarak uygulanmıştır. Motiflerin her
biri sessiz mesaj içermektedir. Tıpkı geleneksel sanat olan yazmacılık sanatında olduğu
gibidir.
Uygulamada ele alınan ürünlerin tasarım sürecinin sıralaması şu şekildedir;
Eskiz, Bu alanda izlediğim süreç başta kalem uçlu fırça yardımı ile eskiz defterinde
çizimler elde edildi.
Sayısallaştırma, Bu süreçte elde edilen çizimler tarayıcı yardımı ile bilgisayar ortamına
aktarılıp eskizin verdiği doğal çizimlere sadık kalınarak trace yöntemi yapılmıştır. Vektör
haline çevrilen çizimler bazı alanlarına müdahale edilerek düzeltilmiştir.
Tasarım alanı, bu vektörler bir motif dili haline getirilerek örüntü, zıtlık, hiyerarşi, denge,
sıcak soğuk renk kuramlarından destek alınarak tasarım alanına serbest kompoze
edilmiştir.
Uygulama alanı, Hazırlanan kompozisyonlar ev tekstil ürünlerinde kullanılabilecek öğeler
üzerinde işlendi.
Uygulama alanları genel olarak oturma grupları ve yatak odası ürünleri ile
sınırlandırılmıştır. Yine çalışmalarda görüleceği üzere diğer tekstil ürünlerinde de (perde,
örtü, kilim vb.) uygulama çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
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Uygulama örneği olarak CNC ve Geleneksel Sanat Anlayışında yararlanılmıştır. CNC’ de
yapılan vektörel çalışma kesilmiştir. Kalıp haline getirilip geleneksel yöntemlerde olduğu
gibi yüksek kısımlarına boya verilerek kumaş üzerinde boya transferi yapılmıştır
(Görüntü, 250 ve 252).

Uygulamada sunulan ürünlerin gösterimi ile ilgili kısa bir bilgi;
Her sayfada bir çalışma örneği yer almaktadır. Kullanılan yöntem; eskiz ve vektörel
çalışmalar bir arada verilmiştir. Sayfada yer alan birleştirilmiş çizimlerin sol tarafı eskiz
sağ tarafı vektörel çalışmadır.
Hemen altında tasarım alanı ve uygulama alanı çizimleri de aynı görüntüde
birleştirilmiştir.
Uygulamada sunulan ürünlerin konusu üzerine;
Bütün çalışmalar da Nükleer sembolü bulunmaktadır. Bunun temelde iki nedeni vardır.
Bir birey olarak doğaya, ekosisteme ve canlılara karşı özeleştiri sunmak, diğer bir nedeni
ise yenilenebilir enerji yerine nükleer enerjinin tercih edilmesine karşı bir tepki ortaya
koymaktır.
Ev tekstil ürünlerinde böyle bir tercihin yapılması da yaşam alanlarımızda bu felaketi
hatırlatacak bir etkenin sürekli göz önünde bulundurulup buna karşı, doğalında bir tepki,
bir tavır gelişme durumudur. Bütün ürünlerde bu konunun işlenmesinin esaslarından biri
de budur.
Birçok geleneksel sanatta ‘‘sessiz mesaj’’ öğesi bulunmaktadır. Bir yerlerde yarınlara
umutla bakmak, bir sonraki nesillere daha güzel bir gelecek bırakmak herkesin insani
sorumluluğudur. Bu bilinçle; çalışmalarda, doğa herkese yetecek bir enerjiye sahip iken,
zor olanın, ağır sonuçlar doğurabilecek durumların tercih edilmesinin elle tutulur, mantıklı
bir yanının bulunmadığı

aktarmak istenmiştir. Çok pasif bir eylem olarak dursa da

çalışmalar bu bilinçle yapılmaya çalışılmış, ürünlerde bu görüşün belirtilmesi ve her
zaman yok edene karşı var edenin yanında olmak ve bunu göstermek çok değerlidir.
Bugün artık küresel bir durum olan nükleer enerji sonuç itibari ile yaydığı radyasyon ile
bütün canlılar için bir tehdit haline gelmiştir. Nükleer enerjinin kontrolsüz ya da amacı
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dışında kullanıldığı takdirde, bütün canlılar için sonsuz bir mutasyon nedeni olacağı asla
unutulmamalıdır.
Grafik tasarım ilke ve öğeleri kullanılarak bu konuyu açıklayacak olursak; özünde her
varlık deforme ediliyor. Nükleer enerjinin tahribatları tüketilen sebzeden içilen suyakadar
her besinin tadını değiştiriyor. Yeni doğacak canlıların genlerine kadar etki edebiliyor.
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Görüntü 126: Üç Bacaklı Güvercin Eskiz Vektörel

