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1Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 

Sanatçı Adaylarının Çömlekçi Tornası Öğrenim Sürecine ilişkin Görüşlerinin 

İncelenmesi 

Özet 

Seramik, geçmişten günümüze yaşamının her alanın da yer alan bir malzeme olmuştur. Farklı 

şekillerde kullanılan seramikler bazen günlük kullanım eşyası olarak bazense sanatsal ifade aracı 

olarak kullanılmıştır.  Her zaman insanoğlunun ilgisini çeken sanat bazen yüzeysel tasarımlarla 

bazen üç boyutlu tasarım olarak her zaman varlığını sürdürmüş ve sürdürmeye devam etmektedir. 

Seramik sanatının bir dalı olan çömlekçi tornası öğrenim süreci hem çömlekçi tornasını kullanımını 

öğrenmek isteyenler için, hem de seramik sanat dalına ilgisi olan bireyler için her zaman merak 

konusu olmuştur. Bu çalışma ile çömlekçi tornasının öğrenim süresinin incelenmesi, verilerin 

doğrultusunda sorun, eksiklik vb. problemlerin çözülmesi ve eğitim süreci tespiti yapılmıştır. 

Araştırma temel nitel araştırma modeline göre tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu ege 

bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesinin seramik bölümünde okuyan ve çömlekçi tornası 

eğitimi alan 7 lisans sanatçı adayı öğrencisinden oluşmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme 

soruları yardımıyla yüz yüze görüşmeler yoluyla ve katılımcı gözlem teknikleri ile toplanmıştır. 

Verilerin analizinde nitel araştırmaların doğasına uygun olan kod, kategori ve temaları kapsayacak 

şekilde betimsel analiz kullanılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Seramik, Çömlekçi Tornası, Sanat. 

Examination of the Opinions of Artist Candidates about the Potter's Lathe 

Learning Process 

Abstract 

Ceramics has been a material that has been involved in all areas of life from past to present. Ceramics 

used in different ways were sometimes used as a daily use item and sometimes as a means of artistic 

expression. Art, which has always attracted the attention of mankind, has always existed and 

continues to exist, sometimes with superficial designs, sometimes as a three-dimensional design. 

The process of learning the potter's lathe, which is a branch of ceramic art, has always been a subject 

of curiosity for both individuals who want to learn the use of the potter's lathe and individuals who 

have an interest in the field of ceramic art. With this study, the study of the learning period of the 

potter's lathe, problems, deficiencies in accordance with the data, etc. the problems were solved and 

the educational process was determined. The research was designed according to the basic 

qualitative research model. The study group of the study consists of 7 undergraduate artist candidate 
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students studying at the ceramics department of a state university located in the Aegean region and 

studying potter's lathe. The data were collected through face-to-face interviews and participant 

observation techniques with the help of semi-structured interview questions. In the analysis of the 

data, descriptive analysis was used to cover the codes, categories and themes that are appropriate for 

the nature of qualitative research. 

Keywords: Ceramics, Potter's Lathe, Art. 

GİRİŞ 

Yüzyıllar boyunca insanoğlunun günlük kullanım eşyası olan seramik, Türkiye de yakın 

bir geçmişe kadar hediyelik eşya ve zanaat ürün olarak kullanılırken, Güzel sanatlar 

akademilerinin seramik bölümlerinin kurulmasıyla birlikte çağdaş üretim teknikleri ve anlatım 

biçimleriyle kendine sanatsal alanda evrensel ve özgün bir konum bulmayı başarmıştır.  

Ağatekin (2017) Türkiye’de seramik eğitimi, akademik anlamda ilk olarak 1929 

yılında, o günkü adıyla Sanayii Nefise Mektebi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar 

Üniversitesi) bünyesinde açılan Dekoratif Sanatlar Bölümü’nün kurulmasıyla 

verilmeye başlamıştır. Sonrasında, 1952’de Ankara’da Gazi Muallim Mektebi ve 

Terbiye Enstitüsü (Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi) ve 1957’de yine İstanbul’da 

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu (Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar 

Fakültesi) içinde sürdürülen eğitimlerle bu kurumlar Cumhuriyet Dönemi 

Türkiye’sinde seramik eğitiminin öncüleri olmuşlardır. Seksenlerin sonuna doğru 

sırasıyla Hacettepe, Anadolu ve Dokuz Eylül Üniversiteleri bünyesinde açılan 

seramik bölümleri de bu gelişime önemli katkılar vermiştir (s.134). 

Günümüzde yaklaşık olarak yirmi Üniversitede Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 

Seramik bölümü aktif olarak eğitim vermektedir. Dersler ise dekor, seramik teknolojisi, 

endüstriyel tasarım, bilgisayar destekli tasarım ve çömlekçi tornası gibi özel branşlara 

ayrılmıştır. Bu branşlarda başlıca elle şekillendirme, kalıpla şekillendirme, presle veya 

çömlekçi tornası ile şekillendirmeler tercih edilmektedir. Çömlekçi tornasında şekillendirme 

daha hızlı bir üretim olanağı sunması ve günümüzde stüdyo çömlekçiliğinin revaçta olması 

nedeniyle yaygın kullanılan üretim yöntemlerden biri olmuştur. Çömlekçi tornası seramik 

sanatçıları başta olmak üzere çağdaş sanatın farklı disiplinlerinde üretimlerini sürdüren 

sanatçılar tarafından da kullanılmaktadır. Çömlekçi tornası öğrenim süreci ise hem çömlekçi 

tornasını kullanımını öğrenmek isteyen bireyler için her zaman merak konusu olmuştur. Bu 

çalışma kapsamında öncelikle bu alanda beceri kazanmanın basamakları anlatılacak olup, 

ardından çömlekçi tornası eğitimi alan 7 lisans öğrencisi sanatçı adayı ile yarı yapılandırılmış 

görüşme soruları yardımıyla yüz yüze görüşmeler yoluyla ve katılımcı gözlem teknikle öğrenim 

sürecine ilişkin görüşlerin tespiti yapılacaktır. 

Çömlekçi tornasında beceri kazanabilmek için düzenli ve sık tekrar birincil şarttır. 

Zamanla gelişen özgüven doğrultusunda gelişimin kademeli olarak ilerlediği bilinmektedir. 

Çömlekçi tornası eğitimi başlangıç aşamasında çamuru merkeze almak, çeper oluşturmak ve 

içini açma gibi temel işlemler yer almaktadır (Clark, s.49). Bu işlemlere başlamadan önce aynı 

ağırlığa sahip (hassas terazi ile tartılmış) çamur parçaları hazırlanmalıdır. Ardından yapılmak 

istenilen formun yüksekliğini ayarlamak için çömlekçi tornasına mihengi aleti sabitlenmelidir. 

Formların genişliğini hesaplamak için ise kumpas veya metal bir cetvel kullanılmalıdır. Aynı 
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yükseklikte ve genişlikte tekrar içeren formlar üretmek torna da beceri kazanmak için 

yapılabilecek en önemli alıştırmalardan biridir. Öğrenim sürecinde üretim esnasında çok fazla 

zaman harcanılıyorsa, aynı ağırlıkta çamur parçacıkları hazırlayarak zaman ayarlı pratikler 

yapılabilir. Çamurun rahatça merkeze alınacak büyüklükte olması öğrenim süreci başlangıcında 

kolaylık sağlamaktadır. Bu süreçte çamur pratik bir şekilde merkeze alınır. Ardından içi açılıp, 

çeper oluşturulur. Çeper kalınlığı, el hareketleri ve biçimlendirme aşamasına dikkat edilmelidir 

(Chappelhow, 2001:20-40). Torna öğreniminde diğer bir yöntem ise kopya etmektir. Çamur 

tornada şekillendirilmiş ve rahatça şekillendirilmesi mümkün olan bir formu kopyalanarak aynı 

boyut ve estetiklik elde edilmeye çalışılır. Zamanla bu formların üretimi yapılan tekrarlardan 

dolayı kolaylaşır ve üreten kişi kendini rahat hissetmeye başlar. Süreç daha sonrasında hızlanır 

çamurun merkeze alınması, içinin açılıp yükseltilmesi, çamurun inceltilmesi, şişkinlik 

verilmesi vb. uygulamalar ile sayesinde istenilen beceri kazanılmış olur (Wallner, s.90-98). 

Araştırma süresinde araştırma grubuna bu beceriyi kazandırmak için bahsi geçen tekniklerin 

tamamı aktarılmıştır. Haftada 4 saat on altı hafta süren araştırma sürecinde çömlekçi tornası 

eğitimi alan 7 seramik bölümü lisans öğrencisi sanatçı adayı ile eğitimin süreçleri incelenmiş 

ve eğitim sürecindeki sorunların tespit edilerek iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma 

kapsamında öncelikli olarak üretim becerilerinin kazandırılma aşamalarına, eğitim süresinde 

çömlekçi tornasıyla tanışma, çömlekçi tornası eğitimine ilişkin ilk deneyimler, öğrenim 

sürecini tetikleyen unsurlar, öğrenim sürecinde karşılaşılan sıkıntılar, öğrenim sürecini 

kolaylaştıran unsurlar, öğrenim sürecine devam etmek için motivasyon kaynakları, sürecin 

verimli işlemesine ilişkin öneriler ele alınmıştır.  Veriler yarı yapılandırılmış görüşme soruları 

yardımıyla, yüz yüze görüşmeler yoluyla yapılmıştır. 

Bu araştırma kapsamında literatür araştırması sonucunda, ele alınan araştırmanın yöntem 

olarak, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde uygulanmasına karar verilmiştir. Bu yöntemin 

seçilmesiyle, araştırmanın içerdiği sorulara yanıt bulanabilecek ve Çömlekçi Tornası Öğrenim 

Sürecine ilişkin görüşleri belirlenmiştir. Bir nitel araştırma yöntemi olan yarı yapılandırılmış 

görüşme tekniği kullanılarak, yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Verilerin analizinde nitel 

araştırmaların doğasına uygun olan kod, kategori ve temaları kapsayacak şekilde betimsel 

analizler kullanılmıştır.  

Robson (2015) kodlama planları gözlenenlerin kaydedilmesi için önceden 

belirlenmiş kategoriler içermektedir. Bu kategoriler, gerçekleşen önemli ve 

önemsiz bir davranışı basitçe not etme yönteminden, çok kategorili karmaşık 

sistemlere kadar değişen türlerdedir. Başlangıç noktası daima araştırma sorularıdır. 

Araştırmacı bundan sonra önemli kavramları tanımlamalı ve bunları nasıl 

ölçeceğini tasarlamalıdır. Önemli bir husus şudur ki, kullanılan ölçme aracının 

güvenilirliği ve kodlama planı, temel gözlemcinin becerilerine bağlıdır (s.379).  

Kod, kategori ve temalar görselleştirilerek açıklamaya uygun hale getirilmiştir. Çalışma 

içerisinde yüz yüze görüşme bulguları olarak sunulmuştur.  

YÖNTEM 

1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan temel nitel araştırma modeline 

göre yürütülmüştür. Bu modelde araştırmacılar, insanların kendi öznel yorumlarına, bu 

yorumlara binaen yaşadıkları dünyalarını nasıl oluşturduklarına ve deneyimlerine yükledikleri 
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anlamlara odaklanmaktadır (Merriam, 2013). Araştırmanın örneklemi uygun durum örnekleme 

yöntemine göre belirlenmiştir (Sönmez ve Alacapınar, 2018).  

2. Veri Toplama Aracı 

Bu araştırmada yüz yüze görüşme soruları hazırlanmadan önce, araştırma ile ilgili 

literatür çalışması yapılmış, nitel araştırma konusunda uzman bir akademisyeninin görüş ve 

önerilerinden yararlanılarak, 7 kişiden oluşan Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü lisans 

öğrencisi Sanatçı Adaylarının Çömlekçi Tornası Öğrenim Sürecine ilişkin görüşleri incelenmiş, 

katılımcılara çalışmanın amacına paralel 4 adet temel soru ve 12 adet sonda sorudan oluşan bir 

yüz yüze görüşme formu hazırlanmıştır (Ek-1). İki Sanatçı adayı öğrenci üzerinde pilot 

uygulama yapılmış, daha sonra verilen cevaplar doğrultusunda forma son hali verilmiştir. Bu 

doğrultu da Sanatçı Adaylarının Çömlekçi Tornası Öğrenim Sürecine ilişkin sorulardan 

oluşmuş olup, görüşme esnasında katılımcılardan izin alınarak ses ve video kaydı yapılmıştır. 

Görüşmeler ortalama 15-20 dakika da tamamlanmıştır. Verilerin analizinde nitel araştırmaların 

doğasına uygun olan kod, kategori ve temaları kapsayacak şekilde betimsel analiz 

kullanılmıştır.  

3. Veri Toplama Süreci 

Nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan tekniklerden birisi de yüz yüze görüşme 

tekniğidir. Temel olarak görüşmeler; yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış 

olmak üzere üç şekilde incelenebilir. Bu araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme temele 

alınmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerde sorular hazırlanmış olmasına rağmen görüşme 

esnasında araştırmacılara esneklik sağlanır ve sorular yeniden düzenlenebilir (Ekiz, 2017). Bu 

teknik ile araştırma grubundaki kişilere kendisini ifade edebilme fırsatı verilir. Araştırmacıya 

ise araştırma grubundaki kişilerin bakış açısı, içinde bulundukları duygu, düşünceler ve 

tecrübelerini onların ifadesi doğrultusunda anlamasını sağlar. Bu araştırma kapsamında Sanatçı 

Adaylarının Çömlekçi Tornası Öğrenim Sürecine ilişkin sorulardan oluşan yüz yüze görüşme 

çalışmasının belgeye dökülmesi için nitel araştırma kapsamında ses ve video kaydı alınmıştır. 

Bu kayıtlar doğrultusunda yüz yüze görüşme sonrası sorulara verilen cevapları, Eğitim 

Fakültesinden alanında uzman akademisyen yardımıyla, fikir birliğine dayalı kodlayıcı 

güvenirliğine benzer şekilde (Creswell ve Plano Clark, 2015) veri analizleri yapılarak tablolar 

halinde değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular neticesinde Sanatçı Adaylarının Çömlekçi 

Tornası Öğrenim Sürecine ilişkin verilere ulaşılmıştır. 

4. Verilerin Analizi 

Görüşme sonucunda yer alan her bir veri okunmuş ve katılımcıların kendi görüşlerinden 

elde edilen kod ve temalar oluşturulmuştur. Yüz yüze görüşmeden elde edilen verilerde 

araştırmanın amacı doğrultusunda Çömlekçi Tornası Öğrenim Sürecine ilişkin geçerli 

sonuçlara ulaşabilmek adına öğrenci yanıtlarında öğrenim sürecini etkileyen veriler dışındaki 

bilgiler ayıklanarak analiz dışı bırakılmıştır. Kodlama sırasında öğrencilere tanıtıcı bir harf 

verilmiştir. Veriler kodlandıktan sonra bir kod tablosu oluşturulmuştur. Kodlama eğitim 

bilimleri alanında Öğretim Üyesi görüşlerine sunulmuştur. Kodlamalar değerlendirilmiştir. Bu 

bağlam da yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler kapsamında Çömlekçi Tornası Öğrenim 

Sürecine ilişkin veriler doğrultusunda süreç hakkındaki bilgilerin tespiti yapılmıştır. Nitel 

araştırmalarda önerilen geçerlik ve güvenirlik durumları için yapılanlar şunlardır: Verilerin 

analizi iki ayrı araştırmacı tarafından yapılmış sonrasında birleştirilmiştir, yorumlar görüşme 
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yapılan katılımcılara doğrulatılmıştır, uygulama yapılan ortamda uygulamanın doğasının 

kavranması için zaman geçirilmiştir, veriler hakkında uzman görüşleri alınmıştır (Creswell ve 

Plano Clark, 2015; Merriam, 2013; Ocak, 2019). 

BULGULAR 

1. Yüz yüze görüşme Bulguları 

Ege bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesinin seramik bölümünde okuyan ve çömlekçi 

tornası eğitimi alan 7 lisans sanatçı adayına görüşme soruları yönlendirilmiştir (Ek-1). Görüşme 

öncesinde sanatçı adaylarına araştırmanın kapsamı hakkında bilgi verilmiştir. Görüşme 

sırasında sanatçı adayı öğrencilerin görüş ve düşüncelerini yönlendirecek herhangi bir görüş 

belirtmekten kaçınılmıştır. Sanatçı adayı öğrencilerin yüz yüze görüşmeye cevap verme süreleri 

15-20 dakikadır. Öğrenci sanatçı adayları ile görüşmelerin tamamlanması 2 hafta sürmüştür. 

Elde edilen görüşme analizleri tablo halinde düzenlenmiştir. Görüşmeye katılan sanatçı adayı 

öğrencilerin çömlekçi tornası öğrenim sürecine ilişkin veriler Tablo 1-2-3-4-5-6-7’ de sırasıyla 

verilmiştir. 

Katılımcıların Eğitime başlamadan önce çömlekçi tornası ile ilgili neler bildikleri Çömlekçi 

tornasıyla tanışma aşaması olarak belirlenen kategorinin kodları “Video (YouTube, tik tok), 

“Sosyal medya (Instagram)”, “Gözlem”, “Araştırma”, “Basılı yayın”, “Çömlekçi tornasıyla 

ilgili profesyonellerden izlenim edinme”, “Ders esnasında tanışma” şeklinde belirleyerek tablo 

1 de verilmiştir.  

Tema Kategori Kod 

Çömlekçi Tornası 

Öğrenim Süreci 

Çömlekçi Tornasıyla 

Tanışma 

Video (YouTube, tik tok) 

Sosyal Medya (Instagram, Pinterest) 

 

Araştırma 

Basılı Medya 

Gözlem (Çömlekçi Tornasıyla İlgili 

Profesyonellerden İzlenim Edinme) 

Ders esnasında Tanışma 

Tablo 1: Çömlekçi Tornasıyla tanışma kod listesi 

Katılımcılardan K-1, K-2, K-3 ve K-7 ilk duyduklarında “Video (YouTube, tik tok), “Sosyal 

medya (Instagram, Pinterest)” ve “ders esnasında tanışma” yoluyla tanıştıklarını 

belirtmişlerdir. Katılımcılardan K1’in bu bulgulara ilişkin görüşleri şu şekildedir:  

“Teorik olarak bilgim yoktu. Sadece Instagram olsun YouTube da olsun seramik sanatçılarını 

görüp merak ediyordum, sadece video izliyordum. Dersi seçince yapmaya başladım” (K-1).  

Katılımcılardan K2’nin bu bulgulara ilişkin görüşleri şu şekildedir:  

“Sadece videolardan biliyordum. Yani videolardan izlemiştim. Karşımda kimse yapmamıştı. İlk 

tecrübem ders esnasında oldu.” (K-2). 
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K-4 ve K-6 katılımcısı ise “araştırma” ve “Gözlem (Çömlekçi Tornasıyla İlgili 

Profesyonellerden İzlenim Edinme)” yoluyla tanıştıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcılardan 

K4’ün bu bulgulara ilişkin görüşleri şu şekildedir:  

“Seramik bölümü okumak istediğimde bölümü araştırırken dersleri de araştırdım. Bu 

kapsamda çamur torna ilgimi çekti.  Kütüphaneye ve yakın çömlekçi köylerine gidip ustaları 

izledim” (K-4). 

“Seramik bölümünü kazanmadan önce çocukken ailemle katıldığım turistik gezilerde 

Kapadokya, Bodrum ve Kütahya da çamur tornada üretim yapan kişileri izleme fırsatım 

olmuştu. Onları izlemekten büyük zevk aldığımı fark ettim. Görsel bilgim vardı. Teknik bilgim 

yoktu” (K-6). 

K-4 katılımcısı ayrıca “Basılı Medya” dan gördüğünü belirtmiştir. K-7 katılımcısı da çömlekçi 

tornası ile ilk tanışmasının sadece “Basılı Medya” dan olduğunu belirtmiştir. Katılımcılardan 

K-4 ve K-7’nin bu bulgulara ilişkin görüşleri şu şekildedir:  

“Seramik bölümü okumak istediğimde bölümü araştırırken dersleri de araştırdım. Bu 

kapsamda çamur torna ilgimi çekti.  Kütüphaneye ve yakın çömlekçi köylerine gidip ustaları 

izledim”. K-4. 

“Bir gün Ankara’ya tren yolculuğu yaparken trendeki dergide çömlekçi tornasıyla ilgili çok 

uzun bir yazı okumuştum. İlk orada gördüm. Seramik okuyacağım zaman aklıma bu yazı 

gelmişti”. K-7. 

Katılımcıların Çömlekçi Tornası eğitimine ilişkin ilk deneyimler olarak belirlenen kategoride 

“Beğenmeme”, “Zorlanma”, “Farkındalık Oluşturma”, “Önyargıların kırılması” şeklinde 

belirlenerek tablo-2 de verilmiştir.  

Tema Kategori Kod 

Çömlekçi Tornası 

Öğrenim Süreci 

Çömlekçi Tornası 

Eğitimine İlişkin İlk 

Deneyimler 

Beğenmeme 

Zorlanma (Üretim Zorluğu) 

Farkındalık Oluşturma 

Önyargıların Kırılması 

Tablo 2: Çömlekçi Tornası Eğitimine ilişkin İlk Deneyimlerin kod listesi 

Katılımcılardan K1’in bu bulgulara ilişkin görüşleri şu şekildedir:  

“Eğitim almadan önce çok basit zannediyordum. Çok kolaydır bu diyordum. Hani sadece 

yükseltiyorlar, şekillendiriyorlar hiçbir yaptıkları şey yok diyordum. Ama eğitim aldıktan sonra 

bu fikrim değişti. Ufacık el hareketlerinin şekli değiştireceğini gördüm” (K-1). 

Katılımcılardan K2’in bu bulgulara ilişkin görüşleri şu şekildedir:  

“Kolay bir şey zannediyordum. Yani biraz başta zorlandım. Hatta merkeze alma konusunda 

bazen oturuyor. Bazen oturmuyor. Onu çözmem gerektiğini düşündüm. Ama zamanla daha 

güzel yaptığımı düşündüm. Yaptığım işten memnun kaldım” (K-2). 
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Katılımcılardan K3’ün bu bulgulara ilişkin görüşleri şu şekildedir: 

“Başlarda çok zorlandım ama sonrasında tornayı sonrasında tornayı öğrenmek için dünyaya 

geldiğimi düşünmeye başladım. Gerçekten hoşuma gitti” (K-3). 

Katılımcılardan K-4’ün bu bulgulara ilişkin görüşleri şu şekildedir: 

“Videoları izlerken yaparım ben bunu ne var diyordum. Ustaları izlerken de kolay geliyordu. 

Ama öyle değilmiş, çömlekçi tornasının başına geçince zor olduğunu öğrendim. Uzun süre 

emek verilmesi gerektiğini anladım” (K-4). 

Katılımcılardan K-5’in bu bulgulara ilişkin görüşleri şu şekildedir: 

“Normalde videolarda falan herkes böyle çok basit yapıyordu. Ama o kadar basit olmadığını 

daha zor olduğum çoğunlukla teknik öğrenmek gerektiğini öğrendim” (K-5). 

Katılımcılardan K-6’nin bu bulgulara ilişkin görüşleri şu şekildedir: 

“Eğitimden önce kolay olduğunu yapabileceğimi düşünüyordum. Daha sonrasında zor ve 

zahmetli olduğunun farkına vardım. Sonra biraz zorlandım. Ama çalıştıkça olabileceğini 

düşündüm”. (K-6). 

 Katılımcılardan K-7’nin bu bulgulara ilişkin görüşleri şu şekildedir: 

“Bu dersi almadan önce kolay diye düşünürdüm. Dersi alıp kendim yapmaya çalışınca 

zorluğunu öğrendim. Çaba ve emek gerektirdiğini anladım” (K-7). 

Genel olarak, katılımcıların görüşleri irdelendiğinde çömlekçi tornası öğrenim sürecinin 

planlanması noktasında ilk deneyimlerin beklenilenden farklı olması, tecrübe eksikliği ve daha 

öncesinde benzer bir eğitim almaması katılımcılarda “beğenmeme”, “zorlanma”, 

“farkındalık” ve “önyargı” gibi tepkilere yol açmıştır. 

Katılımcıların Çömlekçi Tornası Öğrenim sürecine ilişkin ilk deneyimler olarak belirlenen 

kategoride “Ekonomik gelir”, “Çevre etkisi”, “Rekabet azlığı”, “Merak ve İlgi” şeklinde 

belirlenerek tablo 3’te verilmiştir.  

Tema Kategori Kod 

Çömlekçi Tornası 

Öğrenim Süreci 

Öğrenim Sürecini 

Tetikleyen Unsurlar 

Ekonomik Getiri 

Çevre Etkisi 

Rekabet Azlığı 

Merak ve İlgi 

Tablo 3: Çömlek Tornası Öğrenim sürecini tetikleyen unsurların kod listesi 

Katılımcılarının çömlekçi tornası öğrenim sürecini tetikleyen unsurlar “ekonomik getirinin”, 

“çevre etkisi” ve “rekabet azlığının” ve “merak ve ilgi” öğrenim sürecini açıkça etkileyen 

faktörlerin en başında geldiği dikkat çekmektedir.  

Katılımcıların bulgulara ilişkin görüşleri şu şekildedir: 
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“Bana çok eğlenceli geldi. Güzel yapabileceğimi düşündüm. Çamurun dokusu yapısı beni çok 

etkiledi. Bu işi öğrenirsek iyi para kazanacağımı düşündüğüm ve bu işi çok yapan olmadığını 

bildiğim için kendi kendimi motive ettim. Annemde beni destekledi.”. (K-1). 

“Bölümü seçtiğim zaman tanıdıklar olsun, aile bireyleri olsun, birkaç büyüğüm abilerim olsun 

onlar bana tornayı önermişlerdi. Yani çevremde çok seramikçi var. Bu işi yaparsan aç 

kalmazsın demişlerdi. Bu işi herkes yapamaz eğer yapabilirsen çok iyi yani çok faydalı olur 

senin için demişlerdi” (K-2). 

“İlk çok enerjik başladım. Öğrenme hevesim ve merakım vardı. Çevremde bunu yapan kişiler 

vardı” (K-3). 

“Çok önceleri çömlekçi tornasına ilgim vardı. Biraz araştırmıştım. Maddi anlamda getirisi iyi 

olduğunu öğrendim”. Çok az kişinin yaptığını öğrendim” (K-4) 

“Önce şaşırdım. Kolay sandım. Ustalar hızlıca yapıyorlar dedim. Çok para kazandıklarını 

düşündüm. Çünkü hızlı hızlı yapılınca çok ucuza da satsa para kazanır dedim. Sonra merak 

ettim” (K-5). 

“Genel olarak seramik yapmak çok zevkli, ama çömlekçi tornası sanki daha zevkli geldi. Üretim 

çok hızlı bu şekilde hızlı bir üretimin kazancı da hızlı olur diye düşündüm. Bir de 

araştırmalarıma göre zor olduğu için pek yapan yoktu. Çevremde seramik yapanlara sordum. 

Onlar kesinlikle öğrenmelisin dedi” (K-6). 

“Severek geldiğim bir bölümde bu dersi almanın keyifli olduğunu düşündüm. Dersi alınca 

yanılmadığımı anladım. Kısa sürede çok fazla iş yaptık. Diğer üretim yöntemleri bu kadar hızlı 

değildi. Sonra arkadaşlarımla bu işi yaparsak çok para kazanabileceğimizi ve hızlı olduğu 

konusunda konuştuk” (K-7). 

Katılımcılarının çömlekçi tornası öğrenim sürecinde karşılaştığı sıkıntılar “Deneyim eksikliği”, 

“başaramama duygusu”, “Ayrı bir alan olması”, Tasarım zorluğu” , “Alt yapı eksikliği”, 

“Öğrenciler arası etkileşim” , “Temizlik(Mekân temizliği)”, “ Zamanı verimli kullanamama”, 

“Üretim tekniklerini uygulama zorluğu”, “Çömlekçi tornasının kullanım zorluğu” şeklinde 

belirlenerek tablo-4’ te verilmiştir.  