Görüntü 127: Üç Bacaklı Güvercin Tasarım alanı ve uygulama alanı
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Görüntü 128: Benekli Tavus Kuşu Eskiz ve vektörel

Görüntü 129: Benekli Tavus Kuşu Tasarım alanı ve uygulama alanı
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Görüntü 130: Boynuzlu İnsan Motifi Eskiz ve Vektörel

Görüntü 131: Boynuzlu İnsan Motifi Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 132: Boynuzlu Kuş Eskiz ve vektörel

Görüntü 133: Boynuzlu Kuş tasarım alanı ve uygulama alanı
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Görüntü 134: Çift Başlı Keçi Eskiz ve vektörel

Görüntü 135: Çift Başlı Keçi Tasarım alanı ve uygulama alanı
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Görüntü 136: Çift Başlı Keçi Tasarım alanı ve uygulama çalışma 2

Görüntü 137: Çift Başlı Keçi Tasarım alanı ve uygulama alanı çalışma 3
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Görüntü 138: Çift Başlı Yılan eskiz ve vektörel

Görüntü 139: Çift Başlı Yılan Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 140: Çift Geyik Eskiz ve Vektörel

Görüntü 141: Çift Geyik Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 142: Çift Geyik Tasarım alanı ve Uygulama alanı çalışma 2

Görüntü 143: çift Geyik Tasarım alanı ve Uygulama alanı çalışma 3
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Görüntü 144: Çift Başlı Geyik Eskiz ve vektörel

Görüntü 145: Çift Başlı Geyik Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 146: Çığlık Motifi Eskiz ve vektörel

Görüntü 147: Çığlık Motifi Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 148: Çizgili Tavus kuşu Eskiz ve Vektörel

Görüntü 149: Çizgili Tavus kuşu Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 150: Çizgili Tavus kuşu Tasarım alanı ve Uygulama alanı çalışma 2

Görüntü 151: Çizgili Tavus kuşu Tasarım alanı ve Uygulama alanı çalışma 3
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Görüntü 152: Çok Elli İnsan Motifi Eskiz ve Vektörel

Görüntü 153: Çok Elli İnsan Motifi Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 154: Dallı Kuş Eskiz ve vektörel

Görüntü 155: Dallı Kuş Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 156: F kuşu 2 Eskiz ve vektörel

Görüntü 157: F kuşu 2 Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 158: F kuşu 3 Eskiz ve Vektörel

Görüntü 159: F kuşu 3 Tasarım alanı ve Uygulama alanı

101

Görüntü 160: F kuşu 1 Eskiz ve Vektörel

Görüntü 161: F kuşu 1 Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 162: Gagası uzun kuş Eskiz ve Vektörel

Görüntü 163: Gagası uzun kuş Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 164: Gagası uzun kuş Tasarım alanı ve Uygulama alanı çalışma 2

Görüntü 165: Gagası uzun kuş Tasarım alanı ve Uygulama alanı çalışma 3

104

Görüntü 166: Geyik eskiz ve Vektörel

Görüntü 167: Geyik Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 168: Geyik Tasarım alanı ve Uygulama alanı çalışma 2

Görüntü 169: Güvercin motif 1 Eskiz ve Vektörel
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Görüntü 170: Güvercin motif 1 Tasarım alanı ve Uygulama alanı

Görüntü 171: Güvercin motif 2Tasarım alanı ve Uygulama alanı çalışma 2
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Görüntü 172: Güvercin motif 2 Eskiz ve Vektörel

Görüntü 173: Güvercin motif 2 Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 174: İki ayaklı Geyik motifi Eskiz ve Vektörel