Tema Kategori Kod 

Çömlekçi Tornası 

Öğrenim Süreci 

Öğrenim Sürecinde 

Karşılaşılan Sıkıntılar 

Deneyim Eksikliği 

Başaramama duygusu 

Ayrı Bir Alan Olması (yani diğer 

derslerin çömlekçi tornasını öğrenmeye 

katkısının olmaması) 

Tasarım Zorluğu 

Öğrenciler Arası Etkileşim 

Temizlik (mekân temizliği) 

Zamanı Verimli Kullanamama 

Üretim Tekniklerini Uygulama Zorluğu 

Çömlekçi Tornasının Kullanım Zorluğu 

(Model oluşturma zorluğu) 
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Tablo 4: Çömlek Tornası Öğrenim sürecinde karşılaşılan sıkıntıların kod listesi 

Katılımcılardan K1’in bu bulgulara ilişkin görüşleri şu şekildedir:  

“Başta çok istekliydim. Hiç tecrübe etmemiştim. Her denileni anlıyordum. Verilen bilgiyi alıp 

başarmak istiyordum. Arkadaşlarımın bakışı beni rahatsız ediyordu. Torna formu hiç 

tasarlamadım. Bu konuda sıkıntı yaşadım” (K-1). 

“Tasarımım konusunda pozitif kritik alamıyordum. Çünkü tasarımım yönüm başarısız sanırım. 

İlk 2-3 hafta ne yapacağımı çok anlayamadım. Başaramayacağımı düşündüm. Çömlekçi 

tornasında model oluşturmak zordu. İşler bittikten sonra temizlikte yorucuydu” (K-2). 

“Aslında süreçte zamanı verimli kullanamadım. Tasarlamayı hep erteledim. Arkadaşlarım 

başarılı çizimler yaptı. Üretmeye korktum ve geri çekildim” (K-3). 

“Motivasyonum yüksekti. Fakat süreçte farklı bir teknik tasarım ve üretim aşaması gözümü 

korkuttu. Arkadaşlarım yaparsın dedi. Hocam da tabi. Deneyimim hiç yoktu. Ama yapmam 

gerekiyordu” (K-4). 

“İlk başlarda tasarım süreci ve üretim süreci beni zorladı. Temizliği sevmiyordum. Zaman hızlı 

geçiyordu. Üretim yapamıyordum. İlk sene derslerimiz uzaktandı. 2. Sınıftım ama 1. Sınıf gibi 

hissediyordum” (K-5). 

“Sınıf içindeki kutuplaşmadan dolayı temizlik konusu beni zorladı. Tasarım aşamasında bu 

dersi ilk defa aldığım için çok üretim ve tasarım beni zorladı. Arkadaşlarım motivasyon olarak 

beni aşağı çekti. Başaramayacağımı düşündüm” (K-6). 

“Dersi çok sevmiştim. Yeni Bir şeyler öğreniyorduk. Diğer derslerle çok benzemiyordu. İlk sene 

uzaktan olduğu için tasarım konusunda zorlandım. Hocamız yönlendirdi. Arkadaşlarım beni 

olumsuz etkiledi. Motivasyonum arttı. Ama iş bitimi temizlik beni zorladı” (K-7).   

Katılımcılara Öğrenim sürecini kolaylaştıran unsurlar sorulduğunda “Bilgi ve Deneyim 

transferi, “Ön hazırlık”, “Akran desteği” şeklinde kodlar belirlenerek tablo-5’ te verilmiştir.  

Tema Kategori Kod 

Çömlekçi Tornası 

Öğrenim Süreci 

Öğrenim Sürecini 

Kolaylaştıran Unsurlar 

Bilgi ve Deneyim Transferi (Diğer 

Derslerden Edinilen Bilgilerden 

Yararlanma) 

Ön Hazırlık 

Akran Desteği 

Tablo 5: Öğrenim sürecini kolaylaştıran unsurların kod listesi 

Katılımcılardan K-1 kullanıcısının görüşleri şu şekildedir: 

“Ders hocamızın ilgisi ders sürecini kolaylaştırdı. Atölyenin erken açılması bizim erken çamur 

hazırlamamız ve dönüşüm çamur olanağımız güzel etkiledi” (K-1) 
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“Yani eşyalarımı temiz bırakıp temiz bulmak hoşuma gidiyor. Onun üstüne hazırladığım zaman 

onun üstüne hazırladığım zaman çamurlarımı hazırlıyorum. Haftaya geldiğim de her şeyim 

hazır oluyor. (K-2) 

“Önceden çamurumun hazır olması pratik yapmam işimi kolaylaştırıyor”. (K-3) 

“Alçı torna dersinde tornalama yaptığımız için çamur tornada dip alma tornalama yaparken 

daha kolay yaptım. Çamuru okula taşımamak ve sizden eğitim almamız” (K-4) 

“Arkadaşlarım ile birlikte çamur yoğurmamız işimi kolaylaştırıyor. Diğer derslerde 

öğrendiğimiz bazı teknikler çamurumu kolay hazırlamamı sağlıyor” (K-5) 

“Sınıf olarak dönüşüm çamurlarımı kullanıp hazırlamamız bizim için daha kolay ve daha hızlı 

iş çıkarmamızı sağlıyor. Dersten önce gelip hazırlamak stresimi azaltıyor” (K-6). 

“Diğer derslerde çamur hazırlamayı öğrenmiştik fakat bu derste çok çamur gerekiyor. 

Önceden hazırlamak işimi kolaylaştırıyor” (K-7). 

Katılımcıların Çömlekçi Tornası Öğrenim sürecinin verimli olmasına ilişkin önerileri 

sorulduğunda “Üretimden Keyif Alma”, “Deneyim Kazanma”, “Eğitimci ile Etkileşim” ve 

“Daha kolay Üretme” şeklinde kodlar belirlenerek tablo-6 da verilmiştir. 

Tema Kategori Kod 

Çömlekçi Tornası 

Öğrenim Süreci 

Öğrenim Sürecine Devam 

Etmek İçin Motivasyon 

Kaynakları 

Üretimden Keyif Alma 

Deneyim Kazanma 

Eğitimci ile Etkileşim 

Daha Kolay Üretim 

Tablo 6: Öğrenim sürecine devam etmek için motivasyon kaynaklarını etkileyen 

unsurların kod listesi 

“Ders hocamızın bireysel ilgisi dersteki hevesimi artırdı. Ürettikçe keyif almaya başladım. 

Sevemeye başladım” (K-1). 

“Başlarda zorlandığım bir dersi sevmeye başladım. Sürekli tekrar yapınca üretimim hızlandı.  

Hocanın istediğini anlamak 3-4 hafta sürüyor. Çünkü tasarımını hazırlayıp anlatmak zor. 

Hocamız bizi yönlendirdi” (K-2). 

“Çalışma isteğimin artması için üretime başladığım zaman oldu. İlk başlarda hocamız 

söylemişti. Zamanla hızlandım. Sanırım deneyim böyle bir şey” (K-3). 

“İlk başlarda zorlandım. Çalışma isteğim oldukça düştü. Sonra Hocamız bu sürecin normal 

olduğunu söyledi. Daha sonra sürekli üretip sevmeye başladım. Kolay gelmeye başladı. Tekrar 

önemliymiş” (K-4). 

“Sınıfta huzursuz bir ortam var bu sürekli çalışma isteğimi etkiliyor. Daha enerjik bir ortam 

olsa keşke. Bir de başlarda zorlanıp sonra üretmeye başlamak güzel oldu” (K-5). 
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“Üretmeye başladıkça sevdim. Sınıftaki bazı arkadaşlarım çalışma hevesimi düşürdü. Sürekli 

olumsuz düşünceli ama hocanın ders hakkında söyledikleri beni motive etti” 

(K-6). 

 

“Derse ilgim ilk başlarda azdı. Sonrasında ufak tefek Bir şeyler yapmak beni mutlu etti. 

Hırslandım. Ve Hocanın yardımıyla yapacağıma inandım” (K-7). 

Katılımcıların Çömlekçi Tornası Öğrenim sürecinin verimli olmasına ilişkin önerileri 

sorulduğunda “Alt yapının iyileştirilmesi”, “Tek bir konuda yoğunlaşmak”, Esnek Ders 

işleyişi” şeklinde kodlar belirlenerek tablo-7’ te verilmiştir. 

 

Tema Kategori Kod 

Çömlekçi Tornası 

Öğrenim Süreci 
Sürecin Verimli 

İşlemesine İlişkin Öneriler 

Alt Yapının İyileştirilmesi 

Tek Bir Konu Üzerinde Yoğunlaşmak 

Esnek Ders İşleyişi 

Tablo 7: Sürecin Verimli İşlemesine İlişkin Önerilerin kod listesi 

“Makinaların bazıları iyi değildi. Bakımları tam değildi. Bazı tablalar sağlam değildi. Biz 

onların düzenini oturtmaya çalışırken ders öğrenmeye fazla vakit kalmıyordu. Makinaların 

tamiri yapılmalı, malzemeleri koymamız için yan masalar alınmalı, istediğimiz saatte atölyeyi 

kullanabilmeliyiz” (K-1). 

“Ders kapsamında farklı konuların işlenmesi belki derslerin daha farklı geçmesini sağlayabilir. 

Su ve süngerimiz için sehpaya ihtiyacımız var. Bu sehpalar olursa işimiz kolaylaşır” (K-2). 

“Dersin daha verimli işlenmesi adına tek bir konu üstünde çalışsak daha verimli olur diye 

düşünüyorum. Belki müzik dinleyebiliriz” (K-3).  

“Çömlekçi tornasıyla ilgili farklı şeyler öğrenmek için ders saatleri dışında atölyelerin açık 

olması gerekiyor. Yaptığımız çalışmaları kurutmak için kurutma dolabımız olması gerekiyor” 

(K-4). 

“Dersimiz genelde benim adıma verimli geçiyor. Sadece sınıfta bazı eksiklerimiz var. Mesela 

malzeme dolabı malzeme sehpamız yok bu da verimimizi düşürüyor” (K-5). 

“Bence oturduğumuz taburelerin boyu çömlekçi tornamıza göre ayarlanmalı ve yere sabit 

olmalı çünkü bazen alçak bazen yüksek sandalye de çalışıyorum. Bu da verimli olmamı 

engelliyor. Bazen belim ve boynum ağrıyor” (K-6). 

“Bedenin sabit olması bazen işimizi zorlaştırıyor. Sandalyenin tekerlekli olması ve sehpamızın 

olmaması malzeme dolabının olmaması verimliğimizi düşürüyor” (K-7). 
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SONUÇ 

Bu araştırma kapsamında Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünde eğitim alan lisans 

öğrencilerinin Torna I dersi kapsamında Öğrenim süreci boyunca yaratma süreci sonucunda 

ortaya koydukları veriler doğrultusunda Öğrenme sürecini etkileyen unsurlar tespit edilmiş, 

Kategori ve kodlara ayırarak yorumlanması sağlanmıştır. Araştırma sonucunda çömlekçi 

tornasıyla tanışma, çömlekçi tornası eğitimine ilişkin ilk deneyimler, öğrenim sürecini 

tetikleyen unsurlar, öğrenim sürecinde karşılaşılan sıkıntılar, öğrenim sürecini kolaylaştıran 

unsurlar, öğrenim sürecine devam etmek için motivasyon kaynakları ve sürecin verimli 

işlemesine ilişkin öneriler kategorileri oluşturulmuştur.  

Çömlekçi tornasıyla tanışma olarak belirlenen kategorinin kodları: Video (YouTube, Tik 

Tok), sosyal medya (Instagram), gözlem, araştırma, basılı yayın, çömlekçi tornasıyla ilgili 

profesyonellerden izlenim edinme, ders esnasında tanışma şeklindedir. Çömlekçi tornası 

eğitimine ilişkin ilk deneyimler kategorisinin kodları: Beğenmeme, zorlanma (üretim zorluğu), 

farkındalık oluşturma, önyargıların kırılmasıdır. Öğrenim sürecini tetikleyen unsurlar 

kategorisinin kodları: ekonomik getiri, çevre etkisi, rekabet azlığı, merak ve ilgidir. Öğrenim 

sürecinde karşılaşılan sıkıntılar kategorisinin kodları: Deneyim eksikliği, başaramama duygusu, 

ayrı bir alan olması (yani diğer derslerin çömlekçi tornasını öğrenmeye katkısının olmaması), 

tasarım zorluğu, öğrenciler arası etkileşim, temizlik (mekân temizliği), zamanı verimli 

kullanamama, üretim tekniklerini uygulama zorluğu, çömlekçi tornasının kullanım zorluğudur 

(model oluşturma zorluğu). Öğrenim sürecini kolaylaştıran unsurlar kategorisinin kodları: Bilgi 

ve deneyim transferi (diğer derslerden edinilen bilgilerden yararlanma), ön hazırlık, akran 

desteğidir. Öğrenim sürecine devam etmek için motivasyon kaynakları kategorisinin kodları: 

Üretimden keyif alma, deneyim kazanma, eğitimci ile etkileşim, daha kolay üretimdir. Sürecin 

verimli işlemesine ilişkin öneriler kategorisinin kodları: Alt yapının iyileştirilmesi, tek bir konu 

üzerinde yoğunlaşmak, esnek ders işleyişidir.  

Ulaşılan bulgular incelendiğinde, katılımcıların en çok merak ve ilgiden dolayı çömlekçi 

tornasının kullanımını öğrenmek istediği belirlenmiştir. Çeşitli şekillerde çömlekçi tornasıyla 

tanışma durumları olmasına rağmen katılımcıların ilk defa ders kapsamında çömlekçi tornasını 

deneyim edindikleri görülmektedir. İlk deneyimler, çömlekçi tornasının kullanımına yönelik 

farkındalık oluşturmuştur. Ancak ilk deneyimin devamında katılımcıların daha çok olumsuz 

tavırlara büründüğü (beğenmeme, zorlanma gibi) görülmektedir. Ayrıca öğrenim sürecinde 

karşılaşılan sıkıntıların da (üretim tekniklerini uygulama zorluğu, zamanı verimli kullanamama, 

tasarım zorluğu gibi) etkisiyle katılımcılarda öğrenme sürecinden geri çekilme isteği oluştuğu 

belirlenmiştir. Üretimden keyif alma, eğitimci desteği, deneyim kazanma gibi motivasyon 

kaynaklarıyla ve aynı zamanda akran desteği, ön hazırlık, bilgi ve deneyim transferleri gibi 

kolaylaştırıcı unsurların da desteğiyle yaşanılan bu zorlukların üstesinden gelindiği ve 

öğrenime devam edildiği görülmüştür. Zorlukları en aza indirmede ve öğrenimin devamlılığının 

sağlanmasında esnek ders işleyişinin ve alt yapının iyileştirilmesinin de fayda sağlayabileceği 

görülmüştür. 
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EK-1 

Araştırma Soruları 

1) Eğitime başlamadan önce çömlekçi tornası ile ilgili neler biliyordunuz? 

a. Daha önce nereden duydunuz? 

b. Herhangi bir araştırma yaptınız mı? Yaptıysanız araştırmanın içeriğinden 

bahseder misiniz? 

c. Ders dışında çömlekçi tornası ile ilgili eğitim aldınız mı? Aldıysanız eğitim ile 

ilgili bilgi verebilir misiniz? 

2) Eğitim süreci boyunca çömlekçi tornası kullanımı ile ilgili düşüncelerinizde neler 

değişti? 

a. Eğer öncesinde bilgi sahibiyseniz, bu bilgilerin ders içerisindeki eğitime 

katkısı oldu mu? 

b. Ders süreci boyunca motivasyonunuzdaki değişimlerden bahseder misiniz? 

3) Eğitim süreci sonunda çömlekçi tornası ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? 

a. Çömlekçi tornası eğitim sonundaki motivasyonun hakkında bilgi verebilir 

misiniz? 

b. Çömlekçi tornası konusu ile ilgili daha farklı şeyler öğrenmek ister miydiniz?  

c. Diğer derslerde aldığınız eğitimin çömlekçi tornası kullanımında katkısı 

olduğunu düşünüyor musunuz? 

4) Ders sürecini değerlendirecek olursanız, süreç ile ilgili olumlu ve olumsuz yönler 

kapsamında görüşleriniz nelerdir? 

a. Ders sürecini kolaylaştıran unsurlar nelerdir?  

a-1.Ders sürecinde size kolay gelen yerler nelerdir? 

b. Ders sürecini zorlaştıran unsurlar nelerdir?  

                              b-1.Ders sürecinde size zor gelen yerler nelerdir? 

c. Dersin daha iyi işlenmesi adına olumlu ve olumsuz eleştirileriniz nelerdir? 
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Televizyon Stüdyolarında Hazırlanan Programların Stüdyo Sahneleri İç Mekân 

Düzenlemelerinin “Kanal D, TRT1, Fox TV” Örnekleri ile Analiz Çalışması 

Özet 

Kitle iletişim araçları iletişim dünyasının en önemli enstrümanıdır ve yirminci yüzyılda gelişim 

göstermeye başlamış olan televizyon, teknoloji ile birlikte hızla gelişerek büyüyen bir sektör haline 

gelmiştir. Televizyonun kapsam alanlarından olan ve her geçen gün daha fazla önem taşıyan görsel 

tasarım, sanat ve estetik konuları ile toplumu etkileyen teknoloji ve sosyoloji iç içe geçerek gelişim 

göstermektedir. kurduğu iletişim görsel ve işitsel olarak gerçekleşmektedir. Televizyon programlarının 

görsel dilini sahne düzeni ve dekor ile izleyiciye sunmaktadır. Dekor, televizyon programının izleyiciye 

istenilen mesajı vererek seyircinin aklında iz bırakması açısından önem taşımaktadır. Aynı zamanda 

programa kimlik kazandırmak amacıyla programın konusu ve konsepti ile uyumlu sahne düzeni 

yaratmak dekorun önemli görevleri arasındadır. Araştırmada televizyonun ortaya çıkışı ve gelişimi, 

televizyon stüdyoları ve stüdyoların iç mekân düzenlemeleri, sahne, dekor düzeni ve stüdyo aydınlatma 

başlıklarına değinilmektedir. Stüdyo ortamında yapılan televizyon programlarında büyük önem arz eden 

bu öğelerin çok yönlü düzeni ve uygulamaları ile programın seyircisi ile doğru iletişimi üzerinde 

durulmaktadır. Bu çalışmada amaçlanan, televizyon stüdyolarındaki iç mekan düzenlemelerinin, Kanal 

D, TRT1 ve FOX TV kanallarından seçilen programların karşılaştırmalı değerlendirmesi ve stüdyo 

görüntülerinin analizi yapılarak farklı sahne tasarımları ile seyirciye yansıtılmak istenen zamanı sabit 

yada değişken olan programların stüdyo görüntüleri ile çözümlemeye ulaşmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Mekân, zaman, stüdyo, televizyon, sahne. 
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Analysis Study Of The Programs Prepared in Television Studios And The Interıor 

Arrangements Of Studio Scenes With "Channel D, TRT 1, Fox TV" Samples 

Abstract 

Mass media is the most important instrument of the communication world and television, which 

started to develop in the twentieth century, has become a growing sector by developing rapidly with 

technology. Visual design, art and aesthetics, which are among the scope of television and gaining more 

importance with each passing day, and technology and sociology, which affect society, develop by 

intertwining. Communication is done visually and audibly. It presents the visual language of television 

programs to the audience with the stage layout and decor. The decor is important in that the television 

program leaves a mark on the mind of the audience by giving the desired message to the audience. At 

the same time, creating a stage layout compatible with the subject and concept of the program in order 

to give the program an identity is among the important tasks of the decor. In the research, the emergence 

and development of television, television studios and interior arrangements of studios, stage, decor 

arrangement and studio lighting are mentioned. The multi-faceted layout and applications of these 

elements, which are of great importance in television programs made in the studio environment, and the 

correct communication of the program with the audience are emphasized. The aim of this study is to 

analyze the interior arrangements in the television studios, the programs selected from Kanal D, TRT1 

and FOX TV channels, and the studio images by analyzing the studio images with the studio images of 

the programs whose time is fixed or variable, which is desired to be reflected to the audience with 

different stage designs. 

Keywords: Space, time, studio, television, stage. 

1. Giriş 

Dünyada insanların büyük çoğunluğunun günlük yaşantısının bir parçası haline gelen 

televizyon, Türkiye’deki yayıncılığının resmi başlangıç tarihi 31 Aralık 1968'dir. Uzun yıllar 

varlığını tek odaklı olarak sürdüren TV yayıncılığı TRT yayınları ile tek kanallı bir dönemden 

çok kanallı bir döneme geçiş gerçekleşmiştir. Türkiye’deki televizyon yayıncılığının gelişimine 

bakıldığında ilk önce kamu tekeline sahip devlet eliyle kurulan kamu yayıncılığı yapılmakta ve 

yakın geçmişte özel televizyon yayıncılığı başlamaktadır. Gelinen noktada Türkiye’de kamu-

özel ikili yapının bulunduğu bir yayıncılık sistemi yürütülmektedir (Ünlüer, 2000, s. 2).  

Kısa bir sürede birçok televizyon kanalıyla her yandan kuşatılan izleyicinin, televizyon 

yayıncılığı ile sürekli yenilenen ve sınırsız bir şekilde hızla üretilen imgelerden görsel dünyası 

büyük oranda etkilenmektedir. Bu görsel dünya için bir televizyon yapımına, yayını yapılan her 

tür programa katkı sağlayan diğer tüm unsurların yanında, dekorun büyük katkısı 
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bulunmaktadır ve televizyon için dekor tasarımı yepyeni bir etkinlik alanı olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Öksüz, 2009, s. 1). 

Sahne dekoru ve sahne tasarımı resim ve mimarlık başta olmak üzere diğer sanat dallarını 

bünyesinde toplamaktadır. Sanat dalı olması nedeniyle pek çok farklı disiplini kucaklamaktadır. 

İç mimarlar, stüdyo set tasarımcıları, kostüm tasarımcıları, sanat yönetmenleri gibi pek çok 

farklı meslek kolunun aynı alanda iş birliği içine girdiğini ifade etmek gerekir (Yıldız, 2007, s. 

2). 

Televizyon stüdyolarının önemli ve etkin gereksinimde bulundukları bir diğer etkinlik ise 

aydınlatma işlevidir. Aydınlatmanın mekânsal düzeni, aydınlatma tasarımı, gölge ve ışık 

efektleri gibi hususlar, stüdyoda hazırlanan farklı iç mekân tasarım düzenlemeleri ile sahnede 

kullanılan esnek ve değiştirilebilir niteliklerin kullanım kriterlerine ve programın akışına göre 

önem taşımaktadır (Yıldız, 2007, s. 1). 

Araştırmaya konu olan Kanal D, TRT 1 ve Fox TV kanallarından seçilen programların 

karşılaştırmalı değerlendirmesi ve stüdyo görüntülerinin analizi yapılmış olup, farklı sahne 

tasarımlarıyla seyirciye yansıtılan mesajlar zamanı sabit ya da değişken olan programların 

stüdyo görüntüleri ile çözümlenmiştir. 

1.1.  Televizyonun Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 

Eski Yunanca’da “uzak” anlamındaki “tele” ve Latince’de “görme” anlamındaki “visio” 

sözcüklerinden türetilmiş olup, 20. yüzyıl başlarında “uzak görüş” anlamında kullanılan 

televizyon sözcüğü, tanım olarak hareketli ya da duran cisimlerin görüntülerinin elektrik 

yoluyla sesli olarak uzağa kalıcı olmadan iletilmesidir (Öksüz, 2009, s. 4).  

Televizyonun icadına katkısı bulunan ilk buluşun, görüntü elde edebilen araçların ilki 

olarak kabul edilen, fotoğraf makinalarının da temel özelliklerini taşıyan ve ismi Leonardo da 

Vinci tarafından verilen “Camera Obscura” denilebilir. Bu icadın akabinde bir nesnenin 

arkasından verilen ışık ile nesnenin görüntüsünün düz bir yüzeye aktarılması şeklinde çalışan 

bir diğer buluş ise “Büyülü Fener”dir. Bilim adamlarının o dönemlerdeki görüntüyü 

kaydedebilme ilgisi nedeni bu buluşları takip eden aynı şekilde çalışan farklı isimlerde birçok 

aletin icadına sebep olmuştur (Ozangüç, 1998, s. 1). Önceleri fotoğrafçılıkla başlayan 

görüntüyü kaydedebilme çabaları daha sonra yerini hareketli görüntü elde etme çabasına 

bırakmıştır.  
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19. Yüzyılda hareketli görüntü yöntemleri sabit görüntüden yola çıkarak geliştirilmiştir. 

Bu konuda çalışmaları bulunan, Amerika’da Thomas A. Edison, İngiltere'de R. W. Paul, 

Fransa’da Lumiere kardeşler lensin arkasına yerleştirdikleri bir film ile hareketleri belli 

aralıklarla saniyede 16 görüntü elde edecek şekilde kaydetmişlerdir. Peş peşe elde  edilen 

görüntüler, aynı hızla bir perde üzerine yansıtılarak sonuçta tek, devamlı, hareketli görüntüler 

ortaya çıkmıştır (Yıldız, 2006, s. 2). Thomas A. Edison’un bütün bu gelişmelerin sonucunda 

çekimi yapılan ilk filmi “Fred Ott’un Aksırığı” isimli kısa görüntüdür (Şekil 1). 

 

Resim 1. “Fred Ott’un Aksırığı” Filmin tek tek çerçevelerinden yapılmış 45 kağıt baskı 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fred_Ott%27s_Sneeze#/media/File:Fred_Ott_sneeze_fra

mes.jpg, (06.04.2022). 

 Hareketli görüntü elde eden ilk cihaz Kinetofonograf ve sonrasında Kinetograf ‘u 

geliştiren Edison, her iki cihazda da iki kenarında delikler bulunan film şeridinin, delik kısımları 

dişlilere geçirilerek, dişlilerin hareketi yardımı ile sabit görüntülere hareket sağlanmıştır. 

1893’te ilk film stüdyosu olan Black Maria kurulmuştur ve bunu Fatıma’nın Dansı, John Rose 

ile Mary Irwın’ın Öpücüğü gibi filmler takip etmektedir (Öksüz, 2009, s. 6).  

 Edison’un buluşlarını takiben, Fransız Lumiére Kardeşlerin, elektriğin olmadığı 

zamanlarda eter lambasından yararlanarak çalıştırdıkları ve kendi icatları olan Sinematograf adı 

verilen buluş, sinemanın keşfi olarak tarihe geçmiştir (Öksüz, 2009, s. 6). 

 1873’te televizyon ile ilgili teknik buluş yapılmış olup, bu konudaki çalışmalar 1923 

yılına kadar devam etmiştir. Ancak elde edilen görüntüler sadece belirsiz çizgilerden oluştuğu 

görülmüştür. NBC, 1928’de bir vericiden, yakın mesafedeki alıcıya bir yayın gerçekleştirmiş 

ve 1936 yılında İngiltere’de ilk düzenli televizyon yayını başlamıştır. Bu yayınlar büyük kitleler 

tarafından izlenmemiş, ancak 1950’lere gelindiğinde televizyon çağı adı verilen dönem, 

gündelik hayatı çepeçevre sarmıştır. Türkiye’deki televizyon tarihi ise yakın tarihe 

dayanmaktadır. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) ilk çalışmaları İstanbul Teknik 

Üniversitesi’nin çatı katında gerçekleştirilmiş olup, daha sonra Arı Sineması ve Orkut Stüdyosu 
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TRT tarafından satın alınmıştır ve seyircili programların stüdyosu haline gelmiştir. TRT 

günümüzde Ankara Oran Tesisleri’nde büyüklü küçüklü pek çok stüdyoya sahiptir (Yıldız, 

2006, s. 2).   

1.2.  Televizyon Stüdyoları 

Stüdyo, televizyon program çekimlerinin yapıldığı mekân şeklinde ifade edilmektedir. 

Bu mekânı programlara uygun hale getirmek adına pek çok tasarım kolu devreye girmektedir. 

Makyajdan, çevre düzenlemelerine kadar birçok şey buna dahil olsa da televizyon 

tasarımcısının asıl çalışma alanı stüdyolardır (Öksüz, 2009, s. 20). 

Stüdyo, TV programlarının çekildiği mekân dışında başka birçok alan için de kullanılan 

bir terimdir. Radyo programlarını radyo stüdyosu, müzisyenlerin albüm kayıtlarını kayıt 

stüdyosu, filmlerde özellikle büyük yapımlarda film stüdyosu isimlerini alan mekânlar 

kullanılmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde mekânların ortak özellikleri düşünüldüğünde 

stüdyo “Dış ortamdan gelebilecek olan her türlü etkiye kapatılmış, özel ışık ve ses sistemlerine 

sahip yapay ortamlar” olarak tanımlanabilir (MEB, 2011). 

1.3. Türkiye’deki İlk Televizyon Stüdyoları 

İTÜ Maçka Kampüsü Binasında bulunan Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi 

Kayıt Stüdyosu, ismini aldığı Dr. Erol Üçer’in katkıları ile gerçekleştirilmiştir. Kayıt stüdyosu 

olarak inşa edilen 1945 yılında kurulan İTÜ Radyosu 1971 yılında Maçka Kampüsü Binasında 

ilk stereo vericisini geliştirerek stereo yayınına başlamıştır. Türkiye’nin ilk televizyon istasyonu 

olan ve 1953 yılında kurulan İTÜ-TV, deneme yayınlarına başlayarak İstanbul TRT stüdyoları 

ve vericisi kuruluncaya kadar 1696 – 1975 yıllarında aynı stüdyo TRT tarafından paket 

yayınlarının yapımında kullanılmıştır. Fakat o dönemdeki TRT Kanunu ile Türkiye’deki radyo 

ve televizyon yayınlarına son verilmiştir. Uzun süre kullanılmayan eski stüdyo daha sonra kayıt 

stüdyosu olarak kullanılmaya devam etmiştir. Kayıt stüdyosu, kontrol odası (34 metrekare) ve 

sinema kayıt odası (88,5 metrekare) gibi geniş oda orkestrası büyüklüğündeki gruplar 

tarafından çalınacak müzik ve film müzikleri kayıtlarının teknik altyapıda kullanılan ileri ses 

teknoloji sistemleri ile yapılacak şekilde tasarlanmış ve yapılmıştır. ITÜ-Dr. Erol Üçer Kayıt 

Stüdyosu bu işlevleri ile ülkemize tonmaister yetiştirmek ve müzik teknolojisinde eğitim ve 

araştırmayı başlatmak amacı ile dünya standartlarında kurulmuş ilk stüdyodur (URL-1, 2022). 
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1.4.  Televizyon Stüdyolarında İç Mekân Düzenleri 

Stüdyo mekân düzenlemesi ve dekorları, yapılan programın bütünlemesi açısından önem 

taşımaktadır. Televizyon stüdyolarının estetik ve teknik boyutları iç mekân düzenlemeleri ile 

değerlendirilmektedir. İç mekân düzenlemelerinin; reel ve sanal iç mekân düzenlemeleri olarak 

iki düzenlemeden yararlanıldığı bilinmektedir. İç mekân düzenlemelerinde görüntüye etki eden 

bazı unsurlar bulunmaktadır. Bunlar aracılığı ile izleyici kitlenin, görüntüyü dolayısı ile 

prodüksiyonu nasıl algıladığı ile ilgili durum ortaya çıkmakta ve görüntünün şekillenmesini 

etkilemektedir (Öksüz, 2009, s. 16).  

 

Resim 2. Televizyon Stüdyosu İç Mekân Düzenlemeleri (Yıldırım, 2016) 

Reel düzenleme; stüdyoya ait bütün iç mekândır. Kimi zaman seyircili kimi zaman 

sadece sahne olabilen iç mekânların düzenidir. Stüdyo iç mekânının boyutu, dekoru, seyirci 

salonu ve sahne etkileşimi gibi anında değiştirilebilen dekor düzenlemelerinin mevcut 

sistemlerin kullanılmasıdır. En önemlisi set tasarımı olan reel iç mekân düzenlemesi teknik ve 

estetik açıdan bir bütün olarak ele alınmalıdır (Yıldız, 2002, s. 3).  

Televizyon stüdyolarındaki set ünitelerinde,  kamera, ışık, makyaj, kostüm, dekor, efekt, 

kurgu, gösterim cihazları, renk gibi görüntüyü etkileyen diğer unsurlar da bulunmakta ve bunlar 

izleyicilerin görüntüyü bununla birlikte de prodüksiyonu algılama biçimlerini önemli ölçüde 

etkilemektedir (Öksüz, 2009, s. 16).  
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Stüdyo kurulacak mekânda, çalışılacak olan mekânın yakınlarında karayolu olmalı ve iş 

makinası, asansör gibi araçlar bulunması önemli koşullardandır. Stüdyo ortamında ilk kural 

olan yalıtım için stüdyonun büyüklüğüne uygun stüdyoyu  saran poliazio, polistren gibi yalıtım 

malzemelerinin kullanılması ses yalıtımı için gerekmektedir. Dikkat edilmediği takdirde 

stüdyodaki elektrik akımı ve ışığın sebep olduğu istenmeyen sesler ortaya çıkacaktır.  Büyüklük 

ve yükseklik bakımından istenilen eğimin verilebildiği ışıkların yani aydınlatma sistemi için, 

onların gücüne yetecek enerji sağlanmalı kesintisiz güç kaynağı ile jeneratör bulunmalıdır. 

Stüdyoda yüksek ısı oluşabilmesi muhtemeldir. Soğuk ışık kullanıldığı takdirde dahi yüksek ısı 

oluşabilmesi ve bu durumun hayati tehlike oluşturabilmesinden dolayı ve yine önem arz eden 

stüdyodaki temiz hava sirkülasyonu açısından da havalandırmanın yeterli düzeyde olması 

gerekmektedir.  Stüdyo dekorunun sök tak şeklinde olması ve tüm stüdyonun rejiden 

görülebiliyor olması önemlidir Bu da görüntü özelliğinin önemini vurgulamakta, yine görüntü 

için önem arz eden bir diğer öğe olan kameralar da değişen sayı ve özellikleri ile stüdyonun 

temel gereçlerinden biri olarak bilinmektedir. (Yıldız, 2002, s. 4).  

Televizyon stüdyolarında, programın amacına yönelik oluşturulan sahne düzenleri, 

yapımcı ve set tasarımcılarının ortak paylaşımları ile ortaya çıkmaktadır. Program içeriğine 

göre sahne düzenlerinin destekleyici öğeleri bulunmaktadır. Bunların en önemlileri ışıktır. Işık 

ile farklı bir görüntü sağlamak veya mevcut düzeni desteklemek mümkündür. Işık ile birlikte 

sahne düzenlerinde kullanılan bir diğer önemli öğe ise renklerdir. Programı daha etkileyici hale 

getirme özelliğine sahip olan renklerle birlikte kullanılan aksesuarlar da oluşturulan her mekânı 

daha yaşanır yapmaktadır. Programların olmaza olmazı olan ve bütün yapım ekiplerinden 

önemli bir diğer öğe ise kameralardır. İzleyiciye görüntülü olarak aktarılmak istenen her tür 

mesaj kameralar aracılığı ile ulaştırılmaktadır (Ozangüç, 1998, s. 60).   

Sanal düzenleme olarak anlatılmak istenen, stüdyo hacminde değişken ve esnek 

ölçütlerde, istenildiği zaman, mekân ve ortamın hemen değişebilen dekor uygulamaları ile 

kullanılmasıdır.  

Sanatsal ve teknik özelliklerin istikrarlı bileşiminden oluşan televizyon programlarında 

izleyicilerin sanatsal değerleri daha az anlamasının sebebi, sunulan fikirlerin nasıl 

algılandığıyla ilgilidir. Programın seyirci tarafından algılanabilirliğini, programın konusu, ışık, 

ses, sahne düzenleri, kameraların kullanım yöntemleri gibi etkenler vurgulayabildiği gibi 

etkisiz hale de getirebilir. Ayrıca zaman, mekân, maliyet, donanım ve teçhizat gibi faktörler de 

ideale uygun programın ölçütlerini belirlemektedir. Televizyon programları, programın 

amacına yönelik olarak anlatım şeklinde belirli bir stüdyoda farklılıklar gösterebilmektedir 
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(Yıldız, 2006, s. 5). Temel olarak içeriğinde, oyuncular, ışık, aksesuarlar, sahne düzeni gibi 

elemanların bir araya getirildiği, kamera ve mikrofonları seçilmiş noktalara dikkatle 

yerleştirilerek gerçekleşen geniş bir organizasyondur (Yıldırım, 2016, s. 26). 

Televizyon stüdyolarında iç mekân düzenlemelerinden biri olan aydınlatma sistemi 

ışığın iç mekânda ideal ölçüde dağılımını sağlayabilmelidir. Aydınlatmanın asıl amacı 

izleyiciye obje ve materyallerin fiziksel özelliklerini gösterebilmektir. Bunun için ışık askı 

sistemi kullanılmaktadır. Işık askı sistemi, stüdyo aydınlatma sistemlerinin önemli bir parçası 

olan ve sahne aydınlatmasında kullanılan ışık kaynaklarının yükseklik ayarlarında kullanılan 

sistemdir. Pantograflar bu sistemin en çok kullanılan donanımlarıdır ve bu donanımlar motor 

ya da el kumandası ile çalışabilen, ışık kaynağı üzerine sabitlenmiş olan, set üzerinde yukarı ve 

aşığı yönde konumlandırılabilen, sert alüminyum malzemeden üretilmiş, makas şeklinde açılıp 

kapanarak hareket eden ekipmandır (Peker ve diğerleri, 2013, s. 10). 

  Aydınlatma sisteminin; dokusal özellikleri ve ayrıntıları vurgulaması, renk etkisini 

güçlendirmesi, ana hatlarda konsantreyi sağlayarak yüzey detaylarını vurgulayabilmesi, ilgiyi 

ölçek, mesafe ve mekâna çekerek, ortam – zaman etkisini güçlendirmesi, görsel bir sınır 

belirleyerek mekânsal devamlılığı sağlayabilmesi, dekoratif gölge etkileri yaratarak, sanal 

ortamların da imaj ve etkisini güçlendirmesi gibi olanakları bulunmaktadır (Yıldız, 2002, s. 92).  

Televizyon programı için hazırlanan stüdyolar, çekimden önce ilk bakışta soğuk ve bir 

kamaşa şeklinde görünmektedir. Zeminde yığılmış cihazlar durmakta, akustik biçimdeki 

yalıtılmış duvarlar, aydınlatmaya yarayan ışık öbeklerinin donatıldığı tavan ile terk edilmiş bir 

depoyu andırabilmektedir. Fakat çekim sırasında bu görünüm tamamen değişmektedir (MEB, 

2011, s. 4).  

Farklı boyutlardaki televizyon stüdyoları hemen hemen benzer prensiplerle 

düzenlenmektedir. Stüdyo tasarımında öncelikle yansıyan sesler için duvar ve tavanın akustik 

durumlarının yapılması, kameranın kolayca hareketini sağlayan düzgün bir zemininin 

bulunması ve kuvvetli bir iklimlendirme sisteminin olmasına dikkat edilmelidir. Stüdyoların 

büyük bir bölümü sahne olarak tanımlanır ve kolay ulaşım sağlayan yan cephelerdeki boş 

bırakılan güvenlik bölgesi dışında kalan yerdir. Bütün gösteri sahne düzenindeki prefabrike 

ünitelerde gerçekleşir. Bunlar tavana yerleştirilmiş raylardan oluşan ve bu raylardan asılan 

geniş kumaşlar, perdeler, dekoratif elemanlardan oluşmaktadır (Yıldız, 2006, s. 6).  

Televizyon stüdyolarındaki sahne düzeni tasarımları, her yapımın başarısına önemli 

ölçüde katkıda bulunmaktadır. Tasarımlar farklı şekiller alabilir. Dekoratif veya sembolik 
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olarak kullanılan malzemelerle gerçeklik elde edilebilir. Tasarım yapılırken mobilyaların 

seçimi ve düzenlenmesi, dekoratif aksesuar ve süslemeler, grafik ve logo düzenlemelerini de 

içeren bir uygulama söz konusudur. Aynı zamanda yapılan bu sembolik dekor işlemi düz bir 

“Sonsuz Fon”dan gerçek mekan taklitleri şeklinde çeşitlenebilmektedir (Öksüz, 2009, s. 25). 

Televizyon programlarının banda kaydedilerek veya canlı olarak seyirciye sunulması 

prodüksiyon tekniğinde farklılıklar yaratmaktadır. Canlı programların düzenlemelerinde zaman 

sabit iken mekân değişebilmektedir. Bant yayınlarında ise programların hazırlanmasında zaman 

ve mekân değişkenlerinden yararlanılmaktadır (Yıldız, 2006, s. 5).  

2. Televizyon Stüdyolarında Mekân Düzenlemelerinin Zaman Uyumu 

Televizyon stüdyoların iç mekân sahne düzenlemelerinde; zaman ve mekân 

kavramlarının uyumunu; zaman kavramını sabitleyip mekânı değişken, mekân kavramını 

sabitleyip zamanı değişken şeklindeki ölçütlerde değerlendirmek mümkündür.  

Sahne düzeninin esnek kullanımının sağlanması ile aynı zamanda farklı mekân ölçütü 

karşılanabilir. Yapılacak program için eğer büyük set ortamı kullanılıyorsa, sahne düzeni bütün 

stüdyo setlerindeki gibi stüdyoyu kaplayacak şekilde kurulum gerçekleştirilir. Genel kamera 

provası gerçekleştirilir ve ardından ışık provası ile kayıt yapılır daha sonra ise sahne düzeni bir 

başka program için kaldırılarak yeni programın sahne düzenine yönelik değiştirilerek aynı 

uygulama yapılmaktadır.  Eğer küçük set ortamı kullanılıyorsa, sahne düzeninde özellikle ışık 

elemanına büyük görev düşmektedir. Çoğunlukla ışık sabit kalarak sahne düzenindeki üniteler 

değişir veya set ünitesine uyum sağlayabilen birbirine bağlı ışıklandırma elemanları kullanılır. 

Bu uygulama kısa çekimler gerektiren yapımlarda mekân olarak stüdyo işlemlerini en az düzeye 

indirebilmek için mevcut stüdyonun her bir köşesine farklı set üniteleri kurularak ve bu 

ünitelerdeki ışık ayarlamaları ile gerçekleştirilir (Yıldız, 2006, s. 8). 

Aynı mekânda farklı zaman ölçütü için, stüdyodaki programa anlam kazandıran dekoru 

oluşturan bazı parçaların, kimi zaman çabucak değiştirilerek, bir zaman diliminin farklı 

süreçlerini anlatmak için mekân içerisindeki eşyaların düzeninin değiştirilmesi ve ışığın farklı 

açılardan yansıtılması ile elde edilen görüntüdür. Bu görüntü ile seyirciye gününün geçtiği veya 

zamanın değiştiği anlatılmaktadır. Hareketli ve akan sistemler kullanılarak zaman uyumu, 

ayrıca ışık kaynaklarına dokunmadan, arka fonun vagonlarla hareket ettirilmesi ile de 

sağlanabilmektedir (Koçer, 2005, s. 43).  
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3. Bulgular 

Kanal D, TRT1, FOX TV kanallarında, gündüz kuşağı programları ve ana haberler stüdyo 

ortamında gerçekleşmektedir. Programlardan alınan görüntüler üzerinden değerlendirme 

yapılmıştır. 

 

Resim 3. Fox Tv Sabah Programı – İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat Programı 

https://www.youtube.com/watch?v=NuZe-amlOUc&list=PL3SU1S9f8K-

16Vc1h2XCH0E1iX9_oUziJ&index=16&ab_channel=FOXHaber ,(16.05.2022). 

Resim 3’te, Fox TV kanalında hafta içi yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat 

programından alınan ekran görüntüsünde, stüdyo sahne tasarımı, ışıklandırma ve dijital ekran 

ile hareketlendirilmiş olup, tavana yakın yerleşimli led çizgiler ile stüdyonun sınırlarını 

belirleyen ışıklar kullanılmıştır. Yine taban kısmında da zemine yakın led çizgisel ışık 

kullanılmıştır. Bu çizgiler kanalın renklerini temsil eden renkler olmakla birlikte, arka fonda 

haber başlıkları için dijital ekran kullanılmaktadır. Stüdyonun orta kısmında bulunan masa 

spikerin kullanımına uygun olarak yerleştirilmiştir. Masanın ön yüzünde yer alan yazı hem 

kanalın, hem de programın kurumsal kimliğine uygun olarak hazırlanmıştır Masa yerleşimi 

stüdyo ortasında olmasına rağmen, spikerin serbest kullanımı da dikkati çekmektedir. Dijital 

ekranda yansıtılan tüm görseller ile birlikte spikerin sunumu ve seyirciye hitabının, seyircisi ile 

kurduğu iletişimi güçlendirme ve dikkatini çekerek iletmek istediği haberi veya mesajı vermede 

etkili olabilecek yöntemlerden biri haline getirmiştir.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NuZe-amlOUc&list=PL3SU1S9f8K-16Vc1h2XCH0E1iX9_oUziJ&index=16&ab_channel=FOXHaber
https://www.youtube.com/watch?v=NuZe-amlOUc&list=PL3SU1S9f8K-16Vc1h2XCH0E1iX9_oUziJ&index=16&ab_channel=FOXHaber
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Resim 4. Fox Tv Sabah programı – İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta sonu 

https://www.youtube.com/watch?v=NuZe-amlOUc&list=PL3SU1S9f8K-

16Vc1h2XCH0E1iX9_oUziJ&index=16&ab_channel=FOXHaber, (05.06.2022). 

 Resim 4’te, Fox TV kanalında hafta sonu yayınlanan İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta 

Sonu programından alından ekran görüntüsünde, stüdyo arka planında gerçek akan zaman fon 

olarak kullanılmıştır. Seyircinin hafta sonu rahatlığını destekleyici bir imaj verilerek aynı 

zamanda da haber sunumunu gerçekleştirme amaçlanmıştır. Böylece seyirci haberi izlerken 

sıkılmadan kanalı dinlemeye veya takip etmeye devam edecektir. Görselliğin başka bir 

boyutunu kullanmış olan bu stüdyo, sahne dekorunda gerçek zamanlı arka fonu dışında, 

kullanılan cam ayaklı masalar, spikerin sahnedeki konumu, programın günün sabah saatlerinin 

mevcut ışığını destekleyici ışık kullanıldığı da dikkati çekmektedir. 

 

Resim 5. TRT1 Sabah Programı –  Dr. Yerebakan  ile Hayatın Ritmi 

https://www.youtube.com/watch?v=NuZe-amlOUc&list=PL3SU1S9f8K-16Vc1h2XCH0E1iX9_oUziJ&index=16&ab_channel=FOXHaber
https://www.youtube.com/watch?v=NuZe-amlOUc&list=PL3SU1S9f8K-16Vc1h2XCH0E1iX9_oUziJ&index=16&ab_channel=FOXHaber
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https://www.youtube.com/watch?v=lHH-

wFgGDow&ab_channel=HalitYerebakanileHayat%C4%B1nRitmi,(05.06.2022). 

Resim 5’te TRT 1 ekranlarında sabah programı olarak yayınlanan Dr. Yerebakan ile 

Hayatın Ritmi programından alınan ekran görüntüsünde, stüdyo arka fonunda duvar görünümlü 

panel yapı kullanılmıştır. Duvara yerleştirilmiş dijital ekran ve dijital ekranın yan kısımlarında 

yerden  yukarı yansıtılan ışıklandırmalar görülmektedir. Stüdyo görüntüsünün sağ tarafında 

zemine yerleştirilen kütükler ve üzerindeki bitkiler ile ferah bir görüntü elde edilmiş, sağlık 

alanında yapılan programa bir tür destekleyici imaj sağlanmıştır. Görüntünün sol kısmında 

kolon şeklinde panel ve üzerinde çoklu ekran bulunmaktadır. Bu ekranlarda programın 

içeriğine uyumlu görseller gösterilmiştir. Stüdyoda programın sunucusu ile konuğunun 

kullanımına yönelik birer masa ve üzerinde anlattıkları konuya ilişkin objeler yer almaktadır.  

Programın konusu değiştikçe, kamera açısına farklı yönler verilerek sadece sunucu veya dijital 

ekran gösterilerek bu aşamada çabucak masa ya da konuya ilişkin öğelerin yerine yenileri 

konularak sahne değişimi yapılacaktır. Sunucu programın kimliğine bağlı olarak scrubs 

giyinmiştir. Programda insan sağlığına yönelik bilgilendirmeler yapıldığı görülmüştür.     

 

Resim 6. Fox TV Gündüz Kuşağı Programı – Çağla ile Yeni Bir Gün 

https://www.youtube.com/watch?v=g7km1amuOR0&list=PLUGMZ-

cKX0Ldnj8x8XdAURRHztv2U5Bck&ab_channel=%C3%87a%C4%9FlaileYeniBirG%C3%B

Cn, (06.06.2022). 

Resim 6’da Fox TV kanalında gündüz kuşağı programı olarak yayınlanan Çağla ile Yeni 

Bir Gün programından alınan ekran görüntüsünde; stüdyo aydınlatması ve gölgelendirmelerin 

eşlik ettiği gündüz kuşağı programı ile ilişkili günün farklı zamanlarının aynı mekanda 

https://www.youtube.com/watch?v=lHH-wFgGDow&ab_channel=HalitYerebakanileHayat%C4%B1nRitmi
https://www.youtube.com/watch?v=lHH-wFgGDow&ab_channel=HalitYerebakanileHayat%C4%B1nRitmi
https://www.youtube.com/watch?v=g7km1amuOR0&list=PLUGMZ-cKX0Ldnj8x8XdAURRHztv2U5Bck&ab_channel=%C3%87a%C4%9FlaileYeniBirG%C3%BCn
https://www.youtube.com/watch?v=g7km1amuOR0&list=PLUGMZ-cKX0Ldnj8x8XdAURRHztv2U5Bck&ab_channel=%C3%87a%C4%9FlaileYeniBirG%C3%BCn
https://www.youtube.com/watch?v=g7km1amuOR0&list=PLUGMZ-cKX0Ldnj8x8XdAURRHztv2U5Bck&ab_channel=%C3%87a%C4%9FlaileYeniBirG%C3%BCn
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birleştirildiği bir düzenleme görülmektedir. İç mekan düzeninde dikkati çeken stüdyonun farklı 

kısımlarında kurulmuş dekor örnekleridir. Görselin sol tarafında yer alan mutfak görüntüsünde 

gerçek zamanlı bir akış için kurulmuş tezgah, dolap, çeşitli mutfak gereçleri ve bu kısımda 

yapılan her türlü işin sunumunu yapan bir aşçı sunucu görülmektedir. Büyük set kullanılan 

program stüdyosunun orta kısmında sunucu ve konuğunun kullanımına yönelik ayaklı yarım ay 

şeklinde ve stüdyo desenine uyumlu ahşap masa kullanılmıştır. Masanın şekli ile stüdyoya 

derinlik kazandırılmıştır.  Arka fonda duvar panelde raflar, objeler ve kullanılan renk ile 

hareketlilik kazandırılmıştır. Sağ ve sol kısımlarında yerden yüksek cam görünümlü dış mekan 

görünümünün gösterildiği bitkiler ile desteklenmiş , stüdyoya giriş için de kullanılan çerçeve 

cam  kapı  görülmektedir. Kullanılan diğer dikkat çekici öğeler ise stüdyonun sağ tarafında yer 

alan camın önündeki koltuklar ile sol tarafında yer alan şömine, duvarda çerçeve resimler, 

zeminde bitkilerdir. Tüm bu detaylar ile dizayn edilmiş bir odayı andıran tamamlayıcı bir dekor 

uygulanmıştır. Gününün gündüz saatlerinde zamanını  televizyon  ile geçiren seyircinin 

kendisini program ile ilişkilendirecek görsel öğeler ile mesaj verilerek sunucu, program ve 

stüdyo bütünlüğü sağlanması amaçlanmıştır.  

 

Resim 7. TRT1 Gündüz Kuşağı Programı – Alişan ile Hayata Gülümse 

https://www.youtube.com/watch?v=qVF0Th4hdjU&list=PLSbwxLODHTfO02ogCt8Z_

LaKOYsz2u8-s&index=1&ab_channel=TRT1 ,(05.06.2022). 

Resim 7’de TRT 1 kanalında gündüz kuşağı programı olarak yayınlanan Alişan İle 

Hayata Gülümse programından alınan erkan görüntüsünde; büyük set ortamı kullanılmış olup, 

aynı zamanda birçok stüdyo kullanılmış hissi uyandıran sahne düzeni görülmektedir. Görselin 

sol kısmında Resim 6’da benzer özelliklerde yer alan mutfak tasarımı, sağ kısmında orkestra 

https://www.youtube.com/watch?v=qVF0Th4hdjU&list=PLSbwxLODHTfO02ogCt8Z_LaKOYsz2u8-s&index=1&ab_channel=TRT1
https://www.youtube.com/watch?v=qVF0Th4hdjU&list=PLSbwxLODHTfO02ogCt8Z_LaKOYsz2u8-s&index=1&ab_channel=TRT1
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ekibi ve enstrümanları görülmektedir. Stüdyonun ortasında koltuklar ve sehpa kullanılmış ve 

bu kısımlar ayrı ayrı zemin rengi ile ve ışıklandırmalar ile basamak yardımı ile asimetrik 

çizgilerle boyutlandırılarak konumlandırılmıştır. Stüdyonun arka fonunda orta kısımda dijital 

ekran kullanılmıştır. Sağ ve sol kısımda cam görünümü ve camdan görülen stüdyo dışının 

anlatımını destekleyen ışıklandırmadan da yararlanılan görsel öğeler ile boyutlandırma 

yapılmış ve gündüz saatlerinin vurgusu anlatılmıştır. Sunucu ve konukları stüdyonun orta 

kısmındaki koltuklarda konumlandırılmış, aynı mekanda farklı zaman anlatımında yararlanılan 

bu tip stüdyo ortamında müzik şovu için orkestra, çeşitli mutfak tarifleri için ise mutfak 

dekorunun olduğu kısım kullanılarak geçişler sağlanmaktadır. Birbirini tamamlayıcı bir akış 

sunan programda sahne tasarımındaki yine Resim 6  ile benzerlik gösteren ev ahengi katan 

çeşitli unsurlar dikkati çekmektedir. Stüdyonun, sol arka kısmındaki boyutlandırılmış merdiven 

ve sağ tarafındaki asimetrik raflar, bitkiler yardımı ile hareket sağlanmış stüdyonun genelinde 

belli belirsiz gölgelendirmeler, zaman kavramını ve stüdyo canlılığını destekleyici öğeler olarak 

gösterilmiştir.   

 

Resim 8. Kanal D Gündüz Kuşağı Programı – Neler Oluyor Hayatta 

https://www.youtube.com/watch?v=WefFklx6Bag&ab_channel=MuratKaraca,(06.06.2022). 

Resim 8’de Kanal D gündüz kuşağı programı olarak yayınlanan Neler Oluyor Hayatta 

programından alınan ekran görüntüsünde; iki kişi arasında geçen konuşması şeklinde ilerleyen 

programda , stüdyo ortamına eklenen bazı dekoratif parçalarla ortama karakter kazandırılmıştır. 

Arka fondaki dijital ekran dışında, stüdyo arkasındaki panel duvar ve cam görünümleri ve dış 

mekan görüntüsü, ayrıca ışıklandırma ile boyutlandırılmış kolonlar ile renklendirilmiştir. 

Stüdyonun zemininde arka panellere doğru konumlanmış basamaklar ve stüdyo ortasında yer 

alan masa şekil itibari ile yine stüdyoya boyut kazandıran diğer unsurlar olarak görülmektedir.  

https://www.youtube.com/watch?v=WefFklx6Bag&ab_channel=MuratKaraca
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Genellikle U formundaki stüdyolarda,  birbirinden bağımsız bitişik sahnelerin 

kullanımına yarayan, hem tek platoya farklı program dekorunun kurulması hem de  tek 

programın değişik sahnelerini  bir arada oluşturulması sağlanmaktadır (Koçer, 2005, s. 34).  

Dekorun görünen kısmı kadar görünmeyen  kısmı da önemlidir. Görsellerde kapı, pencere 

gibi hareketli öğeler yer almaktadır. Stüdyodaki bu tarzda konumlanmış  kapı veya pencerenin 

açılmasıyla görülen arka kısımların da planlanması gerekmektedir. Koridor veya başka bir 

mekana açılan stüdyonun iç kısmından görülen kapının arkasında yerleştirilen genellikle 

psikolojik sınırlayıcılar bulunmaktadır. Bu sınırlayıcılar gerektiği durumlarda kameranın bu 

kısımlardan geçebilmesi sağlanmalıdır.  