Görüntü 175: İki ayaklı Geyik motifi Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 176: İki ayaklı Geyik motifi Tasarım alanı ve Uygulama alanı çalışma 2

Görüntü 177: İnsan çığlığı motifi Eskiz ve Vektörel
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Görüntü 178: İnsan çığlığı motifi Tasarım alanı ve Uygulama alanı

Görüntü 179: İnsan çığlığı motifi Tasarım alanı ve Uygulama alanı çalışma 2
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Görüntü 180: İki kafalı geyik motifi Eskiz ve Vektörel

Görüntü 181: İki kafalı geyik motifi Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 182: İki kafalı kuş motifi Eskiz ve Vektörel

Görüntü 183: İki kafalı kuş motifi Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 184: İki kafalı tavuk motifi Eskiz ve Vektörel

Görüntü 185: İki kafalı tavuk motifi Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 186: İnsan görünümlü kuş motifi Eskiz ve Vektörel

Görüntü 187: İnsan görünümlü kuş motifi Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 188: Yakarış motifi Eskiz ve Vektörel

Görüntü 189: Yakarış motifi Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 190: Kadın motifi Eskiz ve Vektörel

Görüntü 191: Kadın motifi Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 192: Kadın motifi Tasarım alanı ve Uygulama alanı çalışma 2

Görüntü 193: Nükleer başlı yılan Eskiz ve Vektörel
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Görüntü 194: Nükleer başlı yılan Tasarım alanı ve Uygulama alanı

Görüntü 195: Nükleer başlı yılan Tasarım alanı ve Uygulama alanı çalışma 2
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Görüntü 196: Nükleer başlı yılan Tasarım alanı ve Uygulama alanı çalışma 3

Görüntü 197: Nükleer başlı yılan Tasarım alanı ve Uygulama alanı çalışma 4
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Görüntü 198: Kanadı kuş Eskiz ve Vektörel

Görüntü 199: Kanadı kuş Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 200: Kanatlı insan Eskiz ve Vektörel

Görüntü 201: Kanatlı insan Tasarım alanı ve Uygulama
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Görüntü 202: Kanatlı insan 2 Eskiz ve Vektörel

Görüntü 203: Kanatlı insan 2 Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 204: Koronalı balık Eskiz ve Vektörel

Görüntü 205: Koronalı balık Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 206: Koyun kadın motifi Eskiz ve Vektörel

Görüntü 207: Koyun kadın motifi Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 208: Nükleer dallı kuş motifi Eskiz ve Vektörel

Görüntü 209: Nükleer dallı kuş motifi Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 210: Nükleer kafalı kadın motifi Eskiz ve Vektörel

Görüntü 211: Nükleer kafalı kadın motifi Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 212: Nükleer kafalı kuş motifi Eskiz ve Vektörel

Görüntü 213: Nükleer kafalı kuş motifi Tasarım alanı ve uygulama alanı
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Görüntü 214: Nükleer kafalılar motifi Eskiz ve Vektörel

Görüntü 215: Nükleer kafalılar motifi Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 216: Nükleer kafalı Şahmeran motifi Eskiz ve Vektörel

Görüntü 217: Nükleer kafalı Şahmeran motifi Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 218: Radyasyonlu el Eskiz ve Vektörel

Görüntü 219: Radyasyonlu el Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 220: Radyasyonlu insan Eskiz ve Vektörel

Görüntü 221: Radyasyonlu insan Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 222: Radyasyonlu insan 2 Eskiz ve Vektörel

Görüntü 223: Radyasyonlu insan 2 Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 224: Radyasyonlu insan 3 Eskiz ve Vektörel

Görüntü 225: Radyasyonlu insan 3 Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 226: Radyasyonlu insan 4 Eskiz ve Vektörel

Görüntü 227: Radyasyonlu insan 4 Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 228: Radyasyonlu insan 5 Eskiz ve Vektörel

Görüntü 229: Radyasyonlu insan 5 Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 230: Radyasyonlu kelebek Eskiz ve Vektörel

Görüntü 231: Radyasyonlu kelebek Tasarım Alanı ve Uygulamaı Alanı
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Görüntü 232: Radyasyonlu kuş Eskiz ve Vektörel