 

Resim 9. Fox Tv Ana Haber 

https://www.youtube.com/watch?v=Rthk-O0a_z4&ab_channel=FOXHaber ,(06.06.2022). 

Resim 9’da Fox TV kanalında yayınlanan Ana Haber Programından alınan ekran 

görüntüsünde; stüdyo arka fonunda dijital ekran kullanılmış, stüdyonun orta kısmına 

yerleştirilmiş olan masa ve masanın ön yüzünde kanalın belirgin bir biçimde rengi ile kimliği 

dikkati çekmektedir. Düz bir zeminde kurulan stüdyonun geneline hakim olan renk skalası ile 

tamamlayıcı ışıklandırmanın da stüdyonun tamamını aydınlattığı görülmektedir.  Stüdyo 

zeminde alçak yerleşimli mavi led ışıkla aydınlatılmış basamak ve yine tavana yakın kısımda 

mavi led ışık ve gölgelendirmeler ile stüdyoya derinlik kazandırılmış ve kapsamı belirlenmiştir. 

Spikerin kullanım alanı özellikle stüdyo ortasındaki masa olarak belirlenmiştir.  

https://www.youtube.com/watch?v=Rthk-O0a_z4&ab_channel=FOXHaber
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Resim 10. TRT1 Ana Haber 

https://www.youtube.com/watch?v=E7OgsjB_QSg&ab_channel=KwonmustiMusti 

,(04.06.2022). 

Resim 10’da, TRT 1 kanalında Ana Haber Programından alınan ekran görüntüsünde; 

stüdyonun, arka fonunda dijital ekran, sağ kısmına yerleştirilmiş ebadı küçük bir masa 

kullanılmıştır. Stüdyoya hakim olan renk kanalın rengini yansıtmakta arka fonda dijital ekranda 

yansıtılan yazı ile programın kimliği verilmiştir.   

 

 

Resim 11. Kanal D Ana Haber 

https://www.youtube.com/watch?v=E7OgsjB_QSg&ab_channel=KwonmustiMusti
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https://www.kanald.com.tr/kanal-d-ana-haber/bolumler/kanal-d-ana-haber-31-05-2022 , 

(06.06.2022). 

Resim 11’de Kanal D Ana Haber programından alınan ekran görüntüsünde; arka fonda 

dijital ekran, stüdyonun sol kısmına yerleştirilmiş ebadı küçük bir masa kullanılmıştır. 

Stüdyoya hakim olan renk kanalın rengini yansıtmakta arka fonda dijital ekranda yansıtılan yazı 

ile kanalın ve programın kimliği verilmiştir. Düz bir zeminde kurulmuş olan stüdyonun 

geneline hakim olan renk skalasını destekleyici ışıklandırma stüdyonun tamamını 

aydınlatmıştır.  Parlak zemin kullanımı tercih edilmiş olup, ışıklandırmanın yansımaları 

zeminde belirgin olup renklendirme ve gölge efektleri de kullanılarak stüdyo hareketli 

gösterilmiştir. Spikerin kullanım alanı serbest tutularak, stüdyo ve arka fonda yer alan dijital 

ekranını daha rahat kullanabileceği ve haber sunumunu stüdyonun farklı kısımlarında 

bulunarak yapabilmesini sağlayan bir düzen mevcuttur.  

Haber alma ve haber verme teknoloji ile birlikte gelişerek insanoğlunun varoluşundan 

günümüze kadar gelmiştir ve gelişim göstermeye devam etmektedir. Haber programları ile 

haber alma ve verme konusunda televizyon önemli rol üstlenmektedir ve bu program yapımları 

genellikle düz programlardır. Haber programlarında amaç, görsel kargaşadan uzak, sadece 

kanal ve program kimliğini gösteren, spikerin doğrudan kamera karşısında, salt haberi 

izleyiciye aktarmasıdır (Bulhaz ve Anteplioğlu, 2021, s. 4).  

Haber programları için hazırlanan stüdyo dekoru yalın olmakla birlikte ışıklandırma ve 

dijital ekran ile hareket sağlanmaktadır. Aynı zamanda spikerin farklı kamera açılarından 

serbest dolaşımı ile izleyiciye sunulan haberi monotonluktan kurtaran bir düzen 

sağlanmaktadır.  Kamera ve ışıklandırma için önem arz eden sert ve düz zemin kullanılmıştır. 

Reel iç mekan düzeni kullanılarak aynı zaman ve mekân ölçütündeki haber stüdyolarında, 

ağırlıklı olarak aydınlatma sisteminin özelliklerinin öne çıktığı dikkati çekmektedir. 

Aydınlatmanın vermiş olduğu dokusal özellikler renk etkisi ana hatlarda konsantre sağlama, 

yüzey detaylarını vurgulama ve ortam – zaman etkisini göstererek görsel sınırın belirlendiği 

mekânsal özelliklerin programa kattığı anlamı değerlendirmek mümkündür. 

4. Sonuç  

Gelişen teknolojiler sayesinde, stüdyo ortamında kurulan dekorun  yaşanmışlık etkisi 

vermesi amacıyla düzenlenmesinin programın başarısına etkisi büyüktür. Günümüzde 

programları daha renkli ve zengin içerikli yapmak amacıyla, dekordaki birçok detay parçaya 

ustaca verilen yaşanmışlık etkisi, düz yüzeylere minimal dokuların verilmesi, yüzeylerin 

https://www.kanald.com.tr/kanal-d-ana-haber/bolumler/kanal-d-ana-haber-31-05-2022
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anlatımını daha belirgin hale getirip yalın anlatımın önüne geçerken, aydınlatmanın destekleyici 

etkisi ile basit bir sette yoğun gerçeklik etkisi verilmektedir. 

Aynı mekânda farklı zaman olgusunu destekleyen , tek programda farklı sahnelerin 

kurulduğu , eğer yapımın olanakları genişse, derin, geniş ve yüksek tavanlı stüdyo ortamı 

kullanılmaktadır. Genellikle gündüz kuşağı programlarında yer alan bu tip stüdyolarda 

müzisyenler, orkestra, mutfak ekibinin yanısıra, merdivenler, farklı yüksekliklerin algılandığı 

zeminden led ışıklarla boyutlandırılmış basamak platformlar, stüdyoya konumlandırmış cam 

görseli ile farklı kapı giriş noktaları gibi daha fazla planların yakalandığı sahne ortamı ve çok 

sayıda kamera ayrılmaz bir bütün halindedir.   

Küçük bir alanda toplanan dikkati canlı tutabilmek için sıklıkla sahnede yer değişimi 

yapılmaktadır. Bu değişimlerde bir sahnelemeden diğerine geçişler yapılabilmektedir. 

Programın önemli öğelerinden biri olan sunucu, bir yandan  konuk sohbeti yaparken, bir diğer 

zamanda şarkı söylemekte, yine aynı program akışında farklı bir zamanda yemek yapma işini 

üstlenebilmektedir. Burada dikkati çeken önemli unsur farklı sahnelerin yer aldığı bir stüdyoda 

hem aynı zamanda farklı mekan, hem de aynı mekanda farklı zaman dilimini anlatan işler 

üstlenebilmiş, birbirine ilintili bir yapım söz konusu olabilmektedir.  

Ana haber bültenleri, bireylerin gün sonunda televizyon karşısında olabileceği saat 

dilimlerini kapsamaktadır. Bireylerin çoğu gün içinde yoğun görsel ve işitsel her türlü öğeye 

maruz kalmaktadır. Gün sonu haber izleme isteği üzerine televizyon kanallarından herhangi 

birini seçecek olan izleyiciler için, gün içindeki kargaşaya eş değer bir sunumla karşılaşmaması 

amacıyla haber programları genel olarak artık daha sade ve izleyicinin dikkatini çekeceği 

sunumlar ile birleştirerek sahne dekor tasarımı yapılmaktadır. 

Bir stüdyo ortamında hazırlanan programda, tasarımcının geniş düşünme alanı, bütçe, iş 

potansiyeli, zaman ve mekan olanakları sınırlanmaktadır. Bunun bir sonucu olarak da mevut 

kanallardan yola çıkılarak değerlendirildiğinde, stüdyo ortamındaki fiziksel özelliklerin 

eksiksiz olarak bulunmasına rağmen, içerik bakımından birbirine benzeyen ve aynı tarzda 

stilize edilmiş dekorların sıkça görüldüğü ve kaçınılmaz hale geldiği dikkati çekmektedir.  
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Chroma Key & Green Screen Efektlerinin TV Haber Bültenlerinde Kullanımı Üzerine 

Eleştirel Bir İnceleme 

Özet 

İnsanlığın seyrini değiştiren kitle iletişim araçları içerisinde televizyonun önemli ve özel bir yere sahip 

olduğunu ifade etmek gerekir. Öncülü olan radyo gibi televizyonun da temelinde haberleşme kavramının 

kilit rol oynadığını görülmektedir. Dolayısıyla televizyon yayınlarında ilk başlarda içerik noktasında 

haber programlarının baskın ağırlığa sahip olduğu söylenebilir. Haber programlarındaki kurgu ve anlatı 

kadar haber bültenin görsel unsurlarının da alegorik anlamlar taşıdığı, bunların izleyici üzerinde 

muhtelif etkiler yarattığı farklı disiplinlerdeki farklı yaklaşımlar neticesinde ulaşılan ortak bir sonuç 

olarak ifade etmek mümkündür. Ortaya konulan bu çalışmada ait olunmayan fiziksel bir ortamla 

bütünleşmeyi mümkün kılan Chroma Key (Giydirme) ve Green Screen (Yeşil Perde) efektlerinin haber 

bültenlerinde kullanımları incelenmiş, öneri ve eleştiriler sunularak tartışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: haber bültenlerinde görsel tasarım, greenbox, yeşil perde, chrome key, vfx 

A Critical Review On The Use Of Chroma Key & Green Screen Effects in Tv Newsletters 

Abstract 

It should be stated that television has an important and special place among the mass media that change 

the course of humanity. Like its predecessor, radio, we can say that the concept of communication plays 

a key role in the basis of television. Therefore, it can be said that news programs have a dominant weight 

in terms of content in television broadcasts at first. It is obvious that the visual elements of the news 

bulletin have allegorical meanings as well as the fiction and narrative in news programs. It is possible 

to express them as a common result reached as a result of different approaches in different disciplines, 

where they create various effects on the audience. In this study, the use of Chroma Key (Clothing) and 

Green Screen (Green Screen) effects, which make it possible to integrate with a physical environment 
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that does not belong, were examined in news bulletins, suggestions and criticisms were presented and 

discussed. 

Keywords: visual design in newsletters, greenbox, green screen, chrome key, vfx 

Giriş 

Eleştirel perspektifi ve teknolojiye karşı eleştirel tutumuyla bilinen Postman, entertainment 

(eğlence) kavramını her türlü söylemin üst ideolojisi olarak konumlandırmıştır. (Postman, 1999, s. 102) 

Buradan hareketle insanlık için önem ve ciddiyet arz eden konuların dahi zaman zaman entertainment 

(eğlence) argümanına dönüştürüldüğünü veya buna gayret edildiğini somut olaylar ışığında söylemek 

mümkündür.1 Her ne kadar haber programları özünde halkın haber alma özgürlüğünü temin gibi 

kamusal bir görevi ifa etmek üzere temellenmiş olsa da (Uyguç & Genç, 2016, s. 108) sunum ve aktarım 

bağlamında entertainment (eğlence) mecrasına hizmet eder konuma gelebilmektedir. Finansal kaygılar 

ve rating elde etme arzusu etkisiyle televizyon haberlerinde biçimin içeriğine yeğlendiğini, görsel 

unsurların asli unsurları geride bırakabilecek bir seviyeye gelebildiğini söylemek mümkün 

olabilmektedir. Toplumsal faydanın “daha çok izlenme” ve “dikkat çekme” amaçlarına tercih edilmesi, 

VFX (Visual Effect) araçlarının (Mitchell, 2004, s. 32) haber bültenlerinin ana omurgası içerisinde 

konumlanmasına yol açmıştır. 

Amaç 

Görselin negatiften dijital bir piksele dönüşmesi, görüntünün dijital ortamda düzenlenip 

işlenmeye başlanması sinema, televizyon ve prodüksiyon bağlamında devrim niteliğindeki önemli bir 

gelişim olarak yorumlanmaktadır. Hemen hemen her teknolojik gelişmenin sağladığı önemli 

kolaylıkların yanı sıra beraberinde getirdiği sorunlar akademi dünyasının farklı disiplinlerinin çalışma 

konusunu teşkil eden kapsamlı bir alandır. Görüntü işleme ve düzenleme teknolojilerinin dijitalleşmesi 

de yine aynı şekilde farklı bağlamlarda incelenen çeşitli sorunların oluşmasına sebebiyet vermiştir. 

Negatif filme dayalı klasik görüntü işleme ve düzenleme sisteminde farklı bağlamdaki iki görüntünün 

bir araya getirilmesi (montaj) fiziksel ve kusursuz kırpmaları, agrandizör üzerinde çok hassas 

zamanlamalar ile doğru bir şekilde tab edilmesini gerekli kılmaktaydı. Video film üzerinde bunu yapmak 

ise çok daha zor ve karmaşık süreçleri zorunlu kılıyordu. Dolayısıyla klasik yöntemlerle görüntü 

üzerinde dezenformasyon mümkün olabilmekle birlikte oldukça kısıtlıydı denilebilir. Fakat modern 

dijital teknolojiler sayesinde giriş düzeyindeki akıllı telefon, tablet veya PC kullanıcılarının dahi basit 

freeware görüntü işleyicilerle sansasyonel montaj işlemi yapılabilir hale gelindiği gözlemlenmektedir. 

Günbegün gelişen ve yeteneklerini artıran AI: Artificial intelligence (Yapay zekâ) teknolojisinin de 

                                                           

1 Binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebebiyet veren Covid19 virüsünün bir lokanta sahibi tarafından hamburger olarak 

üretilmesi ve ana akım medya ağlarının bunu haberleştirerek örtülü PR çalışması yürütmesi. Ayrıca bkz. 

https://tr.euronews.com/2020/03/26/vietnamli-lokanta-sahibi-koronavirus-seklinde-hamburger-ekmegi-yaparak-musteri-

cekiyor 
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fotoğrafın yanı sıra video üzerinde de kapsamlı düzenlemeler ve ilaveler yapabilme durumuna geldiğini 

söylemek mümkündür. Ortaya konulan bu çalışma mevcut teknolojik imkanların haber bültenlerindeki 

kullanımını teknik, etik, estetik ve eleştirel bağlamda ele alarak hem TV haberciliğinde görsel efekt 

kullanıma dair değerlendirmelerde bulunarak öneriler sunup, hem de yarına dair fütüristik yaklaşımlar 

öngörerek literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Ele alınan konuyla ilgili yapılan çalışmaların 

genellikle teknik bağlamda olduğu ve kuramsal çalışmaların kısıtlı oluşu gözlemlenmiş, literatürdeki 

boşluğun teknik ve kuramsal sentezi içeren bu çalışmayla giderilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem 

 Bilimsel anlamda bilginin tanımı “yöntemle elde edilen, deney veya gözlemle doğrulanan 

yanlışlanabilen” olarak yapılmaktadır (Hançerlioğlu, 1996, s. 52). Dolayısıyla bir bilimsel çalışmanın 

olmazsa olmazlarından biri elde edilen veri ve bulguların belirli bir yöntemle elde edilmiş olması ve 

varılan sonucun literatürde yer alan çalışmalarla desteklenebilir olması gerekmektedir. Ortaya konulan 

çalışma green screen, chroma key, haber bülteni görsel tasarımı gibi konularda yapılan çalışmaları 

literatür taraması yöntemiyle (Köroğlu, 2015, s. 62-68) ele alıp sentezleyerek örneklemleri “betimsel 

analiz” yöntemini (Ültay & Akyurt, 2021, s. 188-201) uygulayarak anlaşılır kılmaya çalışmıştır. 

1. Haber Bültenlerinin Görsel Unsurları  

1.1 Dekor ve Fon 

 Televizyon yayınlarının genelinde özelleştirilmiş dekor ve arka planların varlığı söz konusudur. 

Programın formatı ve içeriği, dekor ve fon ögelerinin şekli unsurlarını belirleyen ana faktör olarak 

konumlandırılabilir. Dolayısıyla bir müzik programıyla bir çocuk programında aynı görsel öğelerin 

kullanılmasının teknik ve estetik bağlamda bir izahının olmadığını söylemek mümkündür (Yıldız, 2006, 

s. 275). Mali altyapısını büyük sermaye gruplarının oluşturduğu ana akım televizyon kanallarının fiziki 

yapılarının bu bağlamda şekillenen ihtiyaçlar neticesinde birden fazla stüdyoya sahip olduğu ve program 

formatına göre ayrı ayrı dekore edildiği gözlemlenmiştir. (Taştan, 2014, s. 55-134) Maddi imkanları 

kısıtlı olan yerel medya oluşumlarının merkezi stüdyolarını program formatlarına göre suni 

malzemelerle ayrı ayrı dekore ettiği bilinmektedir. Buna dahi imkan bulamayan kurumsallaşamamış 

yerel sermaye himayeli mahalli televizyonların ise tek stüdyo ve tek dekorla tüm program formatlarını 

icra ettiği gözlemlense de genel itibariyle televizyon haber bültenlerinin görsel açıdan zengin ve modern 

bir anlayışa dizayn ettiğini ifade etmek mümkündür (Bayram, 2002,  s. 55). 

 Ulusal çapta yayın yapan televizyon kanalları incelendiğinde haber bültenlerinin dekoratif 

yapısında kırmızı ve mavi renklerin yoğun olarak kullanıldığı gözlemlenmiştir. Renklerin psikolojik 

tesire sahip olduğuna dair bulgular içeren çalışmalar göz önüne alındığında (Yılmaz, 1991, s. 26) bu 

tercihin gelişigüzel olmadığını  
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ifade etmek mümkündür (Olgun, 2014, s. 24). Gelişen teknolojinin görsel imkanları artırmasının bir 

sonucu olarak televizyon haber bültenlerinin daha interaktif ve çok boyutlu bir hale geldiği 

görülmektedir. Dolayısıyla fon unsurlarında haberle ilgili infografik, VTR, manşet görseli gibi 

destekleyici ögelerin yerleştirilmesine müsait bir zemin oluşturulduğu gözlemlenmektedir. Cam spiker 

(Konuş, Açık, Ayvaz & Apaydın, 2017, s. 6) aksiyonunda (Karadağ, 2019, s. 787) ve geçişler sırasında 

bu alanlar çalışmada detaylıca ele alınarak green screen ve chroma key tekniği, projeksiyon yansıtması 

yoluyla haberle ilgili yan ögelerin yer bulduğu interaktif bir alana dönüşebilmektedir. (Kırık, 2014, s. 

51) Görece eskimiş, klasik bir usul olsa da bazı örneklerde bu amaçla fona geniş ekran monitörlerin 

konulduğu da göze çarpmaktadır.  

 

Görsel 1: Fox Ana Haber stüdyosundan bir kare URL 1: https://www.fox.com.tr/fox-haber 

 

Görsel 2: Ulusal çapta yayın yapan tematik haber kanalı Habertürk TV’de haber sunumu URL 2: 

https://tv.haberturk.com/tum_bolumler/ana-haber-bulteni/685 

 Televizyon mecrasının her kademesinde olduğu üzere haber bültenlerinde de ışıklandırma 

önemli ve hassas bir yere sahiptir. High Key ışıklandırma tekniğinin (Sözen & Dayı, 2013, s. 38) 

https://www.fox.com.tr/fox-haber
https://tv.haberturk.com/tum_bolumler/ana-haber-bulteni/685
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kullanıldığı haber bültenlerinde gölge oluşmaması gerekmektedir. Işıklandırmanın doğru yapılması 

ortaya konulan bu çalışmaya esas olan green screen efektinin sağlıklı sonuçlar vermesi adına da önem 

taşımaktadır. (Zinderen, 2017, s. 102) Nitekim gölgeli veya yetersiz ışıklandırma işleyici programların 

objeyi fondan ayırma fonksiyonunu eksik yerine getirmesine sebebiyet verebilmektedir. (Benli, 2019, 

s. 80) İfade etmeye çalıştığımız bu nizamlı görsel düzen içerisinde sunucu veya spikerin kostümünün de 

önem arz ettiği muhakkaktır. Bu renk cümbüşü içerisinde uyum sağlayan, göze batmayan ve kurumsal 

ciddiyet bağlamındaki şekli unsurları taşıyan; logo, amblem ve slogan içermeyen kostüm seçimleri 

haber bültenlerindeki görsel düzen içerisinde bütünü tamamlayan bir diğer unsur niteliğindedir (Ziaei 

& Öztürk, 2016, s. 98-99). 

 Türkiye Cumhuriyeti müktesebatına göre özel kuruluşlara ait televizyon yayınları Radyo 

Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından denetlenmekte ve bu kurumun yönergeleri televizyon 

yayıncıları için bağlayıcı nitelik taşımaktadır. RTÜK ilgili yönergelerinde haber bültenlerinde reklam 

ve ürün yerleştirmeye izin vermediği için (Duyurular, 2022.) haber bültenlerinin görsel unsurları 

içerisinde tecimsel mahiyetteki hiçbir marka, logo, amblem ve sair ifadelerin bulunmaması 

gerekmektedir. Bu bağlamda anılan tecimsel simgelerin televizyon kanalının logosu veya başkaca bir 

materyalle gizlenmesi gerektiği bilinmektedir.   

1.2 Alt bant ve KJ 

 KJ, karakter jeneratörü kelimelerinin baş harfinden türetilen bir televizyon yayıncılık terimi 

olarak bilinmektedir (Orijinal terminolojik ifade: Character Generator2) (Baca, 2015, s. 55). Yayın 

içeriğinin yardımcı materyallerle desteklenmesi ve anlaşılır kılınması adına KJ, televizyon haber 

bültenlerinin ana görsel ögeleri arasında yer bulmaktadır. KJ’ler diğer görsel ögeler gibi yerleştirme, 

bindirme gibi metodlar kullanılarak yayına dahil edilmekte ve yayın içeriğinin değişimine göre sürekli 

güncellenmektedir. Yaygın olarak ekranın en alt kısmına konumlandırıldığı ve haber bültenin dekoruyla 

özdeşleşen renklerde arka plandırıldığı görülmektedir.  

 

                                                           

2 Ayrıca bkz. https://en.wikipedia.org/wiki/Character_generator. Orijinal ifadededen bahisle CG olarak da anılmaktadır.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Character_generator
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Görsel 3: Kamu mülkiyetine ait TRT kurumunun ulusal tematik haber kanalı olan TRT HABER 

TV’de bir haber sunumu URL 3: https://www.dailymotion.com/video/x7xdp94 

 

Görsel 4: Habertürk TV’den bir görüntü URL 4: https://www.odatv4.com/guncel/haberturku-

karistiran-yazi-aman-aman-kabul-edilebilir-bir-sey-degil-21052101-213690 

Mukayeseli olarak analiz edildiğinde KJ’nin alt kısımda belirli sınırlı bir alanı işgal ettiği, başlık ve kısa 

boyuttaki bir cümleyi geçmeyen açıklamalara yer verildiği görülmektedir. Sürekli güncellenmesinin 

gerekmesi, yayının mevcut gidişatını çarpıcı ve de anlamlı bir cümleyle anlaşılır kılmak zorunda olması 

durumu nedeniyle televizyon haber programlarının rejisinde müstakil olarak KJ operatörü adında 

sorumlular istihdam edilmektedir (İşcan, 2014, s. 22). 

2. Chroma Key & Green Screen 

 Chroma Key, kelime anlamı itibariyle “renk anahtarı” anlamına gelmektedir.3 Video düzenleme 

yazılımlarının ve reji merkezinde bulunan video mikserlerin sunduğu opsiyonel bir özellik olarak 

bilinmektedir (Berk, 2017, s. 196). Renk anahtarı imlecinin dokunduğu yüzeydeki renk bilgisini 

tarayarak o bölgeyle benzerlik gösteren tüm alanları silip saydamlaştıran bir işleve sahiptir. Bu sayede 

                                                           

3 Ayrıca bkz. https://en.wikipedia.org/wiki/Chroma_key 

https://www.dailymotion.com/video/x7xdp94
https://www.odatv4.com/guncel/haberturku-karistiran-yazi-aman-aman-kabul-edilebilir-bir-sey-degil-21052101-213690
https://www.odatv4.com/guncel/haberturku-karistiran-yazi-aman-aman-kabul-edilebilir-bir-sey-degil-21052101-213690
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tek renk düz zemin üzerindeki objenin özdeş arka planını silerek ikincil görüntünün yerleştirilmesini 

sağlamaktadır (Cubitt, 2005, s. 65). Chroma Key’in daha eski ve ilkel bir öncülü olarak mat tekniği ve 

çift pozlamanın geçmiş dönemlerde kullanıldığı görülmektedir. Şimdiki yeşil perdenin yerine siyah bir 

örtünün kullanıldığı bu yöntemde çift pozlama ile fonun yeniden dekore edilmesi sağlanmıştır. 1898’de 

bu tekniğin ilk defa George Albert Smith tarafından kullanıldığı bilinmektedir. 1903 yapımı 12 dakikalık 

aksiyon filmi Büyük Tren Soygunu filminde (özgün adı: The Great Train Robbery) yine bu tekniğin 

kullanılarak arka planın sahnelerinin zenginleştirildiği bilgisi yer almaktadır (Ramey, 2015, s. 70). 

1920’lerde Walt Disney’in Alice Komedileri adlı çizgi film / animasyon türündeki yapıtlarında ise arka 

plan değişimleri ve oyuncu yerleştirmeleri için beyaz bir fonun kullanıldığı kaynaklar geçmektedir 

(Foster, 2014, s. 50). 

 

Görsel 5: Green Screen fonunda Chroma Key kullanımının bir örneği URL 5: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chroma_key 

 Renk skalasında ten ve muhtemel obje renklerine en uzak olduğu düşünüldüğü için Chrome Key 

efekti ile objeyi fondan ayırmak için yeşil perde (Green Screen) tercih edilmektedir (Demirarslan, 2020, 

s. 344). 

3. Chroma Key & Green Screen Efektinin Televizyon Haber Bültenlerinde Kullanımına Dair 

Örnekler 

3.1 TGRT Örneği 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chroma_key
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Görsel 6: TGRT Chroma Key efektli savaş haberi sunumu URL 6: 

https://www.hurriyet.com.tr/video/tgrt-studyosuna-f-16-ve-tank-girdi-40402868 

 Chroma key efekti ile objeler fondan ayrılabildiği gibi arka planı yeşil renkte üretilen animasyon 

ürünü video ve görseller de ana objeye bindirilebilmektedir. TGRT örneğinde Türk Silahlı 

Kuvvetleri’nin sınır ötesine ilişkin askerî harekatıyla ilgili haberde yine bu yöntem kullanılarak tank ve 

F-16 savaş uçağı animasyon görüntüleri chroma key efekti ile cam spiker safhasında stüdyo ekranında 

hareket ediyormuşcasına bir izlenim verilmiştir. Chroma Key efekti her ne kadar yazılım destekli bir 

VFX uygulaması olsa da kullanılabilirlik alanı sadece bilgisayarla sınırlı değildir. Televizyon 

yayıncılığında önemli bir reji aygıtı olan video mikserlerinde bu efektin harici bir buton olarak yer aldığı 

da görülmektedir. Ayarlanan kanaldaki video görüntüsünü kendi içinde işleyerek arka plan giydirmesi 

yapabilen video mikserleri ana haber bültenlerinde bu tip uygulamaları mümkün kılmak adına kullanılan 

önemli bir aygıt durumundadır. (Bkz. Görsel 7) 

 

Görsel 7: Chroma Key efekti butonu barındıran bir video mikseri URL 7: 

https://proav.roland.com/global/ 

https://www.hurriyet.com.tr/video/tgrt-studyosuna-f-16-ve-tank-girdi-40402868
https://proav.roland.com/global/
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3.2 RT TV Örneği 

  

Görsel 8: RT TV Chroma Key efektli savaş haberi sunumu URL 8: 

https://www.youtube.com/watch?v=vHto_NI_cKw 

 

RT TV (Russia Today) Moskova merkezli uluslararası yayın organıdır. Suriye’deki iç savaşla ilgili bir 

haber aktarılırken chrome key efektiyle stüdyoya bomba düşmüş etkisi oluşturan bir alev videosu 

montajlanmış ve haber spikeri sakınma hareketleri yaparak sanal gerçekliği jest ve mimikleriyle 

desteklemiştir.  

3.3 Biz10 TV Örneği 

 

Görsel 9: Biz10 TV stüdyosundan bir kare URL 9: 

https://www.youtube.com/watch?v=764AG7dmDE8 

https://www.youtube.com/watch?v=vHto_NI_cKw
https://www.youtube.com/watch?v=764AG7dmDE8
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 Chroma Key sayesinde internet üzerinde mevcut bulunan modern, donanımlı stüdyo görsellerini 

arka plan olarak kullanıp bulunulan ortamı televizyon haber stüdyosuna dönüştürmek mümkün 

olabilmektedir. Bu imkan, habercilik eğitimi alan fakat ana akım medyada çalışma imkanı bulamayan 

kişileri Youtube vb. mecralarda kişisel bağlamda alternatif bir habercilik hizmeti sunma olanağı 

sağlamıştır. Örneklem olarak alınan BİZ10 TV adlı yapı Chroma Key kullanarak dizayn ettiği haber 

stüdyosunda alternatif bir haber ağı olarak faaliyet göstermektedir.  

4. Öneriler & Tartışma 

 Hobi amaçlı kullanım için son kullanıcıya sunulmuş yazılımlardan profesyonel amaçlı kurumsal 

çözümlere kadar hemen hemen her video düzenleme programında chroma key ve green screen efektleri 

için opsiyonel menülerin konulduğunu gözlemlemek mümkündür. Bu bilgiden hareketle her ne kadar 

isteyen herkesin chrome key ve green screen efektiyle dekorlar üretebileceği düşünülse de yapılan teknik 

analizler ve uzman yorumları bu efektlerin uygulanmasında en önemli noktanın “ışıklandırma” 

olduğunu ifade etmektedir. Kuramsal bir ışıklandırma metoduna dayanmayan gelişigüzel 

aydınlatmaların perde üzerinde gölgelere sebebiyet verebileceği, gölgelerin de yeşil fon üzerinde siyah 

yansımaları doğuracağı ve dolayısıyla objenin fondan stabil bir şekilde ayıramayacağı pratikte yapılan 

uygulamalar sonrası gözlemlenmiştir. Bu sebeple Chroma Key ile Green Screen efektinin uygulanması 

noktasında sert ışık, anahtar ışık ve fon aydınlatmasının doğru konumlandırılması ve filtrelendirilmesi 

gerektiği düşünülmektedir. Öte yandan fon olarak kumaş ve türevi materyallerin kullanılması 

durumunda mutlaka kırışıksız ve düz olmasına özen gösterilmelidir. Nitekim ışıklandırma her ne kadar 

kusursuz olsa da kırışıklıklar çizgisel gölge oluşturduğundan objenin fondan ayrılması işlemi gölge 

lekeli bir sonuç verecektir. Pratikte yapılan yüzeysel gözlemler yeşil perdenin yanı sıra stüdyo duvarının 

parlamayan yeşil boyayla boyanmasını da iyi bir alternatif olarak öne çıkarmaktadır.  

 

Işıklandırmanın yanı sıra çekim işleminin de kusursuz bir efekt uygulaması için anahtar öneme 

sahip olduğu söylenebilir. Tungsten tipi sıcak ışık kaynaklarının kadrajda sarı tonu, soğuk ışık 

kaynaklarının da mavi tonu baskın kıldığı gözlemlenebilmektedir. Chrome Key yoluyla Green Screen 

efektinin doğru bir şekilde uygulanabilmesi için yeşil tonun en canlı haliyle kadraja girmesi gerektiği 

düşünülmektedir. Bu sebeple ışık kaynaklarına yumuşatıcı filtreler takılması ve kamerada White 

Balance (Beyaz Dengesi) ayarının hassas ölçeklerde gerçekleştirilmesi gerektiğinin önemli olduğu 

söylenebilir. Sıcak ışık kaynaklarının sarı, soğuk ışık kaynaklarının mavi tonu artırması yeşil arka planın 

farklı bir tonda görünmesine sebep olacağından ve bu durumun chrome key efektinin çalışmasını 

etkileyeceğinden ötürü beyaz dengesinin (white balance) hassas ölçeklerde gerçekleştirilmesinin büyük 

önem arz edeceği söylenebilecektir. 
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5. Sonuç 

 Haber, tecimsel televizyon kanallarının yayın akışı içerisinde var olan bir içerik çeşiti olmaktan 

öte kamu hizmeti olarak değerlendirilen (Şeker, 2013, s. 37), asli ve şeklî unsurlarının yasal müeyyideler 

ve denetleyici kurumlar tarafından belirlendiği bir kavram olarak öne çıkmaktadır. Sermaye sahiplerinin 

tecimsel saiklerle rating kaygısını güdeceği “kurgusal” içerikleri olabilse de haber programlarında hiçbir 

yanıltıcı, yanlış yönlendirici, sansasyonel içeriğinin bulunamayacağı televizyon yayınlarını düzenleyen 

muktesebatın yanı sıra Türk Ceza Kanunu’nda cezai müeyyideyi gerektiren hususlar olarak ayrıca 

düzenlenmiştir. Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi Türk Ceza Kanunu 134/2. maddede, 

dolandırıcılık suçu 158/1 (g) maddesinde4, suç unsurlarını masumane göstermek 220/8. maddede, 

müstehcenlik içeren yayınlar 226/2. maddede, halkı askerlikten soğutma ise 318/2. maddede açıklanmış 

ve hükme bağlanmıştır.5 Görüleceği üzere televizyon yayınlarında yasal çerçevenin dışına çıkmak 

kanala idari para cezası doğurmanın yanı sıra televizyonun mesul müdürü, haber muhabiri ve 

kameramanı bağlamında “hapis cezasını” gerektirecek müeyyideleri de barındırmaktadır. Dolayısıyla 

haber bültenlerinin bir kamu hizmeti olduğu ön planda tutularak, yasal ve cezai sorumluluk bilincinde 

üretilmesi ve yayınlanması gerektiği düşünülmektedir. Ortaya konulan bu çalışmada anlatılan chrome 

key ve green screen efektleriyle objenin fondan ayrılarak farklı görsellerle bütünleştirilmesi anılan bu 

kamu hizmeti olgusuna katkı sağlayacağı ölçüde anlamlı olacaktır. Bu efektlerin salt rating kaygısı 

güdülerek fantezi ögesine dönüştürülmesi yukarıda anılan mevzuatın birine veya birkaçına aykırılık 

teşkil edebileceği gibi kamu yararı olgusuna da gölge düşürebilecektir. Haberciliğin her evresinde 

olduğu gibi görsel efekt kullanımlarında da “sorumluluk” ilkesinin anahtar konumda tutulması gerektiği 

söylenebilir. 

 Chroma Key efektiyle objeyi fondan ayırmak ve farklı mecraları arka plana yerleştirmek hemen 

hemen her video düzenleme yazılımında var olan bir opsiyondur. Kurumsal yapıların yanı sıra bireysel 

ve hobi amaçlı yayıncılık yapan kişiler dahi bu efektlerle sanal bir haber stüdyosu kurgulayabilmektedir. 

Bu noktada esas olan, anılan bu efektlerin “kusursuz” olarak uygulanabilmesidir. Televizyon ve sinema 

profesyonelleri, izleyici tarafından fark edilebilen chroma key efektlerinin ağır bir kusur olduğu ve 

derhal ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etmektedir (Kanca, 2017, s. 1). Dolayısıyla anılan bu 

efektlerin haber bültenlerinde kusursuz olarak uygulanması, haberin kamu hizmeti oluşunun gerektirdiği 

yasal mesuliyet ve kurumsal ciddiyet çerçevesinin dışına çıkmaması (Zindereden, 2020, s. 339) ve 

fantastik bağlama kaymaması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.  

                                                           

4 Faizsiz ev, ucuz akıllı cep telefonu, kazandıran yatırım hesabı, kripto para gibi ticari ögeler üzerinden reklam yapıp para 

toplayarak dolandırıcılık yapan şebekelerin televizyon reklamlarını yoğun bir biçimde tercih ettiği görülmektedir. Bkz. “Thodex 
olayı, kripto para vurgunu 

5 Detaylı bilgi için 5237 sayılı güncel Türk Ceza Kanununu tarayınız. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5237.pdf 
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Irıs Van Herpen Earthrise Koleksiyonunun Göstergebilim ile Analizi 

Özet 

İnsanlığın başlangıcından günümüze kadar olan zaman içinde değişiklik gösteren 

yenilik olarak tanımlanan moda ve bunun özgün bir şekilde dışa yansıtılması olarak tanımlanan 

sanat arasında geçmişten günümüze değin yakın bir ilişki olduğu bilinmektedir. Teknolojinin 

bir getirisi olarak ortaya çıkan fütürizm sanat akımının da giysi tasarımı üzerine yansımaları 

1907’ ler ve sonrasından başlayarak günümüze kadar olan süreçte devam etmektedir. Moda 

bağlamında post-insan, insan olmayanla yani maddeyle ilişki kurarak, insan öznelliğine 

dönüştüren karşılıklı bağlantılar bütünüdür. Iris Van Herpen, sanat, moda ve teknolojiyi 

birleştirerek, dualist ikicilikten uzaklaşarak, insan sonrası bir görünüm tasarlar. Zanaatkarlık ile 

teknoloji, organik ile inorganik ve maddesellik ile maddi olmayanlık arasında karşılaşmalar 

yaratır. Fütürizm sanat akımının etkilediği alanlardan birisi olan moda ise, bireylere farklı 

görünme olanağı sunarak, onları post insan görünümünün bir parçası haline getirir ve içerisinde 

çözümlenmesi gereken birtakım kodlar içerir. 17. yüzyılda ilk adımları atılmaya başlanan 

semiyoloji (göstergebilim) kavramı göstergelerin yorumlanmasına, işaretlerin incelenmesine ve 

elde edilen bilgilerin sistematik bir şekilde sıralanmasına dayanan bir disiplindir. Göstergebilim 

denince akla gelen iki isimden biri olan Roland Barthes göstergebilimin toplumsal işlevini 

sorgulamaktadır. Bu çalışma kapsamında bilimsel bir metod olarak kabul edilen göstergebilim 

yöntemi ile Iris Van Herpen’ in giysilerinde fütürizm sanat akımının etkileri incelenmiştir. 

Araştırmada, Barthes’ın göstergebilim analizlerinden yararlanılarak görseller yorumlanmıştır.  

Anahtar kelimeler: Moda, sanat, fütürizm, göstergebilim, Roland Barthes.  
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Analysis of the Iris Van Herpen Earthrise Collection with Semiotics 

Absract 

It is known that there is a close relationship from the past to the present between fashion, which 

is defined as an innovation that has changed over time from the beginning of humanity to the present, 

and art, which is defined as its original reflection. The reflections of the futurism art movement, which 

emerged as a result of technology, on clothing design, continue in the process starting from 1907 and 

after that until today. In the context of fashion, post-human is the whole of interconnections that 

transforms it into human subjectivity by establishing a relationship with the non-human, that is, with 

matter. By combining art, fashion and technology, Iris Van Herpen designs a post-human look away 

from dualism. She creates encounters between craftsmanship and technology, organic and inorganic, 

materiality and immateriality. Fashion, which is one of the areas affected by the futurism art movement, 

makes them a part of the post-human appearance, by offering individuals the opportunity to look 

different and includes some codes that need to be resolved. The concept of semiology, the first steps of 

which began to be taken in the 17th century, is a discipline based on the interpretation of signs, the 

examination of signs and the systematic ordering of the obtained information. Roland Barthes, one of 

the two names that come to mind when semiotics is mentioned, questions the social function of 

semiotics. Within the scope of this study, the effects of the futurism art movement on Iris Van Herpen's 

clothes were examined with the method of semiotics, which is accepted as a scientific method.  In the 

research, visuals were interpreted by making use of Barthes' semiotic analysis. 

Keywords: Fashion, art, futurism, semiotics, Roland Barthes. 

1. GİRİŞ 

Moda tarih boyunca değişken olmuştur. Günümüzde giysi trendlerindeki ilerlemelere 

bakıldığında, pret-e- porte ve houtue couture tasarımcılarının, tasarımları sıradanlıktan uzak, 

toplumu düşünmeye yöneltme, ilgisini çekmek gibi yaklaşımlarla cinsiyet konuları ve sosyal 

durumlarda, soyut ya da fütüristtik somut yorumlar ile tasarımlarını hayata geçirdikleri 

görülmektedir. Sanat ve moda her zaman ilişki içerisindedir. Tanım olarak iki alan birbirinden 

farklı olsa da disiplinler arası birbirlerini kapsarlar. Sanat, toplumların geçmişten başlayıp 

bugüne ve bugünden geleceğe bıraktıkları bir izler bütünüdür. Moda ise kişilerin toplumdaki 

yerlerini gösterebilmeleri için kullandıkları bir araç̧, toplumun ortak zevkleri ya da bir donem 

bir şeye gösterilen aşırı ilgi olarak tanımlanmaktadır.  

1907’li yıllardan itibaren popüler kültürün etkisi ile moda çok hızlı bir şekilde 

değişmeye başlamıştır. Fütüristler dünyayı değiştirme amacı ile yola çıkmışlar, bu amaç̧ için 

sadece sanatla değil, mimari müzik ve moda gibi görünen ve duyulan her şey üstüne çeşitli 
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manifestolar kaleme almışlardır. Umberto Boccioni, Carlo Carra, Luigi Rusollo, Giacomo Balla 

ve Gina Severini (2001), 1910 yılında Fütürist resmi konu edindikleri manifestoda modern 

giyimin kıvrımlarının ve çizgilerinin armonisinin Fütürist duyarlıktaki önemini 

vurgulamışlardır (Özüdoğru, 2011:228).   

1984 yılında Hollanda’da doğan giyim tasarımcısı Iris Van Herpen, geleneksel giysi 

tasarım ve üretim yöntemlerinin sınırlarını aşarak farklı disiplinlerle birlikte geliştirilen 

çalışmalar yapmakta ve 21. Yüzyıl modasının dönüm noktalarını belirlemektedir. The New 

Yorker Magazine’in yormuna göre Herpen; “endüstriyel tasarım ve moda tasarımının melez 

meyvesi olarak karşımıza çıkan tasarımlarıyla bilinmektedir. 3 boyutlu yazıcılarla hazırladığı 

koleksiyonları ona bu tekniği kullanarak tasarım yapan ilk modacı ünvanını kazandırmıştır” 

(Acar ve Sunerlı̇, 2019: 71-84). Doğayla iç içe yaşayan ve henüz tasarımla ilgilenmemesine 

rağmen, büyükannesinin sakladığı eski kıyafetler Herpen’ in moda dünyasına ilham oldu. En 

büyük tutkusu, çocukluğu ve gençliği boyunca yaptığı ve tasarımlarında işlevsel olarak yer alan 

bale dansı, kariyerinde büyük adımlar atmasını sağladı. Arnhem'deki Artez Sanat Enstitüsü'nde 

Moda Tasarımı okudu ve Londra'da Alexander McQueen ve Amsterdam'da Claudy Jongstra 

için çırak olarak çalıştı ve 2006 yılında eğitimini tamamladı. 2007 yılında Amsterdam moda 

haftasında ilk koleksiyonunu sundu. Iris, tüm tasarım süreçlerine bilimle iç içe kalarak yeni 

denemeler ve yenilikler yapmıştır (Martin, 2020: 54).  

Günümüz moda tasarımcısı Iris Van Herpen, tasarımları her zaman görsel kimlik 

oluşturmanın, yani toplumsal bir mesaj vermenin aracı olmuştur. Bu bağlamda tüm tasarladığı 

kıyafetlere kimlik kazandıran moda tasarımcısı, tasarımda kullandığı deneysel göstergeler ve 

teknikler daima yoruma değer olmuştur. Moda ürünlerinin içerdiği kodların çözümlenmesinde 

ise göstergebilim analizinden yararlanılmıştır.  

Göstergebilim 17. yy.’da John Locke tarafından ortaya çıkan bir bilim dalıdır. Locke 

(1689), “An Essay Concerning Human Understanding” adlı kitabında “göstergeler öğretisi” 

anlamına gelen “semeiotike” terimini kullanarak bugün göstergebilim olarak adlandırılan 

disiplin alanının oluşmasına öncülük etmiştir (Özdemir, 2020: 232-243). Göstergebilim, 

işaretler bilimidir; herhangi bir aracın işaret sistemi olarak incelenmesidir. Göstergebilim 

iletişim için kullanılabilecek her alanı inceler. (Rıfat, 2009: 11-17). Göstergebilimsel bir 

perspektiften bakıldığında, giysilerin maddiliği, imge alanında neredeyse kaybolur (Entwistle 

2000: 43).  
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Göstergebilimin Öğeleri'nde ve Moda Sistemi'nde Barthes, göstergebilimin dilbilimin bir 

parçası olduğu teorisini geliştirmiştir (Barthes 1968: 9). Barthes için giysiler her şeyden önce bir iletişim 

biçimidir (Barthes 2013: 71). Göstergebilimin konusu ve sınırları ne olursa olsun göstergeler bir bütün 

sağlayacak biçimde karşılıklı olarak birbirine bağlı ögeleri ve anlamlama dizgelerini oluştururlar 

(Barthes, 2012: 27). Gösterge bir uyarıcıdır. Yani duyusal bir tözdür. Beleğimizde uyandırdığı imge 

kafamızda başka bir uyarıcının imgesine bağlanır (Rıfat, 2009: 15).  

Görüntüsel olarak tablo oluşturularak yorumlanan göstergenin ilk kısmında, Iris Van 

Herpen’in tasarımlarının, kalıp özellikleri, kullandığı malzeme, renk ve tasarım detayları 

incelenerek gösterilen ve gösteren ilişkisi kuramsal olarak analizi yapılmıştır. Göstergeler, düz 

ve yan anlam olarak incelenerek anlam bilimsel açıdan çözümlenmiş, tasarımcının tasarımları 

yorumlanmaya çalışılmıştır.  

Araştırmanın amacı göstergebilim analizinden yararlanılarak, Moda için Barthes’ ın 

oluşturduğu şemadan ilham alınarak göstergeler, gösteren/gösterilen, düzanlam/yananlam 

başlıkları altında, yeni materyalist bakış açısıyla malzeme, teknolojiyi, farklı mühendislik 

alanlarını, gösterilerinde mimarinin gücünün kullanarak tüm bunlara ilave geleneklere bağlı 

kalarak, gelecekçilik akımını benimseyen, tüm bunları birleştiren İris Van Herpen’ in 2021’ de 

görücüye sunduğu Earthrise adlı koleksiyonu arasından seçilen beş kıyafeti üzerindeki etkileri 

incelenmiş ve açıklanmaya çalışılmıştır. Görsellerin, göstergebilim kuramına göre analizi 

yapılırken, fütürizm sanat akımının giysiler üzerindeki yansımalarının ne şeklide olduğuna ve 

tasarımlarda hangi malzemelerin kullanıldığına değinilmiştir. 1907’ lerde ortaya çıkan fütürizm 

sanat akımının etkileri ile tasarlanan giysi örneklerinin çok fazla bulunması nedeniyle seçilen 5 

kıyafet bu çalışmanın sınırlılığını oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini fütürist sanat akımını 

benimseyen Iris Van Herpen’ in tasarımları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Iris 

Van Herpen’ in 2021 yılında oluşturduğu 19 parçadan oluşan Earthrise isimli koleksiyonundan 

seçilen beş giysi oluşturmaktadır. Çalışma nitel bir araştırmadır. Nitel araştırma, olayları kendi 

doğal ortamları içerisinde değerlendiren, derinlemesine bir betimleme yapma imkanı sağlayan 

esnek araştırma süreçlerini kapsayan bir araştırma türüdür (Merriam, 2013: 30). 

2. FÜTÜRİZM SANAT AKIMI VE IRIS VAN HERPEN 

Fütürizm yani gelecekçilik ilk olarak 20. Yüzyılın başlarında ortaya çıkmış̧ temel felsefesiyle 

birçok sanat ve tasarım alanını etkilemiş̧ ve günümüze kadar varlığını sürdürmüş bir akımdır. 1907 

yılında Filippo Marinetti Fütürist Manifesto' yu yazdı ve sanatın onu görenleri şok etmek için 

tasarlandığını ilan etti (Janson, Monica ve Hendrix, 2012: 8). 1920'ler ve 1930'ların savaş sonrası 

döneminde İtalya ve Avrupa'da popüler olan bir harekete öncülük etmiştir. Fütüristlerin öne çıkardığı 
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ana ideallerden biri, şimdiki zaman kavramını benimsemek ve geçmişin romantizmini ve burjuvazisini 

reddetmektir (Janson, Monica ve Hendrix, 2012: 9) 

Giacomo Balla'nın 1914 Mayıs'ında yayınladığı Fütürist Erkek Giyim Manifestosu, yeni bir 

bakış açısı ve ideallerinde Uzay Çağı Modasının öncüsü olmuştur (Wittmann vd., 2009: 194). Balla, 

geçmiş kıyafetlerin yumuşak tonlarını, simetrisini ve desenlerini reddederek, parlak ve dikkat çekici 

ilginç şekil ve renklerle kıyafetlerin “dinamik” ve çarpıcı tasarımlar yapmıştır. Giysiler aynı zamanda 

vücudu sarmayan, serbest bırakan ve beden de hareket olanağı sağlayan yeni bir form benimsemiştir.  

Balla’ nın öncülüğüyle başlayan ve benimsenen yeni tasarım anlayışı, tek düzelik değil de moda 

değiştikçe kolayca değişebilen kalıp formlarının ve fikirlerin tasarım açısından önemli olduğunu 

vurgulamıştır. Bu fikirler de tasarımcılar tarafından 1960'larda, özellikle farklı malzeme ve 

teknolojilerin gelişmesiyle birlikte keşfedilmiştir (Wittmann vd., 2009: 253).  

Volt tarafından 1920'de ilan edilen Fütürist Kadın Giyim Manifestosu’ nda teknolojinin 

giysilere dahil edilmesinden bahsetmiştir. Giysi tasarımında plastik, kağıt, karton ve folyo gibi farklı ve 

yeni malzemelerin kullanılmasında öncülük etmiştir (Wittmann vd., 2009: 254).  

1960'lar dünyada büyük bir değişim zamanıydı. Yeni teknolojiler ile yeni bir yaşam tarzı 

oluşmaya başladıkça, moda dünyası da hızlıca değişmeye başladı. Moda dünyasında değişime öncülük 

eden tasarımcılar; Andre Courrèges, Pierre Cardin ve Paco Rabanne olmuştur. Tasarımlarında, daha 

önce hiç görülmemiş giysiler yaratmak için teknolojiyi kullanarak yeni kumaşları, malzemeleri ve 

formları fütüristtik bakış açısını benimseyerek oluşturmuşlardır. Bu tasarımcılar, sadece kıyafet 

tasarlamak yerine, bilimi takip ederek, bilgiyi ve teknolojiyi giysi tasarımında birleştirmişlerdir (Martin, 

Richard, 1997: 86). 

Gelecekçilik kavramı ortaya çıktığı dönemden günümüze kadar müzik, sinema, giyim ve mimari 

gibi birçok farklı alanı etkilemiştir. Akımın ana teması olan teknoloji birçok alanda olduğu gibi giyim 

tasarımında da belirgin bir biçimde etkili olmuştur. Iris Van Herpen da koleksiyonlarını oluştururken 

gelecekçilik sanat akımından ilham alarak, durağan kurgularla hareket etkisi yaratmıştır.  

1984 yılında Hollanda’da doğan giyim tasarımcısı Iris Van Herpen, geleneksel giysi 

tasarım ve üretim yöntemlerinin sınırlarını aşarak farklı disiplinlerle birlikte geliştirilen 

çalışmalar yapmakta ve 21. Yüzyıl modasının dönüm noktalarını belirlemektedir. The New 

Yorker Magazine’in yormuna göre Herpen; “endüstriyel tasarım ve moda tasarımının melez 

meyvesi olarak karşımıza çıkan tasarımlarıyla bilinmektedir. 3 boyutlu yazıcılarla hazırladığı 

koleksiyonları ona bu tekniği kullanarak tasarım yapan ilk modacı ünvanını kazandırmıştır” 

(Acar ve Sunerlı̇, 2019: 71-84). Doğayla iç içe yaşayan ve henüz tasarımla ilgilenmemesine 

rağmen, büyükannesinin sakladığı eski kıyafetler Herpen’ in moda dünyasına ilham oldu. En 

büyük tutkusu, çocukluğu ve gençliği boyunca yaptığı ve tasarımlarında işlevsel olarak yer alan 
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bale dansı, kariyerinde büyük adımlar atmasını sağladı. Arnhem'deki Artez Sanat Enstitüsü'nde 

Moda Tasarımı okudu ve Londra'da Alexander McQueen ve Amsterdam'da Claudy Jongstra 

için çırak olarak çalıştı ve 2006 yılında eğitimini tamamladı. 2007 yılında Amsterdam moda 

haftasında ilk koleksiyonunu sundu. Iris, tüm tasarım süreçlerine bilimle iç içe kalarak yeni 

denemeler ve yenilikler yapmıştır (Martin, 2020: 54).  

Giyilebilir sanatın sınırlarında dolaşan tasarımlarıyla “Van Herpen modaya uymak yerine kendi 

modasını yaratmayı tercih ederek, birçok sıra dışı tasarıma imza atmış, bazı eserleri MoMa ve başka 

sanat galerilerinde sergilenmiştir” Van Herpen, moda tasarımında 3 boyutlu baskıyı ilk 

deneyimleyenlerden biri olmasına rağmen, giyilebilir teknolojinin “çok yönlü” olduğunu 

düşünmektedir. Tasarımcı, Amsterdam’daki atölyesinin bir tür laboratuvar kadar yoğun olduğunu ve 

bilim adamları, mimarlar, bilgisayar programcıları ile birlikte çalıştığını vurgulamaktadır. Temel ilkesi 

Bauhaus'tan gelir. İşçilik ile teknolojinin karışımıdır. Markasını kurduğunda bu yana, tüm tasarımlarında 

el isçiliğini kullanmıştır. Teknolojiyi yaratım sürecinde ilham kaynağından çok tasarım için bir araç 

olarak benimsemiştir. Onun bakış açısına göre teknoloji, endüstride sürdürülebilirliği sağlamanın yanı 

sıra, zanaatkarlığı hızlandırır ve geliştirir, ancak zanaatkarlık olmadan teknoloji olmaz(URL 1). 

Teknolojiyi giysilerine entegre etmesi onun tasarımlarının genel bütünlüğünün fütürist olmasına zemin 

hazırlamıştır. 

Her koleksiyonun oluşturulma süreci genellikle altı ay sürer, bu sürece yeni materyaller 

geliştirmeyle başlar. ‘El tasarımını bilgisayar tasarımıyla karıştırır; tasarım süreci, kâğıt ve kalemle 

değil, manken ve denenecek yeni malzemelerle başlar’ ilkesine dayanır. Iris için süreç, nihai sonuçtan 

daha önemlidir, çünkü moda, tasarım, teknoloji ve bilimin bağlantı noktasında çalışır. Dinamik ve çığır 

açan bir çalışma yapısıyla, modada öncü yeni bir ses olarak geniş çapta hareket eder. Van Herpen, çelik 

ipek veya demir talaşları reçineyle harmanlayarak oluşturulan yeni kumaşları keşfedip, şemsiye 

dişlerinden mıknatıslara kadar beklenmedik malzemeleri birleştirmektedir. 3 boyutlu baskı konusundaki 

istekliliğiyle tanınır. Hem doğaya hem de çağdaş dünyanın vizyonlarına dayalı yeni fikirler ve ilhamlar 

geliştiren ve şekillendiren bir çalışma grubu ile tasarım sürecini şekillendirir. Moda dünyasında couture 

olarak tanımlanan ortaya çıkan eserler, tipik olarak müzelerde toplanır ve sergilenir, tasarım-ileriye 

dönük giyilebilir ürünlerden oluşmaktadır (URL 2). 

Moda diğer disiplinlerle birleştiğinde sınırları zorlar ve dengeye gelir. Tasarımcı sadece 

tasarladığı ürünü düşünmez, diğer tüm alanlarda olduğu gibi tasarım da bilimden, sanattan, 

mühendislikten, mimariden, felsefeden beslenir.  