Görüntü 233: Radyasyonlu kuş Tasarım alanı ve Uygulama alanı

138

Görüntü 234: Radyasyonlu kuş 2 Eskiz ve Vektörel

Görüntü 235: Radyasyonlu kuş 2 Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 236: Radyasyonlu horoz Eskiz ve Vektörel

Görüntü 237: Radyasyonlu horoz Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 238: Tavus kuşu motifi Eskiz ve Vektörel

Görüntü 239: Tavus kuşu motifi Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 240: Tavus kuşu motifi 2 Eskiz ve Vektörel

Görüntü 241: Tavus kuşu motifi 2 Tasarım alanı ve Uygulama alanı

142

Görüntü 242: Tırnaklı insan motifi Eskiz ve Vektörel

Görüntü 243: Tırnaklı insan motifi Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 244: Tukan kuşu motifi Eskiz ve Vektörel

Görüntü 245: Tukan kuşu motifi Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 246: Yılan başlı insan motifi Eskiz ve Vektörel

Görüntü 247: Yılan başlı insan motifi Tasarım alanı ve Uygulama alanı
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Görüntü 248: Santraller motifi Eskiz ve Vektörel

Görüntü 249: Santraller motifi Tasarım alanı ve Uygulama alanı

Görüntü 250: Santraller motifi Cnc kalıp ve kumaş üzerine uygulama
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Görüntü 251: Şal santral motifi Eskiz ve Vektörel

Görüntü 252: Şal santral motifi Cnc kalıp ve kumaş üzerine uygulama
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Görüntü 253: Geleneksel yazma Ankara yöresi desen çalışması