Van Herpen'in sahip olduğu bu multidisipliner vizyon nedeniyle; Jolan van der Wiel ve Neri 

Oxman gibi bu alan dışında birçok sanatçıyla ve mimar olan Philip Beesley ve Benthem ve Crouwel 

Architects ile iş birliği yapmıştır. Bir giysinin şekli, rengi, ne kadar ve nasıl hareket ettiği de önemlidir, 

onu tasarımların canlı olduğu ve işleyişinin doğrulandığı tüm duyular için eksiksiz bir deneyim yaratarak 

podyumlarda sunmak esastır. Giysinin genel bütünlüğünde, beden ve hareket arasında bir diyalog 
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kurulması beklenir. Dans ettiğim yıllar boyunca beden benim tuvalim oldu. Klasik bale sayesinde 

dönüşüm, zihin ile madde arasındaki gücü öğrendim. Bu, hareket doğrultusunda yeni kalıplar ve 

görüntüler arayışım tasarımlarımın başlangıcıydı.’ (URL 1), diyerek tasarladığı kostüm ve beden 

arasındaki ilişkiyi, hareketi, enerjiyi ve vücudun uzaydaki dönüşümünü kontrol edebilme gibi alanların 

birleştirip, topluma farklı bir bakış açısı kazandırmıştır. 

Iris Van Herpen'in geçit törenleri çok heterojen olduğunu gözlemlemekteyiz. Bazı 

performanslarda mimari mekâna, bazı performanslarda gösteriye odaklanırken ilk yıllarda yaptığı 

gösterilere, neredeyse hiç set tasarımı olmadığı için kostümlere daha fazla önem verdiği görülmektedir. 

Hepsinin ortak paydası, bu çalışmada da anlatıldığı gibi, Iris, ürünün ötesine geçen moda algısını 

benimseyerek bizi çevreleyen konu hakkında mesaj vermektir. 

3. IRIS VAN HERPEN’İN EARTHRİSE KOLEKSİYONUNUN GÖSTERGEBİLİM 

ANALİZİ 

 

Fütürizm sanat akımının modaya olan etkileri 1907’lerden günümüze kadar uzanan süreçte, çağdaş 

tarzıyla dinamizmi büyük bir tutkuyla kucaklayan, farklı malzemeleri tekstille bütünleştiren Iris Van 

Herpen’in koleksiyonları yapısal olarak teknolojiyi sonuna kadar kullanılmış giysiler olarak kendisini 

göstermektedir.  Göstergebilim de görsellerin çözümlenmesi ölçek belirlenmiştir. Ölçekte seçilen 

görseller görüntüsel olarak gösterge, gösterilen, gösteren ve iletişimsel olarak; düzanlam ve yananlam 

boyutunda çözümlenmiştir. Barthes analizleri genelde, kolaydan, zora ya da soyuttan, somuta doğru 

yapmaktadırlar. Tüm bilgilere dayanarak araştırmada da çözümlemeler ve yorumlamalar yapılırken, bu 

sıralamalar dikkate alınmıştır. Iris Van Herpen, deniz ekosistemlerinin kırılganlığını keşfeden sıradanlık 

algısından uzak giysilerden oluşan 2021’ de çıkardığı koleksiyonunda moda ve bilimi harmanlamıştır. 

5 Temmuz'da Paris Haute Couture Haftası'nda görücüye çıkan Earthrise isimli koleksiyon, Hollandalı 

tasarımcının imza katmanları ve yapısal süslemelerle dolu 19 elbiseden oluşmaktadır. Zarif ve özenle 

yapılandırılmış giysiler, sudaki motifleri ve renkleri hem estetik hem de malzeme açısından ele alarak, 

dinamik bir koleksiyon olarak sunmuştur. Bu koleksiyon içerisinde yargısal örneklem yöntemiyle 

seçilen 5 adet tasarım elbise göstergebilim yöntemiyle incelenerek aşağıda sırayla verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.irisvanherpen.com/about/the-maison
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Gösterge 

 

Gösteren 

Gösterilen 

Elbise boyundan bağlamalı, truvakar kol, kalıp 

itibariyle 3 boyut verilerek dikey 

konumlandırmalar kazandırılmıştır. Elbisede 

kullanılan renk temada dikkat çekilmek 

istenilen okyanus kirliliğine vurgu yapılarak 

okyanusun çeşitli derinliklerinde elde ettiği 

tonlardan ilham alınmıştır. Yer yer sarı renk 

kullanımı ile suyun kirliliğine dikkat 

çekilmiştir. Giyilebilir sanat öncüsü olan 

Herpen, gelecekçilik akımından etkilenerek 

boyut kazandırdığı elbiseye, yeni materyalist 

akımına bağlı kalıp, farklı malzemeler 

kullanarak vurgu yapmaktadır. E
lb

is
e 

1
 

 
 

 
(URL 3) 

Düz Anlam Yan Anlam 

Mini Elbise Okyanusun renklerini 

barındıran, elbisenin 3 

boyutlu formu itibariyle 

fütüristtik sanat akımına 

vurgu yapan, truvakar kol 

ve kısa tasarlanmış bir 

elbisedir. 

Görsel - 1 

YAN ANLAM: Görsel 1 incelendiğinde güncel moda alanına damgasını vurmuş̧, özellikle 

teknolojik ve dinamik ruhunun yansıtılmaya çalışıldığı göze çarpmaktadır. Görsel 1’de kullanılan 

renkler teması gereği, mavinin tonları yani okyanusun renklerinden ilham alınmıştır. Giysinin formu 

asimetrik olarak tasarlanmıştır. Giyside çelik tel kullanılarak derin kıvrımlar oluşturulmuştur. 

Tasarımlar okyanus kirliliğine, yani çevreci bakış açısıyla ele alınarak Parley Ocean Plastic'ten çıkarılan 

çöplerden dönüştürülmüş kumaşlardan yapılmıştır. Görsel incelendiğinde, tasarımların görsel bir şölen 

olarak yansıtılmak olduğu düşünülse de kullanılan sarı geçişler ile okyanusun kirliliğine dikkat çekilmek 

istenmiştir. Heykelsi özellikler taşıyan elbisede, kavramsalın görsel anlatım dili ile sanat nesnesine 

dönüşerek tekstil malzemenin sınırsız boyutlarda artistik değer olarak somutlaştığı bir deneyim 

sunulmaktadır. 

Tasarım manifestosuna uygun süsleme özelliklerini en iyi sağlayan dijital baskı tekniği ile çok 

renkli yüzey tasarımlar elde edilmiştir.  Malzemenin motif-renk-doku uyumu ile tasarımlarda kullanılan 

yoğun kıvrımlı biçimlerin serbest geçiş hareketlerinden doğan avangart tavır “evrendeki her şey zıddı 

ile birlikte vardır” düşüncesini doğrular niteliktedir. 
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Göstergenin arka planında kapalı gökyüzü ve kayalıklardan oluşan bir görüntü verilmiştir. Doğa 

ile iç içe verilmeye çalışılan mesaj doğaya bir bütün olarak bakılması gerektiği deniz, gökyüzü ve 

dağların dengede birbirini besledikleri algısı oluşturulmuştur. Deniz kirli ise havada kirlidir mesajı bu 

görselde açıkça görülmektedir.  

 

Gösterge 

 

Gösteren 

Gösterilen 

Omuzları açık bırakan, kollarda sarmal olarak 

yerleştirilmiş, tül üzerine lazer kesimlerin 

farklı boyutlarda dizilerek, elde tutturma 

tekniği kullanılarak oluşturulmuş mini bir 

elbisedir. 

Deniz canlılarından olan mercanların 

renklerinden ve şekillerinden ilham alınarak 

kalıbı oluşturulan elbise 3 boyutlu haliyle göz 

dolduran tamimiyle fütürist sanat akımına 

vurgu yapmaktadır. 

Elbiseyi burundan başlayan, yüzü arkada 

bırakan, metal çelik tellerle yapılmış aksesuar 

tamamlamaktadır. E
lb

is
e 

2
 

 

 

 

(URL 3) 

Düz Anlam Yan Anlam 

Mini Elbise Ton sur ton mor renklerin 

hakim olduğu elbise mini 

olarak tasarlanmıştır. 

Ayrıca kalıp itibariyle 3 

boyut kullanılmıştır. 

Görsel - 2 

YAN ANLAM: Van Herpen, Earthrise'ı "yaşayan, nefes alan bir organizma" olarak 

göstermek için mercan resiflerini andıran lazerle kesilmiş kabartmalarını ve mikrobiyal 

yapılarını dantel benzeri görüntüye getiren Rogan Brown gibi sanatçılarla iş birliği yapmıştır. 

Elbise, malzeme, teknik ve tekrarlı ögeler ile sentezlenerek, yeni bir anlam kazanmasında da 

etkili olduğu giyilebilir sanat giysilere örnek niteliği taşımaktadır. Fiziksel görünümde eski ve 

yeni, önceki ve sonraki gibi zıtlıklar hissedilirken, giysinin estetik değişimi ile bir önceki 

işlevinden soyutlanarak yeniden bir işlev kazandırılması nesnesindeki aktarım gücünü 

göstermektedir. 

Göstergenin arka planı loş ve aydınlık olmadığı görülmekle birlikte deniz altındaki o 

loş görüntünün verilmek istendiği göze çarpmaktadır. Deniz altında yaşayan canlılardan olan 
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mercanların biçimleri ve renklerinin tasarımda kullanıldığı ve tekrar ilkesiyle oluşturulduğu 

görülmektedir. 

 

 

Gösterge 

 

Gösteren 

Gösterilen 

Paraşütle sunum yaparak tüm dikkatleri 

üzerine çeken Herpen bu tulumda balıkların 

sıralı ve simetrik kılçık diziliminden ilham 

alarak tüm bedene yerleştirerek tasarlamıştır. 

Gümüş renkle bütünleştirerek gelecekçilik 

akımına vurgu yapmaktadır. Tulumda; tüm 

vücut hattını saran, dar form elde edilmiştir. 

Omuzdan başlayan ve koldan bombe şeklinde 

devam eden sert şifon tül, metalik parlaklığa 

sahip olduğundan tasarımın hareketli 

görünmesi sağlanmıştır. 

T
u

lu
m

 3
 

 

 

 
(URL 3) 

Düz Anlam Yan Anlam 

Tulum Tulumda okyanusun 

renkleri olan mavi tonlar 

kullanılmıştır. Parlak şifon 

tülle omuzdan kollara 

doğru uzanan pelerinle 

bütünleştirilmiştir. 

Görsel - 3 

YAN ANLAM: Iris Van Herpen, “Domitille'i (paraşütçü) gökyüzünde uçarken gördüğümde, 

özgürlüğünden, macera, keşif ve korkusuzluğu nasıl bünyesinde barındırdığını gözlemleyerek, moda 

içinde keşfetmek için tüm bu hislerden ilham aldım, iki farklı dünyayı bir araya getirirken her zaman 

ilginç bir dil vardır; haute couture ve paraşütle atlama, ikisi de geleneksel uçmanın sembolizmini 

somutlaştırır; sizi yerde tutan her şeyi bir kenara bırakmak, deneyimlemek" (URL 4), diyerek 

oluşturduğu koleksiyonu, özgürlük, macera, keşif ve korkusuzluk temalarına dayanıyor.  

 Koleksiyonun dikkat çeken parçalarından biri olan tulum, tül üzerine yerleştirilen, balık 

kılçıklarının simetrik dizilişinden ilham almıştır. Malzemenin doğrudan etkisinin bulunduğu bu özellik 

merkezi simetrik denge ile koleksiyona netlik kazandırmıştır. Malzemeler, op art tarzı çizgisel formların 

atlamalı tekrar dizilimi ile tasarlanmış ve bu ritmik düzen merkezi koramı bütününde doğrusal bir 

hareket meydana getirmiştir. 

Kullanılan aksesuarlarla da yine alışılagelmişin aksine yüz takısı tasarlayarak bu sıra dışılık 

bütünlüğünün sağlanmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu gösterge de arka planda gökyüzünün açık 
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bulutsuz hali mavi rengin umudunu insanlara açıkça göstermektedir. Gösterge mankenin duruşu ve hava 

da görünmesi de balıkların hareket algısını yaratmada ustaca kullanıldığı görünmektedir. 

 

 

 

Gösterge 

 

Gösteren 

Gösterilen 

Form olarak mermaid dress (balık elbise) 

olarak tasarlanmıştır. 

Okyanus kirliliğine dikkat çekmek için 

oluşturduğu koleksiyonunda ağırlık olarak 

kullandığı mavi tonlar bu elbisede de hâkim 

olmaktadır. 

Elbisenin basen kısmından aşağıya kadar 

devam eden balık yüzgeçlerinin temsil eden 

materyaller kullanarak elbiseye 3 boyut 

kazandırılmıştır. Yine omuzdan başlayarak 

kollarda devam eden balık yüzgeçleri 

materyalleri ile devam etmiştir. 

Elbise lazer kesim farklı boyut ve renk 

parçaların birleştirilmesiyle oluşturulmuştur:  

 

E
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e 

4
 

 

 

 
(URL 3) 

Düz Anlam Yan Anlam 

Elbise Elbiseye mavi tonlar hakim 

olmuştur. Balık 

yüzgeçlerini temsil ettiği 

düşünülen tül yüzeylerle 

desteklenerek elbiseye 

karakter kazandırılmıştır. 

Görsel - 4 

 YAN ANLAM: Iris Van Herpen’ in "Lazerle kesilmiş yuvarlaklar, birbirine bağlanan katmanlardan 

oluşur, her katman yanındaki, altındaki veya üstündeki katmanlar tarafından birbirine tutturulur. 

Bunlar hareket ağları gibidir" (URL 4), yorum yaptığı elbise, lazerle kesilmiş degrade geçişli yuvarlak 

kabartmalardan oluşmaktadır. Malzemenin yapısal özelliğinden kaynaklı yer yer renk değişimleri ışık-

gölge oyunları ile değişken vurgu noktaları yaratarak dinamik bir görünüm sergilemekte ve izleyiciye 

hipnotik bir görselleştirme sunmaktadır. Gezegenin su kütlelerini kirlilikten ve bozulmalardan 

korumaya çalışan Parley for the Oceans’dan çıkarılan plastiklerin geri dönüşümü ile elde edilen kumaşla 

tasarlanmıştır. Bu göstergede arka planda kullanılan koyu renk gökyüzü, okyanusun içinde yaşayan 

parlak canlıları temsil etmektedir. 
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Gösterge 

 

Gösteren 

Gösterilen 

Koleksiyonun en dikkat çeken elbiselerinden 

olan okyanusun dalga sonucu kıyıya vurarak 

oluşturduğu düzgün fraktal köpükler, elbiseye 

ilham kaynağı olmuştur. Krem tonların hâkim 

olduğu elbise mini olarak tasarlanmıştır. 

Kıvrım şeklinde oluşan ve üst üste gelecek 

şekilde basen ve göğsü kapatan 3 boyutlu 

kabartmalar kullanılmıştır ve bu 3 boyut 

kabartmalar aynı şekilde arka bedende de 

devam etmektedir. 
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(URL 3) 

Düz Anlam Yan Anlam 

Mini Elbise Elbiseye okyanusun 

aşındırdığı 

köpüklerinden ilham 

alınarak ekru tonlar 

hâkim olmuştur. Form 

itibariyle 3 boyutlu 

tasarlanan mini bir 

elbisedir. 

Görsel - 5 

YAN ANLAM: Heykeltraş Casey Curran’ ın dalgalanan kinetik çizgilerinden ilham 

alarak tasarlanan elbise, Parley Ocean Plastic'ten çıkarılan plastiğin geri dönüşümüyle elde 

edilen kumaş ile üretmiştir (URL 5). Rüzgâr ve yerçekimi gibi çevresel etkilerden oluşan 

konseptinde tekstil, metal ve plastik malzemeler ile üç boyutlu bir hologram görüntüsü 

yaratmaya çalışmıştır.  

Koleksiyonun en dikkat çeken elbiselerinden olan okyanusun dalga sonucu kıyıya 

vurarak oluşturduğu düzgün fraktal köpükler, elbiseye ilham kaynağı olmuştur. Krem tonların 

hâkim olduğu elbise mini olarak tasarlanmıştır. Kıvrım şeklinde oluşan ve üst üste gelecek 

şekilde basen ve göğsü kapatan 3 boyutlu kabartmalar kullanılmıştır ve bu 3 boyut kabartmalar 

aynı şekilde arka bedende de devam etmektedir. Bu göstergede arka planda gökyüzünün açık 

mavi rengin insanlara umut verdiğini açıkça göstermektedir. 
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Göstergelerin büyük çoğunluğu, üretilen toplumun; kültürel birikimi, sosyal yaşamı, 

sahip olduğu inançlar ve yaşanmış tarihleri ile ilgilidir. Bu bağlamda araştırma kapsamında 

kullanılan göstergelerin, iletişim aracı olarak çözümlemeleri genel tabloda yer almaktadır.  

Göstergenin barındırdığı anlamlar, göstergeler arasındaki farkın ya da ilişkinin bir ürünü 

olarak ortaya çıkmaktadır. Barthes’a (2012), göre düz anlam, göstergenin ortak duyusal, aşikâr 

anlamına gönderme yaparken, yan anlam ise, göstergenin, kullanıcıların duygularıyla ya da 

heyecanlarıyla ve kültürel değerleriyle buluştuğunda meydana gelen etkileşimi 

betimlemektedir. Tablo’ da görüldüğü üzere, görsellerde gündelik olmayan, gösterişli, dinamik 

ve 3 boyut ön planda tutulmuştur. Fütürizmin, nesneyi teknoloji imgesiyle bütünleşmiş olarak 

ele aldığı söyleminden hareketle, Iris Van Herpen’ in koleksiyonlarının disiplinler arası 

çalışmanın ne kadar önemli olduğu yorumunu da beraberinde getirmektedir.  

SONUÇ  

Günümüz modacılarından Iris Van Herpen’ in 2007 marka kurulumundan 2021’ e kadar 

oluşturduğu tüm tasarımlarında etkilerinin görüldüğü fütürizm yani gelecekçilik sanat akımı, 

güncel yaşama dair objeler ve farklı yüz ifadeleri ile moda ürünleri üzerinde kendini 

göstermektedir. Bu bağlamda çalışmada, görselleri analiz etmede sıklıkla tercih edilen 

göstergebilim yönteminden yararlanılarak fütürizmin içine aldığı yeni materyalist bakış açısıyla 

malzemeyi, mimarlaşan kalıpları ve fütürizm sanat akımından izler barındıran giysi tasarımları 

incelenmiş̧ bu göstergelere açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Iris Van Herpen’ in tasarımları her 

zaman bir malzeme ile başlar. Farklı kesim ve malzemelerin hâkim olduğu fütürizm akımında 

popüler kültürün ve teknolojik gelişmelerin topluma sunduğu ürünler tasarımların teması haline 

gelmiştir. Görsel 1’de 3 boyutlu baskılar yapılmış, dijital içeren diğer teknikler gibi yüksek 

teknoloji prosedürleri ile birleştirdiği, paslanmaz çelik yardımıyla yükseltiler oluşturarak 

elbiseye boyut kazandırmıştır. Üst beden göğüs kısmında birbiri içinden geçen örgü tekniğine 

benzer el işçiliği ile tasarladığı zanaatkar bir elbisedir. Görsel 2 parlak bir malzemeden yapılmış 

yuvarlak lazerle kesilmiş parçaları bir araya getirerek gelenekçi elbise formundan bağımsızlaşıp 

fütüristtik bir görüntü elde edilmiştir. Kollarda oluşturduğu kuyruk benzeri görüntü, doku ve 

renk bakımından deniz canlılarına benzetilmiştir. Görsel 3 gümüşi renkleriyle uzay çağı 

modasından ilham alınan, tüm vücudu saran bir kalıbı vardır. Parlak metal renk organze tülle 

gotik görüntü elde edilmiştir. Görsel 4 parlak bir malzemeden yapılmış degrade geçişli lazer 

kesim yuvarlakların birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Elbise marmaid dress (balık elbise) 

formunda tasarlamıştır. Etek ucunda paslanmaz çeliklerle elde ettiği metal saten tül benzeri 

malzemeyle oluşturduğu balık yüzgeçlerini ekleyerek tamamlamıştır. Görsel 5 zamanla değişen 
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malzemelerle temas halinde düzenli ve tekrarlı, plastik malzemeden desen oluşturularak 

tasarlanmıştır. Tül üzerine göğüs ve basen kısmı kapatılarak üzerine yelpaze şeklinde açılan 

şekiller yerleştirilmiş.  

Meydana gelen ekonomik değişiklikler, özgürlük arayışları ve teknoloji savunucularının 

ortaya çıkardığı bir değişim hareketi her alanda olduğu gibi moda alanında yani giyim-kuşamda 

birçok yenilik ve değişikliği beraberinde getirmiştir. Güncel yaşamda olmayan objeleri ve 

malzemeleri sanata ve tekstile taşıyan fütürizm adeta bir nesneler dünyası kurmuştur. Bu 

değişim günümüzde de halen devam etmektedir. 1907’lerde ortaya çıkan bu hareketin modayla 

olan bu etkileşimini analiz eden bu çalışma teknolojik gelişmelerin sürekli devam ettiğinin 

göstergesidir. Araştırma kapsamında görüntüsel çözümlemede, tasarımların aksesuarlar ile 

bütünlük oluşturduğu, Çoğu tasarımların kesimlerinde vücudu saran modeller tercih edilirken, 

üzerinde çelik tellerin yükseltiler yaparak dinamizmi destekledi görülmektedir. Bu bulgudan 

hareketle, fütürizm modasında estetik ve işlevselliğin aynı derecede önemsendiğini 

söyleyebiliriz. Özellikle kullanılan malzemeler sanat akımının izlerini taşımaktadır. 

Göstergebilimin çözümlemede, tasarımı oluşturan parçalar arasında yukarıdan aşağıya doğru 

bütünlük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İletişimsel çözümlemede ise, tasarımların sıradanlığına 

bir başkaldırı niteliğinde, daha çok deneysel tasarıma vurgu yaptıydı tespit edilmiştir.  

Özetle, araştırmada incelenen görseller, giyimin bir simge niteliğinde olduğunu ve 

fütürizmin sanat haline gelen olguların tasarımlara yansıtıldığını göstermektedir. Ayrıca 

kumaşlar üzerindeki değişimler, sanat ve modanın yaratıcılık noktasında birleştiğinin de bir 

göstergesidir. Çalışma Fütürizm sanat akımından etkilenen Iris Van Herpen’ in 2021 yılında 

çıkardığı Earthrise isimli 19 parça koleksiyon içinden seçilen 5 elbise görselleri ile sınırlıdır. 

Ayrıca araştırma Barthes’ın göstergebilim analiz ölçekleri ile sınırlandırılmıştır. Farklı 

göstergebilim kuramcıların çözümleme teknikleri kullanılarak da çalışmalar yapılabilir.  
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İkat Dokuma Sanatı “Rezerve Boyama Tekniği” Üzerine Değerlendirme 

Öz 

Rezerve boyama teknikleri arasında ipliklere çeşitli uygulamalarla oluşturulan ikat dokumacılığı, geçmişten 

günümüze önemini koruyarak gelen, evrensel nitelikte sanatsal bir tarih kaynağıdır. Dünyada birçok 

kültürde uygulanan ikat, bazı bölgelerde farklı isimlendirilmekle birlikte teknik olarak benzer bir yapı 

göstermektedir. İkat terimi, dokuma öncesindeki ipliklerin istenilen desen doğrultusunda rezerve edilmesi 

ve ardından boyama işlemlerinin yapılması anlamında uygulanan bir boyam tekniğidir. Orta Asya, 

Hindistan ve Güneydoğu Asya gibi bölgelerde bu teknikler uygulanmaktadır.  

 İkat işlemi, iplerin gruplar halinde bağlanarak (atkı, çözgü) veya kaplama maddesi ile rezerve edilerek 

boyama uygulamalarının yapılması işlemidir. Boyama sonrası rezerve noktalarının açılması veya kapatma 

maddelerinin uzaklaştırılması ile dokuma işlemi için ön hazırlık tamamlanmış olmaktadır. Dokuma işlemi 

bittikten sonra rezerve alanlar incelendiğinde dokuma yüzeylerinde kendine has hareli yapısı ile kendine 

has desen özelliklerinin oluşturulduğu görülmektedir. Bu bildiride amaç ikat sanatında orijinal eserler 

üzerinden teknik uygulamalarının araştırılmasıdır. Araştırmanın yönteminde nitel araştırma 

yöntemlerinden biri olan tarama modeli kullanılmıştır. İkat dokumacılığı ile igili terimler, üretim teknikleri, 

yüzey kompozisyon özellikleri, Türkiye ve Dünyada uygulanan örnekler araştırılmıştır. Bu kapsamda farklı 

kültürlerde yüzyıllardır uygulanmakta olan çalışmalar incelenerek değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İkat, Dokuma Sanatı, Rezerve Boyama 

Evaluation on “Reserve Dyeing Technique” of Ikat Weaving Art 

Abstract 

Among the reserve dyeing techniques, ikat weaving, which is created with various applications to yarns, is 

a universal source of artistic history that has preserved its importance from the past to the present. The ikat, 

which is practiced in many cultures around the world, is technically similar, although it is named differently 

in some regions. The term ikat is a dyeing technique applied in the sense of reserving the yarns in line with 



 

Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu 2. International Communication and Art Symposium 

 
67 

the desired pattern before weaving and then performing the dyeing processes. These techniques are 

practiced in regions such as Central Asia, India and Southeast Asia. 

The ikat process is the process of dyeing applications by binding the threads in groups (weft, warp) or by 

reserving with a coating material. The preliminary preparation for the weaving process is completed by 

opening the reserve points after dyeing or removing the closing materials. When the reserved areas are 

examined after the weaving process is completed, it is seen that unique pattern features are created on the 

weaving surfaces with its unique moire structure. The aim of this paper is to investigate the technical 

applications of the original works in the art of ikat. In the method of the research, the scanning model, 

which is one of the qualitative research methods, was used. Terms related to Ikat weaving, production 

techniques, surface composition properties, examples applied in Turkey and the world were investigated. 

In this context, studies that have been applied for centuries in different cultures have been examined and 

evaluated. 

Keywords: Ikat, The Art of Weaving, Reserve Dyeing 

 

1.GİRİŞ 

Kültür varlıklarının en değerli öğelerinden biri olan dokumalar, köklü bir geçmişin ürünüdür. 

Nitekim dokumacılık tarihinin çok eski dönemlere dayandırıldığı birçok arkeolojik kazılarla ortaya 

çıkarılmıştır (Gürsu, 1988:17). Tekstil yüzeyi ya da liflerin renklendirilme işlemi olan boyama 

uygulamasının, antik dünyada dokuma tarihi kadar eski olduğu tahmin edilmektedir (Yağan, 1978: 121). 

Doğadan elde edilen renk pigmentlerinin kullanımı, iplik eğirme yöntemlerinin öğrenilmesi ve 

dokuma eyleminin başlamasıyla paralellik göstermektedir. İlk dokuma örneklerinin ipliklerinin boyasız 

olduğu, daha sonra dokunan kumaşı ya da iplikleri doğal boya kaynakları ile boyadıkları, yine arkeolojik 

tekstillerle kanıtlanmaktadır (Ercivan, 2017: 88). İnsanoğlunun tekstil yüzeyini boyama serüveninde 

rezerve boyama yöntemlerini de kullandığı bilinmektedir.  

Bu rezerve yöntemlerinden biri de İkat dokuma sanatında kullanılmaktadır. Bu çalışmada geleneksel 

el sanatları içinde önemli bir yeri olan İkat dokumasının rezerve boyama tekniği açısından üretim yapısının 

incelenmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda rezerve boyamada kullanılan teknikler, malzemeler, 

çeşitler ve özellikler araştırılmıştır, Bu çerçevede Türkiye’de ve Dünya’da uygulanan örnekler 

değerlendirilmiştir. Bu kapsamda farklı kültürlerde uygulanmakta olan çalışmalar incelenmiştir. 

2.METEDOLOJİ 

Araştırmada nitel bir çalışma yapılmış olup tarama modelinden faydalanılmıştır. Literatür 

taraması yapılmış elde edilen bulgular betimsel şekilde analiz edilerek ve yorumlanarak sunulmuştur. 
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3. BULGULAR VE YORUM 

3.1. İkat Dokumacılığının Tarihi Gelişimi 

İkat dokumacılığının ilk olarak nerede nasıl ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemektedir. (Yağan, 

1978: 118, Cousin, 2014: 66).  Ancak yapılan araştırmalarda İkat dokumalarla ilgili ilk bulgulara 5. ve 

7. yüzyıllarda Hindistan’daki Ajanta mağarasındaki duvar resimlerinde rastlanmıştır (Teker, 2016: 2; 

Prin, 2017: 17).  10. yüzyıla tarihlendirilen ikat tekniği ile desenlendirilmiş ipekli dokuma parçası 

“hoço” tarihi harabesinde bulunmuştur (Yağan, 1978: 123).  

Orta Asya kökenli olan bu tekniğin Hindistan’dan adalar yoluyla farklı tarihlerde çeşitli 

kumaşlarla birlikte taşındığı düşünülmektedir. Ancak Endenozya dokuma teknikleri ve boyamalar 

konusunda çok daha ileride gittiğine dair bilgilerde mevcuttur. Tayland,Türkistan, Çin, Japonya ve 

Nijerya’dada yaygınlığı görülmüştür (Yağan, 1978: 118-119). 

3.2. İkat İşlemi 

İkat İşlemi; iplerin gruplar halinde bağlanarak (atkı, çözgü) veya kaplama maddesi ile rezerve 

edilerek boyama uygulamalarının yapılması işlemidir.  

Resist Dyeing (Rezerve boyama) ‘’Resist’’ denilen su geçirmeyen ve neme karşı gelebilen bir 

madde ile yapılan bir boyama tekniğidir (Yağan, 1978: 119).  

Boyama sonrası rezerve noktalarının açılması veya kapatma maddelerinin uzaklaştırılması ile 

dokuma işlemi için ön hazırlık tamamlanmış olmaktadır (Ergür, 2002: 112).  

Dokuma işlemi bittikten sonra rezerve alanlar incelendiğinde dokuma yüzeylerinde kendine has 

hareli yapısı ile kendine has buğulu desen özelliklerinin oluşturulduğu görülmektedir. İkat dokumalar 

genellikle, ipek ve pamuk iplikten bez ayağı, saten, kırık dimi ile dokunmaktadır.  

Bu geleneksel dokuma, Güney Doğu Asya ve Orta- Güney Amerika’da yaygın olarak dokunmuş 

ve farklı isimlerle tanımlanmışır: “Japonya’da örneklerine ‘Kasuri’, Tayland’da ‘Mudmee’ ya da 

‘Matme’, Hindistan’da ise ‘Patola’ Türkiye’de yörelere göre ayrılarak  Karadeniz’de ‘’Makaslı’’, 

Gaziantep’te ‘’Taraklı’’ olarak adlandırılmaktadır. ‘İkat’ kelimesi Malay-Endonezya dilinde ‘bağlama’ 

anlamına gelen ‘Mengikat’ kelimesinden türetilmiştir (Wilson, 2013: 131).  

Bu teknikte iki yöntem ile rezerve tekniği uygulanmaktadır. Bunlardan birincisi hazırlanan çözgü 

ya da atkılar belirlenen desene göre, bağlama boyama tekniği (tie-dye) ile bağlanarak hazırlanır ve 

boyama işlemi yapılır (Görsel1)  
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Görsel 1: Desen planına göre çözgü ipliklerinin rezerve edilip boyanması işlemine ait örnek  

İkincisi ise, yine planlanan desene göre çözgü veya atkı ipliklerin üzeri doğal bir rezerve maddesi 

ile kapama işlemi yapılır ve boyanır. Daha sonra iplikler üzerindeki rezerve maddesi arındırılarak 

dokunur (Yağan, 1978: 121). İkat’ların en karakteristik özelliği, bağlama boyama işlemiyle hazırlanan 

atkı ve çözgü ipliklerinin oluşturduğu birbiri içine giren renk geçişidir. İkat dokumalarda geleneksel 

olarak ipliklerin cinsi ve bağlama işlemi uygulanan coğrafi bölgeye göre değişiklik gösterse de 

genellikle palmiye, bambu lifi kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda sentetik esaslı malzemeler 

kullanılmaya başlanmıştır (Teker, 2016: 94).  

3.3. İkat Dokumacılığın Sınıflandırılması  

Çözgü ikatı, atkı ikatı ve hem çözgü hem de atkı da uygulanan çift ikat (double ikat) olmak üzere 

üç çeşit ikat tekniği bulunmaktadır (Cousin, 2014: 66, Weiss, 2014).  

Çözgü iplikleri boyanarak, çözgüsü desenli olan ikat kumaşlar, yani ‘çözgü ikatı’: Atkıları tek 

renktir. Kumaş çözgünün baskın olduğu bir örgü ile dokunur. Atkı iplikleri boyanarak atkısı desenli olan 

ikat kumaşlar (Görsel 2), yani ‘Atkı ikatı’: çözgüler tek renktir. Atkının baskın olduğu bir örgü ile 

dokunmuşlardır.  
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Görsel 2: Atkı İkat Örneği, 166 x 132 cm. 

 

3.4. Rezerve Boyamada Kullanılan Malzemeler ve Teknikler 

Rezerve boyama işlemi için uygulanan yöntemlerden biri iplik ile sarılarak bağlama işleminin 

yapılmasıdır. Diğeri ise doğal maddelerle kapatma işleminin uygulanmasıdır. İplik ya da kumaş 

yüzeyinde uygulanacak desene göre belirlenen alanları, doğal maddelerle kapatıldıktan sonra boyama 

işlemi yapılır. 

 Kullanılan rezerve maddesi iplik veya kumaş yüzeyinde uygulanan bölgenin boya almasını 

engellemektedir. Rezerve maddesi olarak su geçirmeyen, neme direnç gösteren doğal kökenli maddeler 

kullanılmaktadır (Görsel 3). En çok bilinen ve kullanılan rezerve maddesi, bal mumu kil, reçine, çeşitli 

bitkisel kökenli macunlar ve mısır, buğday, pirinç nişastalarıdır.  

3.5. Uygulama Çalışmaları 

  

Görsel 3: Hazırlanmıış çözgü iplikleri ve kapatıcı boya almayan, iplik bağcığına balmumu-parafin 

karışımı sürülerek ipliklerin koruma özelliğinin güçlendirilmesi (Armanjani, 2018:150-152). 
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Görsel 4: Çözgü ipliklerinin kapatılması (Armanjani, 2018:153-154). 

Uygulama çalışmasında parafinleme işleminin ardından rezerve edilmesi istenilen çözgü iplikleri 

bağcıklarla kapatılır (Görsel4). Planlanan noktalar ve seçilen renklerle ayrı ayrı boyama işlemi 

gerçekleştirilir (Görsel 5). Arından boyanmış olan çözgülerin bağcıklarının açılması çözgü ipliklerinin 

tezgaha alımı işlemi gerçekleştirilir (Görsel 6). 

 

  

Görsel 5: Boyamaya hazır hale getirilmiş çözgüler, bölgesel boyanmış olan çözgüler (Armanjani, 

2018:155-157). 
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Görsel 6: Boyanmış olan çözgülerin bağcıklarının açılması çözgü ipliklerinin tezgaha alımı ve çözgü 

düzeni (Armanjani, 2018:159,162,165). 

3.6. Türkiye’de ve Dünya’da İkat Örnekleri 

Türkiye’de Anadolu’nun birçok yöresinde boyanıp dokunmuş olan ikat, günümüzde daha çok 

çözgü ikatı şeklinde yapılmaktadır. Bu kumaş Türkiyede Gaziantep ve Trabzon’da ve şehirlerin çeşitli 

yörelerinde yapılmaktadır. Karadeniz Trabzon’da “Makaslı”, “Taraklı” (Görsel 7). Gaziantep’te ise 

“Bağlamalı kutnu” (Görsel 8). Kastamonuda ise “Boğmalı kutnu” olarak tanımlanmaktadır.  

Karadeniz Yöresine Ait Örnek 

 

Görsel 7: Makaslı (Mihraplı) İkat kumaş örneği 1969 ((Yağan, 1978: 132). 
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Gaziantep Yöresine Ait “Bağlamalaı Kutnu’’ Örnekleri  

   

Görsel 8: Çeşitli kutnu örnekleri (İnalcık, 2008:108-109). 

Topkapı Sarayı Kumaş Seksiyonu ve Silahtar Hazinesinde Bulunan İkat Örnekleri  

Topkapı Sarayı Kumaş Seksiyonu ve Silahtar Hazinesinde pek çok ikat örnekleri bulunmaktadır. 

Birkaç örnek şu şekilde sıralanabilir; 19. yy. ait Özbekistan’ın Buhara bölgesine ait ikat perde örneğinde 

Ejderha motifi ile desenlendirilmiştir. Bu örnekte Çin sanatının etkisi görülmektedir (Görsel 9).  II. 

Ahmet’e ait ipek şalvar kumaşında klasik ikat tekniği kullanılmıştır (Görsel 10). 19. yy’a ait Zikzaklı 

desenlerlerle oluşturulmuş Buhara ikat Perde örneği görülmektedir (Görsel 11). Bir başka örnekte 20. 

yy’a ait Buhara bölgesine ait bir başka ikat perde örneği bulunmaktadır (Görsel 12). 

 

Görsel 9: Özbekistan Buhara ikat perde., Topkapı Sarayı, Silahtar Hazinesi 39/1503.  (Belger 

Krody,2010: 290). 



 

Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu 2. International Communication and Art Symposium 

 
74 

 

Görsel 10: II. Mehmet ‘e ait ipekli şalvar Topkapı Sarayı Kumaş Seksiyonu, Kayıt no 35/83. 

 

Görsel 11: Buhara ikat perde. zikzaklı desenlerler, 19.yy. Topkapı Sarayı, Silahtar Hazinesi 39/1518. 

(Belger Krody, 2010: 295.) 

 

Görsel 12: Buhara İkat perde, Topkapı Sarayı Müzesi Silahtar Hazinesi Envanter no: 39/1520 
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Dünya’dan Çeşitli Örnekler 

Mehmet Çetinkaya’nın özel koleksiyonundan Özbek İkat kumaş çalışmaları ipek çözgü pamuk 

atkı resist boyalı ve el dokumaları görülmektedir (Görsel 13). Hindistan’a ait ikat uygulaması 

bulunmaktadır (Görsel 14).  

 

Görsel 13: Özbekistan örnekleri, Mehmet Çetinkaya’nın İkat Kumaş Çalışmaları (Jumaev, 2007:34-

35). 

 

 

Görsel 14: Hindistan ikat uygulaması, (Gillow&Barnard, 1993: 137). 
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Japonya‟da genel olarak ikat tekniği “kasuri” (Görsel 15-16). çözgü ikat “tate-gasuri”, atkı ikat 

“yoko-gasuri” ve çift ikat “tate-yoko-gasuri” olarak isimlendirilmektedir. Çözgü ikat tekniği ipek, sak 

lifleri ve pamuk için uygulanmaktadır (Teker, 2016:10) 

 

Götsel 15: Japon ‘’Kasuri’’ örneği (Hastreiter: 1990: 5). 

 

 

Görsel 16: Japon kasuri örnekleri, (Seigensha, 2004:218-214) 

4. SONUÇ 

Rezerve boyama teknikleri arasında yer alan ikat dokumacılığı oldukça emek isteyen önemli bir 

el sanatıdır. İkat dokumacılığı dünyanın birçok bölgesinde uygulanmaktadır. Araştırılan örneklerde 

Özbekistan Buhara, Hindistan ve Japonya örnekleri mevcuttur. Türkiye’de Osmanlı döneminde de 

çeşitli ipek kumaşlar üzerinde uygulamalar mevcuttur. Anadolu’da ise ikat dokumacılığı yüzyıllardır 

yapılmakta olmasına rağmen günümüzde sayılı yörelerde uygulanmaktadır. Bu yöreler içinde 

Gaziantep, Trabzon ve Rize başta gelmektedir.  
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Literatür araştırmasında maalesef Türkiye’de yapılan ikat dokuma teknikleri ile ilgili bilgiler çok 

az bulunmaktadır. Bunun nedeni gerek uluslararası dilde kaynak yazılmamış olması ve gerekse gelişen 

teknoloji ile birlikte el sanatlarına verilen değerlerin yitirilmesinden kaynaklanmaktadır. 

El üretimi ve geleneksel üretim yöntemlerinin giderek terk edildiği günümüz tekstil endüstrisinde, 

geleneksel rezerve boyalı tekstillerin özgünlüğünün kaybolmadan kültürel miras niteliğinde gelecek 

kuşaklara aktarılması önemli bir yaklaşım olacaktır. 

Aynı zamanda geleneksel sanatların sürdürülebilirlik kapsamında üretim alternatiflerinin 

sunulması diğer önemli bir yaklaşımdır. Ayrıca ülkemizde ikat dokumacılığı yapan bölgeler ikat 

dokuma tekniği ile sınırlı üretim ve tasarımlar yapmaktadır. Araştırmacıların ikat tekniği ile ilgili 

çalışmalarını yoğunlaştırarak bölgelere destek vermeleri öngörülmektedir. 
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Perceptions and Reflections on Research: A Case Study on Research 

Abstract 

The pace the world is changing today has brought about new realities and it is teachers’ primary 

and foremost duty to adapt to it and take provisions to overcome difficulties for themselves and 

be prepared to help students to overcome them. Challenges have to be faced for qualitative 

educational approaches. 

In our ever-changing culture, teachers' participation in applied research is critical. They must 

overcome a variety of obstacles in order to provide their students with a high-quality education. 

Action research is a useful tool at teachers’ advantage for detecting problems, investigating on 

their solution by gathering and analyzing data.  

The paper aims at the presantation of  data and analyses of the students’ perceptions and attitude 

towards research the need and opportunities they have to conduct research,, mainly action 

research in their working educational environment.  

A questionnaire of both open ended and closed ended questions was  handed out to students of 

the second year of the Teacher Education Master Program, during the period of October 2021-

January 2022. 

Their answers provided data that showed students’ awareness of the need of the necessary skills 

and involvement in research for the sake of change and improvement. Findings showed that 

action research is vital to EFL teacher students' ongoing professional growth.  

They acknowledge the fact that the course has completely revolutionised the perception on 

research. and  on  the acquisition of practical skills. They suggest that small scale projects be 

conducted, with real effects in the high schools where they are going to teach,. 
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The paper concludes with some implications for further research in this field. 

Key words; research, educational environment, acquisition of practical skills, questionnaire, 

participants 

Introduction                      

We live in a word that is changing every day at a very fast pace. People need to adapt and learn 

new ways of operating in the world today. In every field of life there are innovations and rising 

demands, which require researchers to find solutions to them. It is the education institutions 

that educate the future citizens that primarily conduct research and advance today’s 

achievements. Schools are the temples of education where they improve their knowledge, 

analytical and problem - solving skills. 

 Our schools will successfully carry out their task when teachers are able to analyze the 

individual learning needs of students, reflect and consider them with the aim of improving their 

knowledge and performance to meet the society needs. This cyclic and ongoing process arises 

the need and makes teachers involve in research. They identify problems in their teaching 

environment, observe carefully, reflect and act. They base their decision on relevant literature 

and their empirical experience. Ary (2010) p.19 states that “Educational research is the 

application of the scientific approach to the study of educational problems. Educational 

research is the way in which people acquire dependable and useful information about the 

educative process.”  

Creswell (2002) elaborates the steps of educational research by defining it as ‘A cyclical process 

of steps that typically begins with identifying a research problem or issue of study. It then 

involves reviewing the literature, specifying a purpose for the study, collecting and analyzing 

data, and forming an interpretation of information. This process culminates in a report, 

disseminated to audiences, that is evaluated and used in the educational community ‘ 

Dudley Reynolds, the 51st President of TESOL International Association, (Xerri, D., & 

Pioquinto, C. (Eds.), 2018, p. 3,  defines teachers’ research ‘as heuristic, as a way of problem 

solving that is systematic, measured, analytic, that is grounded in the notion that it has to be 

relevant to a larger context, that it has to be connected, and that it is a process which has to give 

back, “and that it is ‘something which is within any teacher’s capacity to undertake”. Nunan 

sees teachers research the one carried out by teachers themselves in their own context, alone or 

in collaboration with others. (Nunan & Richards, 2015) 
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Brown (2015, p.15), states that teachers are research literate in language teaching and learning 

if they:  

- Understand strategies for gathering data. 

- Recognize research questions that have been well formulated for different 

research methods. 

- Know how data can be analyzed. 

- Recognize research interpretations that are justified by research results. 

-  Understand the difference between sound and unsound research, read 

critically. 

- Communicate effectively with others about research results they have read. 

- Use research and research results to maximize the effectiveness of language 

teaching and learning. 

So, teachers know how to conduct research when they are able to read the relevant literature 

critically. 

There are many reasons why teachers should be engaged in research. According to Creswell 

(2002) research helps teachers to improve their practice from verified experience; it adds to 

what we know about how people learn and what we can do to help facilitate the learning 

process. It can address areas in which little is known, can expand our knowledge, it can act as 

a test to verify previous findings. Research can add an important perspective for different 

learning types.   

Teacher education programs teach research skills to students. They prepare students to be 

teachers and research teachers. When student teachers are involved in research, they develop 

critical thinking expertise, as well as effective analytical research, and communication skills 

“Many pre-service teacher-education programs do not prepare teachers to think of themselves 

as researchers and do not necessarily provide protocols or a structure for answering classroom 

questions. Unfortunately, what these programs communicate is that research is not a process 

but something that you’re supposed to know. What that really means is that you’re supposed to 

know all the latest findings that are being published in all the journals you don’t have time to 

read. It’s a very disempowering understanding of research.” (Dudley Reynolds in Xerri, D., & 

Pioquinto, C. (Eds.). (2018) 

Action research 

Action research has been defined in a number of ways but, as Nunan (1992) points out, it 

typically has three major characteristics: It is carried out by practitioners (i.e., classroom 

teachers), it is collaborative, and it is aimed at changing things. Burns (1999) based on these 

characteristics writes that action research exemplifies the following features: 
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- Action research is contextual, small-scale, and localized—it identifies and investigates 

problems within a specific situation. 

 -It is evaluative and reflective as it aims to bring about change and improvement in practice. 

- It is participatory as it provides for collaborative investigation by teams of colleagues, 

practitioners, and researchers. 

-. Changes in practice are based on the collection of information or data which provides the 

impetus for change.  

Nunan explains the steps of action research process are as follows: 

 1. Identify a problem or puzzle. 

 2. Think of a possible solution. 

 3. Decide on an intervention. 

 4. Collect some data so you have a baseline for comparison. 

 5. Implement the intervention. 

 6. Collect post-intervention data and compare it with the baseline data.  

7. Reflect on the process and decide on whether to implement a second round of research.  

8. Share your experience with others. Publishing, i.e., ‘going public’, opens your research up to   

scrutiny and comment by others, and fulfills one of the defining criteria for research. It is this 

final step that differentiates action research from reflective teaching. (Nunan in Xerri, D., & 

Pioquinto, C. (Eds.). (2018) 

A common question that may arise is: ‘Why should I do research?’  It is well known that 

teachers are overwhelmed with work, they have to prepare for the lesson, check students’ work, 

fill in a lot of paperwork and deal with behavioral problems in the class. On the other hand, 

teachers want to give the best to their students and support them in their journey of acquiring 

knowledge and skills. They are concerned with their students’ wellbeing and share these 

concerns with colleagues. This shows as Nunan (2018) puts it ‘Wanting to understand and 

wanting to help are not mutually exclusive, and in most cases needing to understand is a 

necessary precursor to wanting to help.” Nunan in Xerri, D., & Pioquinto, C. (Eds.), (2018) 



 

Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu 2. International Communication and Art Symposium 

 
84 

University provides the students with the necessary knowledge and skills. The first step starts 

with their beliefs about the role of the teacher in schools, their role and the necessity of doing 

research. If they are not aware of this necessity, they will not realize the importance that 

research has for the professional development and for the progress of their students. 

Benefits of research  

Research helps participants to reflect of their own practice, to gain understanding and 

knowledge of fields of interest. It also can help teachers  

- find solutions to problems arising in the classroom or school 

-consolidate knowledge, skills and understanding 

-join networks of professional support 

- understand purposes, processes, and priorities  

- improve understanding of your professional and policy context 

-contribute to professional knowledge 

Opportunities and challenges 

My colleague and I teach the Research in ELT module and module evaluation is part of our 

responsibility not only as tutors but also as the program coordinators. In the paragraphs that 

follow will be presented the student-teachers’ voices, collected through group discussions and 

written questionnaires throughout the academic year, as well as my own, mainly based on my 

professional diary. Without intending it to be a rigorous thematic analysis, Table 1 condenses 

the student-teachers’ perceptions on the impact of the module in terms of opportunities and 

challenges. The student-teachers’ perceptions and assessment of the research module bears 

resemblance with those perceptions reflected in our journals as the module tutors. Table 2 

summarises the constant concerns and topics contained in our journal entries.  

Category Extracts: We learn a lot of vocabulary and examples of reported language learning 

speech together with research. Through research it’s like we’re integrating what we’ve learnt 

in other modules for example, Didactics or Grammar. “I don’t know if I’ll be able to do research 

once, I get my first teaching post, but this module has shown us that we can also be researchers. 

Teaching is whatever happens in the classroom, and out too. We feel like we are developing 

other areas of the teaching profession and we can choose where we want to go.  

Collaborative work: We have learnt a lot together – working with other peers, with experienced 

teachers, and with students in the practicum. This is learning with others for real.  
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Reflection: Due to collaborative work (there are others working with us) and the data obtained, 

the research helped me reflect on what we were doing and enabled us to swallow the pride and 

accept criticism or feedback. We are more critical and more reflective now. It is not easy, but 

it pays off.  

Challenges: Academic writing: Everything goes relatively smooth until you need to write. 

That’s when we panic because we need to think, organise our ideas, use structures and words 

we’re not used to using, and write in English. You feel you haven’t learnt anything. It’s like 

learning a new type of English.  

Time constraints: We could have done something better if we had had more time. But then 

there’s always something that slows us down. And we have the constant pressure of submitting 

the report. (Table 1: Student-teachers’ perceptions) 

Both tables show that benefits appear to be more prominent than challenges in teacher research 

literacy through an ELT research module. Among the benefits, it is worth stressing the 

relevance given to learning content and language in tandem, an approach that appears to be a 

motivating factor not only with the student-teachers but also with the tutor. Such integration is 

also translated to the focus on collaboration, an asset detected by both student-teachers and 

tutor. Both content and language integration and collaboration signal the importance of 

synergistic opportunities as they help expand our experiences and knowledge. Collaboration 

may also be associated with reflection, either individual or collegial. Conversely, the main 

challenge encountered is that of academic writing. It is possible that the student-teachers’ issues 

with critical thinking skills development are linked to their ability to write critically in English. 

In other words, the issue may be that the student-teachers have not developed their academic 

English to a proficiency level that enables them to express their critical views in writing. 

Conclusion: In this article we have shared a modest account of how teacher research literacy 

can be promoted through initial teacher-education programs. The implementation of the 

modules described above is possible because they are part of a program that has been inter-

institutionally developed and is the result of higher educational policies of the Ministry of 

Education. In the context of this experience, teacher research literacy is a top-down (Table 2: 

Tutor’s perceptions Category Extracts Opportunities) 
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Methodology 

Language teacher education master programs last two years and are made of 120 Credits. As 

part of the curriculum there is a course, Research methods in education, of 6 credits. At the end 

of the course the students will have the following learning outcomes: 

They will be able: 

1) to critically read and analyze published research related to EFL;   

2) to read and understand several authors' theories;  

3) to understand the various stages in the process of carrying out research on SL learning and 

teaching;  

4) to know how to design research instruments; 

5) to understand the different ways in which data are collected, described, and analysed; 

6) to know how to write a research proposal;  

7) to write up research reports/papers/articles;  

8) to use presentation software and tools such as PowerPoint to report research results. 

The module seeks to introduce student-teachers to basic concepts of research and to provide 

them with theoretical and practical tools to design a research project and carry it out. In addition 

to their introduction to the concepts of research, student-teachers do a lot of relevant academic 

reading and writing. The course is a combination of lectures (30) and seminars (30). In the 

seminars they design research tools such as questionnaires, interviews, engage and present 

projects and present papers on literature review or research, train on classroom research, action 

research, case studies, and qualitative research with a particular focus on interviews, 

observations, and discourse analysis. They learn by doing. In the seminars the research projects 

they do, focus on topics of interest for English teachers such as content analysis of materials, 

materials development, teaching strategies, learning strategies, teaching language skills, lesson 

planning, motivation, class management, assessment etc. This course prepares them for the 

writing of the final thesis. 

In order to find out what the situation is like in relation to research,  a questionnaire consisting 

of open ended and closed ended questions was used as an instrument of data collection. The 
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questionnaire items aimed at giving information on students’ knowledge about professional 

development activities, topics that need to be addressed or researched, and self - evaluation of 

their research skills. 

The questionnaire was handed to 130 students that take this course. Out of 130 questionnaires, 

95 were filled in or 73% of the students participated. The survey was conducted from October 

2021 to January 2022. The aim of the survey was twofold. First, it would inform us to improve 

and update the syllabus of Research Methods taught in the EFL Teacher Education Master 

Program and second, it would equip both teacher educators and teacher students with useful 

research skills. 

The questionnaire was handed out at the beginning of the course and at the end of the course to 

observe their beliefs about the importance of being involved in research. The second 

questionnaire was delivered to the students that filled in the first one. 

The participants are students of the second year of the Master program. Their age ranges from 

22 to 27 with an average of 22.5 years old. Only 20 % have had teaching experience, mainly in 

private language courses. The author of the presentation delivers lectures to the students and 

conducts seminars with them. 

Data Analysis 

The data gathered from the questionnaire at the beginning of the course highlighted two 

important things: First what the beliefs of students about research in education are and second 

what experience and ability they have in conducting research.  

No Activities a teacher should participate for 

professional development 

% 

1 Courses/workshops    100% 

2 In-service training courses in schools 80% 

3 In-service training courses in non-governmental 

organizations  

 60 % 
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4 Education conferences or seminars      50% 

5 Observation visits to other schools    45% 

6 Observation visits to public organisations 30% 

7 Joining professional blogs 25% 

8 Doing research 20% 

 

Table 1. Activities a teacher should participate for professional development  

Out of a list of activities which help teachers professionally they rank courses and workshops 

the most important followed by in-service training courses in schools. Joining blogs and doing 

research were ranked the lowest, by 25 of the students. This shows that they think that you may 

become a good teacher if you take courses and are trained, without being aware of the 

importance of being an active participant in reflecting and changing their practice through 

research. 

In reply to the question regarding their participation in training events, namely qualification 

programs, networks of teachers formed specifically for the professional development of 

teachers, individual or collaborative research on a topic of interest to them professionally and 

peer observation, none of them had attended any of such activities.  

They were asked to mention some topics they think may be subjects of research in education 

and foreign language teaching. The following topics were mentioned by them. Class 

management   mentioned by 100 % of the participants, followed by Use of technology 95 %, 

Grammar (85%), Language skills (70%), Learning strategies (69 %), Teaching strategies (68 

%) and Motivation (66%). 

Another question wanted them to indicate in what areas they currently need professional 

development by ticking ‘No need at present’, ‘Low level of need ‘, ‘Moderate level of need’ 

and ‘High level of need’. 
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No Areas you currently need professional 

development 

No 

need at 

present 

Low 

level 

of 

need 

Moderate 

level of 

need 

High 

level 

of 

need 

1  Knowledge and understanding of my subject 

field(s) 

- 40 35 25 

2 Pedagogical competencies in teaching 

English   

- 10 45 45 

3  Knowledge of the curriculum  - 20 70 10 

4  Student evaluation and assessment practice - 10 30 60 

5 Student behaviour and classroom 

management  

- - 60 40 

6 School management and administration - 20 60 20 

7 Approaches to individualised learning - 10 70 20 

8 Teaching students with special needs  - - 40 60 

9  Teaching in a multicultural or multilingual 

setting  

- - - 100 

10 Teaching cross-curricular skills (e.g. problem 

solving) 

-  30 70 

11  ICT skills for teaching - - 40 60 
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Table 2. Areas in which students currently need professional development 

As it is seen from Table 2, students feel they need to develop professionally in various areas of 

teaching, which in fact are topics of further research by the teachers. They need more training 

and practice in teaching in a multicultural or multilingual setting, Teaching cross-curricular 

skills (e.g. problem solving), evaluation and assessment practice and ICT skills for teaching 

Students rated their research skills by circling Very Poor, Poor, So-so, Satisfactory and Very 

Satisfactory, to show their ability level of their research skills. From the data shown in table 3 

it is seen that they mostly rate their research skills as So-So or satisfactory. 