Görüntü 254: Geleneksel yazma Kastamonu yöresi desen çalışması

148

SONUÇ
Bu araştırmada, yazmacılık motiflerinin grafik tasarım aracılığı ile ev dekorasyonunda
tekstil ürünlere yansımaları detaylı bir şekilde incelenmiştir.
Zamanla meydana gelen kültürel ve sosyal farklılaşmanın sonucunda, geleneksel
yöntemler ile üretilen yazmaların kullanımında azalma olmuştur. Sanayileşmenin etkisiyle
geleneksel yazma üretiminde azalma meydana gelmiş, dijital baskı yöntemleriyle daha
kısa sürede daha az emek harcanarak üretim yapmak mümkün hale gelmiştir. Ancak
sanayi tarafından üretilen ürünlerde geleneksel teknikler ile yapılan yazmalarda görülen
sanatsal ve estetik değerler bulunmamaktadır.
Bu araştırmada yazmacılık motifleri grafik tasarım kapsamında incelenmiştir. Yapılan
çalışmada yazmacılık sanatında grafik tasarımın aynı zamanda çok güçlü bir
biçimlendirme aracı olduğu ve bu amaçla kullanıldığı sonucuna varılmıştır. Çalışma
kapsamında geleneksel el sanatı motifleri esas alınıp, grafik tasarım sanatının öğe ve
ilkelerinden yararlanılarak uygulama örnekleri hazırlanmıştır. Bu örneklerde gelecekte
insanlık ve ekolojik yaşam için büyük tehdit oluşturan nükleer enerji tehdidine vurgu
yapılmıştır. Yazmacılık sanatı ve grafik tasarım sanatının anlaşılabilir olması açısından
tarihsel süreçte geçirdiği değişimler bütün boyutlarıyla sunulmuş olup geleneksel ve
modern sanatın ayrı ayrı, aynı zamanda da birlikte oluşturdukları bütünlük araştırılmıştır.
Yazmacılık sanatının önemli isimlerine yer verilmiş, hali hazırda atölye çalışmaları
yürüten ustaların biyografileri, röportajları sunulmuş, karşılaşılan avantaj ve dezavantajlar
belirlenmiştir. Bütün bu çalışmalar sonucunda, yazmacılık sanatının devam etmesi için
grafik tasarımın etkili kullanılması konusunda önerilere yer verilmiştir. Araştırmada
yazmacılık sanatının önemli motifleri incelenip benzer bir dil kullanarak yeni motifler
üretilmiştir. Grafik tasarım ilkeleri kullanılarak ev tekstiline uyarlanmıştır. Bu uygulama
örneklerinde geleneksel sanatlarda kullanılan motifler ve güncel sanat anlayışının
birleştirilmesi amaç alınmış olup verilmek istenilen mesajın kitleler açısından ne kadar
etkili olduğu saptanarak gösterilmiştir. Tarihsel süreçlerin geçmişten günümüze
aktarılmasında büyük role sahip olan grafik tasarımın olduğu bilinmektedir. Araştırmada
yazmacılık sanatının grafik tasarımı ögelerinde kullanılması, sanatçının duygularını
yansıtabilmesi için bir araç olabildiği ve tasarımlarda tarihsel süreci aktarabilmede büyük
rol alabildiği sonuçlanmıştır.
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Grafik Tasarım yaşamın her alanında olduğu gibi tekstil ürünleri için de çok önemlidir.
Tasarımın öğe ve ilkeleri ise sadece grafik tasarım için değil ürün tasarımı için de çok
önemlidir. Tasarımcılar için geleneksel yöntemler etkili bir çıkış noktası olmalı ve
özgünlük adına başvurulabilecek en değerli kaynaklardan biri olarak ele alınmalıdır.
Geleneksel yöntemlerin kullanılması günümüzde kullanılan tasarım standartlarını olumlu
yönde etkileyen önemli bir faktördür. Geleneksel el sanatlarının modern uygulamaları
yansımaları, kaybolmaya yüz tutmuş bu sanatların sürdürülebilirliği açısından önemlidir.
Tasarımcılar yaptıkları çalışmalarda doğrudan ya da dolaylı olarak insanlığın içinde
bulunduğu olumlu ya da olumsuz olayları bir şekilde tasarımlarına taşımalı ve böylece bir
farkındalık yaratma sorumluluğuna sahip olmalıdır.
Günümüzde Batı’da geleneksel sanatlara ilginin artmasıyla, bizim de bu tür sanatlara
verdiğimiz ilgi ve değer artmaktadır. Yazmacılık sanatının tekrar canlanması ve
yaşatılması için Kültür Bakanlığı ile koleksiyonerlerin günümüze kadar ulaşmış olan sınırlı
sayıdaki yazmaları belgelemeleri ve tanıtımı konusunda da daha duyarlı olmaları daha
fazla çalışma yapmaları gerekmektedir.
Grafik tasarımı ve yazmacılık sanatının canlandırılabilmesi ve yaygınlaşabilmesi için
sanat eğitimi veren kurumların, atölyelerin arttırılması gerekmektedir.
Literatürde konuyla ilgili nadir benzer araştırmalara rastlanmıştır. Araştırmacıların benzer
konularda daha fazla çalışmalar yaparak literatüre ışık olması dolayısıyla insanların daha
fazla bilinçlenmesini sağlamaları gerekmektedir.
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Ekler

Tez çalışmasının hemen hemen her bölümünde Yazmacılık sanatı başta olmak üzere
Geleneksel sanatların yaşatılması ve aktarılmasını hep savundum. Bu tezin araştırılması
süresince sevgili Veliye Martı olmak üzere yaşayan yaşamayan birçok sanatçı ve eser
tanıma imkanım oldu. Elbette ki bu dokunuşlar yazmacılık sanatının sürdürülmesi için
ısrarcı olmamın temellerini oluşturmuştur.
Veliye Martı Kimdir?
Yaşayan yazma ustası Veliye Martı, 1990 yılında Mehmet Hamdi Eyüboğlu'nun Mavi
Kaplumbağa Kalamis Yazma Atölyesi'nde çırak olarak çalıştı. O yıllarda farklı
dönemlerde usta-çırak geleneğine göre çalıştı ve Tokat'ın önemli ustalarından el aldı.
Çıraklık ve yolculuk hayatı 2006 yılında Mehmet Eyüboğlu'nun icazetle sona eriyor. 2002
yılında Martı Yazı Atölyesi'ni kurdu. 2012'de “Kıbrıs Sandık Motifleri, Geleneksel Yazma
Sanatı” başlıklı sergiyi açan ustanin, “Kıbrıs'ın kendi kültürünün hayatta kalmasına
katkıda bulunması” amaçlanıyor. Usta öğretici belgesi ve yazmacılık sertifikası sahibi
olarak pek çok öğrenci yetiştirir. 2017 yılında Anadolu Açık Hava Müzesi –Yaşayan Köy
iş birliği sonucu doğan Anadolu Yazmacılık Enstitüsü’nün kurucularındandır.
Neden Yazmacılık Sanatını seçtiniz, çok özel değilse paylaşır mısınız?
Aslında ben bu mesleğe tamamen merak üzerine başladım desem yeridir. İlk önce dikiş
eğitim aldım. Tekstil alanına yoğunlaştım. Çok iyi bir terziydim ama zamanla kumaşa ipe
dokundukça bir merak konusu uyandı bende. Özellikle Halil İnalcık’ın tekstil tarihi üzerine
kitabını okuduktan sonra iyice merak saldım. Bu merağın beni sürüklediği yerde
yazmacılık sanatı oldu. Bir noktadan sonra bunun da sana yetmeyeceğini düşünüp başka
alanlara yoğunlaşıyorsun. İşte mesela şu an basma tasarım ile ilgili çalışmalar
yapıyorum. Akademik bir eğitim sürecim olmadı dediğim gibi sadece bir merak.
Yazmacılıkta kullandığınız desenler nelerdir?
Yani özellikle bu deseni, bu motifi kullanıyorum deyip isim vermek istemiyorum. Ama
genel olarak klasik ve gelenekçi motif ve desenleri tercih ederim. Gelenekçiyim
diyebilirim.
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Peki bunların bir öyküsü var mı sizde?
Geleneksel ve klasik motifleri tercih ettiğimi söylemiştim daha önce size. Elbette her
motifin bir öyküsü vardır. Ama bunlar benim değil de bir nevi ustalarımın öyküleri. Şimdi
bu röportajı ileriki bir tarihte yapmış olsaydık, size ustalarımızın öykülerinin anlatan bir
sergiden bahsedecektim. Ama sergiyi henüz gerçekleştirmediğimiz ve bizim için çok özel
bir anlam ifade ettiği için burada size o öykülerden bahsetmem doğru olmaz. Öykülerden
oluşan bu sergiyi ilerde daha uzun uzadıya konuşuruz.

Yazmacılık sanatında hangi tekniklerden yararlanıyorsunuz?
Benim için oldukça önemli bir soru aslında bakarsan. Mehmet Eyüboğlu ile 10 yıl çalıştım.
İçim kıpır kıpır büyük bir heyecan ile. Ama tabi ki bu bana yetmedi daha sonra Tokat
serüvenim başladı orada da Ömer Gıcık ile uzun bir süre çalıştım. O dönem kalıp oyma
yöntemini öğrendim. Birçok atölye ve usta tanıdım. Hepsinin tekniklerini öğrenmeye
çalıştım. Boya tekniğini kullanırken kendi boyalarımızı kendimiz yapıyorduk. Ama genel
olarak geleneksel teknikler kullandım. Çünkü çalıştığım birçok atölye ve usta bu yöntemi
kullanıyordu. Ama maalesef işte şu an CNC kalıplar, kimyasal boyalar var. Hiçbir şey artık
eskisi gibi değil maalesef.

CNC Kalıba karşı mısınız?
Eski ustaları araştırıyorum, 70-80 yıl önceki ustaları.
Ortaya koydukları ürünlerde sarf ettikleri emek paha biçilmez. Bu ustalardan 20 yıl sonra
ortaya bir bozulma meydana geliyor. Bu bozulmanın temeli aslında el sanatlarının yeteri
kadar rağbet görmemesi ve satılamaması. Ustaları ya da daha sonra bu sanatı var etmek
isteyenleri CNC kalıba zorluyor. Bunu yapmak zorunda kalıyor. Çünkü hayat şartları
zorlaşıyor para kazanmak zorlaşıyor. Emeğinin karşılığına alamayınca da daha az emek
sarf edilecek alanlara bakıyor insanlar. Bu sefer ürün basit kaçıyor, işler kolaylaşıyor.
Mesela şurada ki örtü örneği (Masada ki en az 10 kalıp kullanılarak yapılmış örtüyü işaret
ediyor.) Bu örtü için zamanında ustalar 10 tane kalıp kullanmış. Ama bugün CNC ile 2-3
kalıp kullanılarak aynı ürün var edilmeye çalışılıyor. Maalesef artık günümüz şartlarında
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CNC kalıba karşıyım demek doğru olmuyor. Yaşamın sürdürülmesi için bu şart. İnsanları
anlıyorum.

Yazmacılık sanatında kural var mıdır? Sabit kurallar bünyesinde icra edilmeli
dediğimiz bir durum var mıdır?
Aslında bakarsan kuralları sanatı icra eden koyuyor. Yani bir nevi kural ustanın imzası
anlamına geliyor. Teknik olarak elbette bazı kurallar vardır. Mesela işlemin yapılacağı
yüzeyin temizliği, boyaların kıvamının ayarlanması vs. bu teknik kurallar her alanda
olduğu bir gerçek. Ancak bir yazma yapılacaksa o yapılacak yazmanın sabit bir kuralı
yoktur. Bunu ustalar koyar.

Türkiye’de Anadolu yazmalarının dışında beğendiğiniz başka yerlere ait yazmalar
var mıdır?
Türkiye dışında biliyorsunuz Hindistan da bu konuda çok ileri. Hatta bugün ülkemizde
kullanmadığımız tekniklerle üretmeye devam ediyorlar. Çok eski ustaların kullandığı
teknikler ile yazmacılık sanatı devam ediyor. Ama bir noktada bütün dünyada olduğu gibi
Hindistan’da da modern gelişmeler kendini baş göstermeye başladı. Böylelikle aslında
Hindistan’da bir nevi geleneksel tekniklerden uzaklaşıyor.

Bir dönemin önderi olmuştur dediğiniz bir usta var mıdır?
Şu an halihazırda çalışmalarına devam ettiğim bir kitabımda buna yer veriyorum. 3 tane
usta var bu konuda. Bir döneme öncülük etmişlerdir demek yetersiz oluyor. Çünkü bütün
ustaların birlikte ortaya koyduğu bir emek var. Bugün ben dahil birçok sanatçının
eserlerinde bütün ustaların izine rastlamak mümkün. Diğer bir deyişle yazmacılık
sanatında bu insanlardan etkilenmemek imkansızdır.
Ohannes Kılıçoğlu bu sanatta en çok etkilendiğim sanatçılardan biridir. Ermeni bir usta,
benim üzerimde emekleri olan ve etkisinde kaldığım bir insan kendisi.
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Bir yazmayı orijinal olarak ürettikten sonra, çoğaltma teknikleri ile çoğlatmayı
doğru buluyor musunuz?
Aslında bakarsanız ben seri üretimi genel olarak doğru bulmuyorum. Ama daha önce de
bahsettim maalesef yaşam ve çağ bunları önümüze çıkarıyor. Bunu kabullenmek
zorunda kalıyor insan. Örneğin ürettiğim bir ürün çok sevildi çok tutuldu beş yüz sipariş
verildi, elbette bunları elle üretip yetiştiremem böyle sınırlı bir seri üretim olabilir ama
sanatçının bilgisi ve onayı dışında bin tane üretilmesine karşıyım. Sınırlı üretimi
savunuyorum demem daha doğru olur zannımca.

Gelecek ile ilgili sergi planınız var mı, paylaşır mısınız?
Bahsettiğim Çengelköy sergi çalışmamız var
Yine 2021’de yapmayı planladığım Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir sergi planlıyorum. Serginin
detaylarını şimdiden verip sürprizi kaçırmak istemiyorum.

Bir Not;
Yazmacılık gibi kaybolmakta olan veya kaybolmuş değerlerimizin canlandırılabilmesi için
uygun zemin oluşturmak ve bunu sürdürmek bence bütün Anadolu insanının ve
sanatçıların asli görevi. Bu vesileyle bu çalışmanın okyanusta bir damla olacağı
umuduyla. Röportaj için sevgili Veliye Martı’ ya zaman ayırıp aktardıklarından dolayı
sonsuz teşekkürlerimi iletirim.
Yaşatılması, aktarılması ve anlaşılması umuduyla…

Zeynep KUL
2020.
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