No Research skills  Very 

poor 

% 

Poor 

% 

SO-

SO 

% 

Satisfactory 

% 

Very 

Satisfactory 

% 

1  Critical thinking  - - - 80 20 

2  Organizing ideas    35 55 10 

3 Searching for information   24 45 31 

4 Writing skills   26 54 20 

5 
Taking notes  

  45 45 10 

6  Reading skills    14 35 51 

7 
Attention to detail 

 14 22 46 18 

8  Oral communication skills   10 34 34 22 
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9  Ability to ask questions      76 24 

10 
Problem-solving 

  27 63 10 

11  Time management  25 59 16 - 

12 Finding information off the 

internet  

  37 46 17 

13 Ability to work in groups    78 12 

14 Citing   34 56 10 

15 Resource management   65 24 11 

16 Critically evaluate information 

sources 

 

  76 24 10 

17 Methodology skills  45 55   

Table 3. Students’ research skills    

The answers to open ended questions show that students have little knowledge of data 

collection. The answer to the open- ended question “What is literature review?” is answered by 

most of the students that, it is reading of the relevant literature without further elaborating on 

it. Whereas the answer to the question “Why the course is important to you?” was answered, 

mainly because it is part of the curriculum, “I need to have a good grade” or “Research is 

important in today’s world”, without giving detailed and convincing information of their 

opinion on research and why it is beneficial to them. 

The second questionnaire was handed out at the end of the term. In addition to discussing on 

the lectures the students worked in groups and presented a paper on Action Research, made up 
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and discussed a Questionnaire, presented a Case study and during a one- week period kept a 

journal on “Research learning and teaching” 

These tasks were designed and carried out as a hands-on practice and aimed at enabling students 

at designing their research tools (questionnaire, case study, journal, interview) or use the 

approach of action research about a topic of concern.  

The students also formulated and presented different research questions.  As Dudley Reynolds 

puts it: “It’s about helping them (teachers), to see that the questions they have, are really the 

beginning of the research process “(Xerri, D., & Pioquinto, C. (Eds.). (2018). 

The final questionnaire required them to write what the course taught them and what they think 

of research.  

They write that they think differently of their learning experience and teaching experience. 

They know how to collect data by building reliable and suitable instruments for both 

quantitative and qualitative data and how to analyse data. They know and they understand the 

difference between decision made on the go because of intuition, and decision made from 

relevant information. Reading research literature has given them skills to find and evaluate 

information sources both from the internet and off the net. Some of them write that the course 

has helped them to improve and sharpen many skills that they already had. The course has 

contributed to the arrangement of the previous language and information mastered and their 

application in practice.  

The students of this course have to work on and present a thesis at the end of the academic year. 

They have already decided on the topic. More than 40% of the students that participated in the 

study have chosen topics related to use of technology in language teaching and learning. About 

25% have chosen topics on motivation, 15 % have chosen topics on teaching and learning 

strategies and the rest language skills. The majority (65 %) have chosen technology and 

motivation, because they had to cope with many problems during the years the lesson was 

conducted online. Their choice shows that they are able to identify the main issues of education 

today and especially those related to foreign language learning. 

Problems encountered 

 As students have pointed out, they would learn more if they were involved in real research, not 

just mock presentation in the class. They suggest being involved in small scale projects about 
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teaching in the university or high schools together with the lecturers. This has not been able for 

two reasons mainly, lack of funds for this kind of research and lack of time. 

Another way to encourage students to conduct research is to organize and invite them to 

participate in research conferences, where students will have the possibility to share their 

modest research work with a wider public than that of the class. These activities would make 

them learn more and improve skills such as speaking, presenting, discussing, and asking 

questions about topics of interest. 

Conclusions 

The course Research Methods in Education is valuable. It equips students with theoretical and 

practical skills related to ways of conducting research, but more practice and more possibilities 

must be provided for them. Despite the difficulties that teaching and learning, like most of the 

other activities all over the world are facing during these times, opportunities for students are 

many. For example, if they become members of a blog with their faculty they will engage 

willingly in research. This is beneficial not only for students but for the faculty, too. Once the 

students start to engage in such activities the net extends further on, and the ideas abound. 
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Kitap Satışlarında Kapak Tasarımının Etkisi 

 

Öz 

Yüzyıllar önce el ile yazılmaya başlayan kitaplar, üretilmesi ve çoğaltılması fazla zaman ve işgücü 

gerektirmiştir. İmkânların bu kadar kısıtlı olmasıyla kitaplar kendini ilk olarak “din” alanında 

göstermeye başlamıştır. Onu yüceltmek, göze hoş gelmelerini sağlamak, kültürel otoritelerin dikkatini 

çekmek amacıyla yapılan bu kitaplar, altın, zümrüt, inci gibi değerli eşyalar ile abartılı süslemeler 

yapılmış ve süreç içinde süsleme sanatının bir parçası olarak kabul edilmeye başlamıştır. Sanayi 

devriminin gerçekleşmesi ile birçok alanın gelişmesini sağlamıştır. Bu gelişmelerden en fazla etkilenen 

kitaplar olmuştur. Basım yapılacak kâğıtların üretimi, hızlı ciltleme yapabilen makineler sanayi devrimi 

ile ortaya çıkmıştır. Yeni teknolojik gelişmeler, farklı tekniklerin kullanımı sayesinde ortaya çıkan ucuz 

ve fazla olan kitaplar her kesimden insanın ulaşabileceği bir iletişim aracına dönüşmüştür. Zaman 

ilerledikçe gelişen basım teknolojisi daha kısa sürede ve daha az maliyetli kitapları ortaya çıkarmıştır. 

Tüm bu gelişmeler fark edilebilirlik sorununu beraberinde getirmiştir. Bu sorunu fark eden insanlar 

diğer kitaplar arasından kendini göstermenin yollarını aramışlardır. 19. yüzyılda bazı sanatçılar bu 

alanda ilk modern tasarımları ortaya çıkarmıştır. Çeşitli malzemelerin ve tekniklerin kapaklarda 

kullanılması kitaplara olan ilgiyi arttırdığı fark edilmiştir. Bu dönemde kitap kapakları, onu koruyan bir 

araç olmaktan çıkıp, onu pazarlayan bir vitrin haline gelmiştir. Ciltsiz kitapların ortaya çıkması diğer 

tüm teknikle yapılan kitaplara göre daha uygun olması, kapaklara verilen önemi daha da arttırmış ve 

kitlesel pazar için uygun hale gelmiştir. Yapılan bu araştırma, kitap kapağı tasarımlarının oluşum 

sürecinde rolü olan etkenler üzerinde durmuş ve alana yayınevlerinin deneyimleri aktarmıştır. Bu 

nedenle alanda gerçekleştirilecek yeni araştırmalar için, konuyu çoklu bakış açısıyla ele almanın 

önemini vurgulaması ve dikkat edilmesi gereken noktaları göstermesi açısından önemlidir. Bu bağlamda 

araştırma bir durum çalışması olarak değerlenmiştir. Konu ile ilgili durumun belirlenmesi aşamasında 

nitel araştırmalarda yaygın kullanılan görüşme veri toplama aracı kullanılmıştır.  Türkiye’de yayın 

yapan yayınevlerine kitap kapak tasarımlarının satışlara nasıl etki ettiğine yönelik sorulmak üzere beş 



 

Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu 2. International Communication and Art Symposium 

 
96 

adet yarı yapılandırılmış soru yöneltilmiştir. Ulaşılan yayınevlerinden geri dönüş yapan dört yayınevinin 

konu hakkında görüşlerine yer verilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kitabın Gelişimi, Görsel İletişim, Kitap Kapağı Tasarımı, Reklam, Pazarlama 

 

The Effect of Cover Design on Book Sales 

Abstract 

Books that began to be written by hand centuries ago required a lot of time and labor to produce and 

reproduce. With the possibilities being so limited, the books first started to show themselves in the field 

of "religion". These books, which were made in order to glorify him, to make them pleasing to the eye, 

and to attract the attention of cultural authorities, were decorated with precious items such as gold, 

emeralds, pearls, and began to be accepted as an art of decoration. With the realization of the industrial 

revolution, it has enabled the development of many fields. It was the books that were most affected by 

these developments. The production of papers to be printed and fast binding machines emerged with the 

industrial revolution. Thanks to new technological developments and the use of different techniques, 

cheap and surplus books have turned into a communication tool that can be reached by people from all 

walks of life. As time progressed, printing technology developed, resulting in shorter and less costly 

books. All these developments have brought along the problem of detectability. People who noticed this 

problem sought ways to stand out among other books. In the 19th century, some artists created the first 

modern designs in this field. It has been noticed that the use of various materials and techniques on the 

covers increases the interest in the books. In this period, book covers have ceased to be a tool to protect 

it and have become a showcase for marketing it. This research has focused on the factors that have a 

role in the formation process of book cover designs and conveyed the experiences of publishing houses 

to the field. For this reason, it is important for new research to be carried out in the field, in terms of 

emphasizing the importance of addressing the issue from multiple perspectives and showing the points 

that need attention. In this context, the research was designed as a case study. Interview data collection 

tool, which is widely used in qualitative research, was used to determine the situation related to the 

subject. Five semi-structured questions were asked to publishers in Turkey about how book cover 

designs affect sales. The opinions of the four publishers, who responded from the reached publishers, 

on the subject were given. 

Keywords: Development of the Book, Visual Communication, Book Cover Design, Advertising, 

Marketing 
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Giriş  

Basılı yayıncılık veya dijital yayıncılık dünyasında bazı insanların sahip olduğu en büyük 

yanılgılardan biri kapak tasarımının gerçekten önemli olmadığıdır. Başka şekilde ifade etmek 

gerekirse hikâyesi, kurgusu, anlatım şekli bakımından güçlü bir kitap, kapak tasarımı kötü de 

olsa başarılı olacağıdır. Ancak bu düşüncenin aksine kitap satışlarının pazarlama açısından 

başarısı büyük bir oranda kapak tasarımına bağlıdır. Bunun en güzel örneğini Elif Şafak’ın 

“AŞK” adlı romanının kitap kapak tasarımında görebiliriz. İlk baskıya pembe bir kapak 

rengiyle çıkmış olması nedeniyle erkek okuyucular tarafından satın alma oranının düşük 

olmasına neden olmuş, sonuç olarak yayınevi daha nötr olan bir renk alternatifinin baskısını 

yaparak satış oranlarının olumlu yönde sonuçlanmasını sağlamıştır. Bu durum sadece tasarımda 

rengin ne kadar etkili olduğunu gösteren bir örnektir. Benzer durumları kitap kapağının diğer 

tasarım elemanları üzerinde de deneyimlemek mümkündür.  

 

Görsel 1 Elif Şafak-AŞK kitap kapak tasarımları  

Kaynak: https://i4.hurimg.com/i/hurriyet/75/1200x675/55ea124cf018fbb8f8698ceb.jpg  (Erişim Tarihi:20.05.2022) 

 

Kapağı güzel tasarlanmış ve güzel ciltlenmiş bir kitaba denk geldiğimiz bir an mutlaka 

olmuştur. Bu kitabı satın almasak bile elimize alıp içeriğini, kapağını ve özetini kısaca 

incelemişizdir. Bu davranış kapak tasarımının hedef kitle ile etkileşime geçebildiğini 

göstermektedir. Kitap yazarlarının büyük bir çoğunluğu ise kitaplarını ticari kaygı ile kaleme 

alır. Kusursuz bir şekilde tasarlanan kitap kapağının nasıl bir profesyonellik havası yansıtması 

gerektiğini ve yazarın kendi markasını beslemek için dikkat etmesi gereken alan olması 

yazarların titizlikle üzerinde durması gereken bir etken haline getirmiştir. Ön kapak kitabın ön 

izlemesi gibi düşünülmelidir. Tıpkı filme gitmeden önce ona vakit ve para harcamaya değer 

https://i4.hurimg.com/i/hurriyet/75/1200x675/55ea124cf018fbb8f8698ceb.jpg
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olduğunu görmek için izlenilen fragmanlar gibi, ön kapak da aynı şekilde bir kitabın fragmanı 

gibi olmalıdır. İlk izlenimde okuyucuların ilgisini çekmeli, okuyucunun kitabın içeriğini merak 

etmesi sağlanmalıdır. 

Tasarım algısı birçok şeyi kapsayabilir. Bunların içinde, kullanılan görseller, renkler, 

font, slogan gibi birçok tasarım öğesi bulunabilir. Tasarımsal öğelerin yanında, kitabın fiyatı, 

sayfa sayısı, yazarı, türü, fiziki ya da dijital olması da kitap satışlarını etkileyen diğer faktörler 

de yer alır (Kaplan, 2017). Ne kullanılırsa kullanılsın kitabın ruhuna en uygun tasarımın 

kurgulanması hedeflenmelidir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki tasarım anlamında diğer 

kitap kapaklarının yanında stil ve tarz olarak kendini tekrar eden kapakların, okuyucular 

tarafından çok fark edilmediğini gözler önüne sermiştir. Kitabın rafta diğer kitapların arasından 

sıyrılıp okuyucunun eline geçmesini sağlayacak görsel bir stile ve dengeye sahip olması gerekir. 

Tabii ki bu dengeyi sağlamak tasarımcı için çözülmesi gereken zor bir problemdir.  

Görsel tasarım alanını önemli kılan yanlarından biri sınır olmamasıdır. Bu alanın sınırının 

olmaması kulağa ne kadar olumlu bir durum gibi gelse de kitap kapağı tasarımı için dezavantaj 

durumu oluşturabilmektedir. Tasarım algısını kaybetmeden amaca ulaşmak oldukça zor bir 

durum alabilmektedir. Bu olumsuzlukların en önemlisi türü ve stili daraltmanın zorluğu 

şeklinde ifade edilebilir. Bu olumsuzluğun oluşmasının asıl nedeni tasarımın fotoğraf, 

illüstrasyon, soyut tasarımlar, karikatürist çizgiler ve modern tipografi unsurlar gibi birçok alanı 

içermesidir. 

Kapak tasarımı yapılırken ilk adım okuyucunun beynine mesajı ne kadar etkili 

gönderileceğini düşünmektir. Türkiye’de geçen bir hikâye için başka bir ülkenin görsellerini 

kullanmak okuyucunun zihninde olumsuz bir etki yaratabilir. Fotoğraf kullanmak kimi zaman 

tüm görsel tasarım elemanlarından daha büyük bir etki yaratabilir. Fakat burada dikkat edilmesi 

gereken önemli nokta fotoğrafın stok fotoğraf olup olmamasıdır. Stok fotoğraf kullanmak 

ileriki zamanlarda aynı fotoğraf ile başka bir kitap kapağı karşınıza çıkarabilir. Aynı şekilde bu 

tipografi unsurlar içinde geçerlidir. Kitabın geçtiği çağa uygun yazı karakterleri seçilmesi 

kitabın etkileyiciliğini ve fark edilebilirliğini daha fazla arttıracaktır.  
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James Joyce’un “Dubliners” kitabını ele aldığımızda, kitabın konusunun Dublin’de ve 

sokaklarında geçtiğini ilk bakışta insanlara göstermektedir. Yazıldığı döneme ait fotoğrafın 

kullanması ve tipografisinin o dönemi çağrıştırması bakımından oldukça etkili bir kullanım 

sergilemiştir.  

  

Kitap Kapağı Tasarımı 

İyi tasarlanmış kitap kapağı yatırım ve aynı zamanda bir pazarlama aracıdır. “Bir kitabı 

kapağına göre yargılama.” hepimiz bu ifadeyi bir yerlerde duymuşuzdur. Bu ifade maalesef ki 

günümüz dünyasında geçerli bir ifade değildir. Bir kitap kapağı potansiyel okuyucu ile 

buluştuğu ilk alandır. Biliriz ki ilk buluşmalar çok önemlidir. İlk buluşmaya gideceğimiz zaman 

üzerimize özenle giydiğimiz kıyafetler gibi, kapaklar da kitapların kıyafetleri gibi düşünebiliriz. 

Onu özenle seçmek ve giyimine kuşamına dikkat etmek gerekir. Okuyucuyu etkilemeli ve onda 

bir haz uyandırmalı. Bu nedenle güçlü bir kitap kapağına sahip olmak belki de en önemli 

önceliklerden bir tanesidir (MasterClassStaff, 2021). 

Kapak oluşturma süreci yayın aşamasına gelmiş bir kitabın, okurlara sunulmadan önceki 

son yaratıcı dokunuştur. “Neden son süreç?” Basıma hazır bir kitap anatomisi ile ilgili hemen 

hemen her şeyin düzenlenmiş ve bitmiş olarak karşımıza çıkmış olmasıdır. Bu evrede kapak 

tasarlanabilir. Fakat kapağı tasarlamadan önce kitabın anatomisinde değişimler meydana gelir. 

Kitap basım sektöründe bu değişimler kaçınılmazdır. Kitap dediğimiz kitlesel iletişim araçları 

birçok bölümlerden oluşur. Kâğıt rengi, kalitesi ve sayfa sayısı gibi etkenler kitap kapağının 

Görsel 2 James Joyce ‘un 1914, New York: Modern Library basımlı  Dubliners adlı kitabına ait kapak tasarımı 
Kaynak: https://m.media-amazon.com/images/P/B00RJGIYJM.01._SCLZZZZZZZ_SX500_.jpg (Erişim Tarihi: 05.05.2022)  

https://m.media-amazon.com/images/P/B00RJGIYJM.01._SCLZZZZZZZ_SX500_.jpg
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boyutlarını belirler. Bu nedenle kitabın son taslağı bitmeden kapağı tasarlamak hiçbir zaman 

uygun değildir. Kitap içeriğinde sonradan yapılacak değişiklikler kapak tasarımını tekrar 

yapılmasını gerektirecektir. Bir yayınevi veya bağımsız bir yayıncı, ortaya etkili bir ürün 

çıkarabilmesi ve veriye dayalı kararlar alabilmesi için okuyuculardan gelecek geri bildirimlere 

ihtiyaç duymaktadır. Tasarıma başlamadan önce hangi türle ilgili çalışma yapılacaksa o türe ait 

birçok tasarımın incelenmesi; ön kapak, arka kapak, sırt, sayfa düzeni, yazı karakteri gibi 

öğeleri parçalara ayrılması ve ortaya sağlam veriler çıkarılması gerekmektedir.  Bu şekilde 

veriye dayalı yapılan tasarımlar, kitap kapağının etkisini arttırdığı görülmüştür (Land, 2017). 

F. Scott Fitzgerald kendisinin yazmış olduğu “The Great Gatsby” adlı kitabını bitirmeden 

kapağını tasarlamaya başlamıştır. Kapakta kullandığı gözler onu öylesine büyülemiş ve 

etkilemiştir ki kitabını tamamlayacağını düşünerek bunu tasarımına dahil etmiştir. Üzerinden 

neredeyse bir asır süre geçmesine rağmen tüm zamanların en ikonik tasarım olarak kendini 

göstermiş ve kendinden sonra yapılacak kitap kapağı tasarımlarına ilham kaynağı olmuştur. 

 

Görsel 3 F. Scott Fitzgerald’ın 1925 tarihli, New York : Scribner Classics yayını, The Great Gatsby adlı kitabının ilk 

bakısına ait kapak tasarımı 

Kaynak: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/The_Great_Gatsby_cover_1925_%281%29.jpg ( Erişim 

Tarihi: 03.05.2022) 

 

Fitzgerald’ın bu tasarım düşüncesi zamanının çok ilerisinde bir yaklaşımı gözler önüne 

sermiştir. Günümüz tasarım anlayışında bu derecede etkili tasarımlar ortaya koymak ancak 

yayıncılık endüstrisinin ve dijital dünyanın gelişmesi ile mümkün hale gelmiştir. Bunun 

yanında bu alanın gelişmesinde okuyucu kitlenin etkileri de göz ardı edilemez. Bu etkiler 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/The_Great_Gatsby_cover_1925_%281%29.jpg
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sayesinde kitaplar ilgi uyandırmaya ve estetik kaygılar düşünülerek düzenlenmeye başlanmıştır 

(Ubbiali, 2020:3).  

Sosyal medyanın gelişmesi ile özellikle “Instagram”ın son yıllarda yayıncılık sektörüne 

oldukça büyük etkileri olmuştur. Özenle hazırlanmış fotoğraf çekimleri ve bu çekimlerde 

kullanılan pastel renkler ile sunulan kitapların, okuyucuları kendine daha çok çektiğini ve 

sektörün bu tarz görsellerle pazarlama sürecine yöneldiklerini görmek mümkündür.  Bu konsept 

fotoğraf çekimleriyle, alışılagelmiş tekdüze sunumlar bir kenara bırakılmış ve daha sanatsal 

yaklaşımlar ile tanıtımı yapılan kitaplara gösterilen ilginin arttığı doğrultusundaki verilere, 

yayın evleriyle gerçekleştirilen görüşmeler aracılığıyla ulaşılmıştır. 

 

Tüm bu gelişmeler sonucunda estetik çılgınlığı doğmuştur. Estetik çılgınlığı ise kitap 

endüstrisinin gelişmesini ve yeniden canlanmasını sağlamıştır (Ubbiali, 2020:2) 

Kitap Kapaklarında Tasarım Etkisinin Gelişimi 

Kitapların tarihsel süreç içerisinde günümüzde olduğu gibi her zaman ciltli ve tasarım 

algısıyla üretildiğini söylemek mümkün değildir.  İlk ortaya çıktıkları zamanlarda birbirine 

sarılmış kâğıt tomarlarından veya sayfaları iplerle bağlanmış dağılmasını önlemek amacıyla 

yapılmış destelerden oluşmaktaydı. Kitap tasarımları uzun yıllar boyunca bu şekilde devam 

etmiştir. Daha sonraları matbaanın ve basım teknolojisinin gelişmesi sonucu ciltleme 

Görsel 4 Paulo Coelho’un Can Yayınlarından3 25. Yıl özel baskısı konseptiyle basılan Simyacı adlı kitaba ait kapak tasarımı 
Kaynak: https://www.instagram.com/p/BvPO28AlemQ/ Erişim Tarihi: 04.05.2022) 

 

https://www.instagram.com/p/BvPO28AlemQ/
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yapılabilecek şekilde kağıtlara basılmaya başlanmıştır. İlk kitap kapakları ortaya çıkmaya 

başladıklarında estetik açıdan göze hoş gelmelerini sağlamak, yüceltmek ve övgü toplamak 

amacıyla yapılmaya başlanmıştır. Bu nedenle kitap kapakları pazarlama ve satışı ikinci 

plandaydı. Zamanla kitap kapakları kitap içeriği ile ilgili fikirler veren bir pazarlama aracı 

olarak algılanmaya başlandı (McCullough, 2021:4). 

19. yüzyılda yeni makinelerin ve yeni tekniklerin kullanılmaya başlaması ile basım yayın 

alanında yeni gelişmeler görülmeye başlanmıştır. Gelişmeler sayesinde mekanik ciltleme 

araçları kitap kaplama alanında büyük bir değişimi başlatmış ve kısa zamanda çok miktarda 

basılı ürün elde edilmiştir. Kaçınılmaz olarak hızlı üretim, basılı ürünleri daha uygun fiyatlı 

hale getirmiştir. Fakat basılı ürünlerin bu kadar fazla olması bazı olumsuz sonuçları beraberinde 

getirmiştir. Bunlardan en önemlisi “fark edilebilirlik” sorunudur. Durumu fark eden yayınevleri 

diğer kitaplar arasından öne çıkmanın yollarını aramışlardır. Çözümü ise sanat alanları olan çok 

renkli litografi, illüstrasyon ve afiş tasarımlarında buldular. Bu tasarım alanlarının iletişim 

alanındaki gücü kitap kapaklarında kendini göstermeye başlamıştır. Yine bu dönemde kitap 

kapaklarının rolü değişmeye başlamıştır. Sadece onu koruyan ve dağılmasını engelleyen bir 

araç olmaktan çıkıp, onu pazarlayan bir vitrin haline gelmiştir (Quil, 2018). 

William Pickering ve John Murray kitap kapaklarının içeriğini daha iyi temsil edecekleri 

fikrini ortaya atmışlardır. Pickering ve Murray okurları etkilemek ve onlara hitap edebilecek 

yöntemler geliştirmeye başlamışlardır. Pickering kapaklarda çok çeşitli maddelerden ciltleme 

yolunu tercih etmiştir. Murray ise altın desenli yazılar ve görseller kullanmayı denemiştir. 

Pickering ve Murray’ın buldukları bu yöntemleri geliştirerek, zamanla kitap kapaklarının yayın 

sürecinin bir parçası haline gelmesini sağlamıştır. Bunlara bağlı olarak kitap kapakları yeni bir 

tasarım formuna dönüşmüştür. (McCullough, 2021:5).  
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19. Yüzyılın sonlarına doğru bazı sanatçılar bu alanda ilk modern tasarımlar ortaya 

çıkarmaya başlamıştır. En etkileyici örnek İngiliz illüstratör ve yazar olan Aubrey Beardsley’in 

dönemine göre büyük bir etki yaratan “The Yellow Book” dergisi için yapmış olduğu kapak 

tasarımıdır. Günümüzde bu tasarım hem ticari olarak hem de etkileyici kapak tasarımının ilk 

örneği olarak kabul edilmektedir. Yine bu alanda Sovyet Rusya avangart sanatçılarından olan 

Alexander Rodchenko ve El Lissitzky bu alanda yaptıkları modern tasarımlar ile kapak 

tasarımına büyük katkı sağlamışlardır (Cesarato, 2020).  

 

Kitap kapak tasarımlarındaki gözle görülen artış 1935 yılında “Penguin Books” 

yayınevnin ciltsiz kitabı yayınlaması ile olmuştur. Uygun fiyatlı, daha az maliyetli kitapları 

kitlesel bir pazar için kullanılabilir hale gelmiştir. Kitap endüstrisinin gelişimi rekabet ortamını 

da geliştirmiştir. Satışları ve pazar payını arttırmak için kitap kapağının önemi artmış, tasarımlar 

kitabın içeriğine, tarzına göre oluşturulmaya başlanmıştır. Bu rekabet ortamı her daim sınırları 

zorlayan yenilikçi tasarımlar ortaya çıkarmıştır (Cesarato, 2020).  

Genel olarak kitap kapaklarını gelişimini dönemsel olarak incelenirse; 

Orta Çağ döneminde yazılan el yazmalarında el işaretleri, biçimsiz hayvanlar ve kılıç 

kullanan insan figürleri kullanılmıştır. Ancak nadir ve özel kitaplarda değerli taşlar, elmaslar, 

zümrütler ve değerli metaller kullanılmıştır. Bu özellikleri taşıyan en önemli eserler 9. Yüzyılda 

Fransa’da ortaya çıkmış Lindau İncilleridir (Burges, 2017). 

Görsel 5 Aubrey Beardsley’in London: E. Mathews & J. Lane; Boston : Copeland & Day yayınlı The Yellow Book dergisi için 
tasarlamış olduğu kapak tasarımı 

Kaynak: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Yellow_book_cover.jpg  (Erişim Tarihi: 06.05.2022) 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Yellow_book_cover.jpg
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19. yüzyılda birçok Avrupa ülkesinde ilköğretim yasası ile sosyal sınıfa bakılmaksızın 5 

yaşını dolduran çocukların okula gitmesi zorunlu hale gelmesi, okuryazar oranını oldukça 

arttırmıştır. Bu nedenle eğitim materyallerine olan ihtiyaç artmıştır. Yine buna bağlı olarak 

kitap satın alabilecek insan sayısı artış göstermiştir. Ancak ne kadar artış göstermiş olsa da kitap 

kapakları bu dönemde insanların ilgisini çekmemiş, genel olarak sadece kitabın içeriğine ilgi 

duymuşlardır. Kitap yayıncıları kitaplara geçici ciltler yapmaya başlamışlardır. Basılan kitaplar 

ise alıcısına giderken onu koruması için kılıflara konulmuştur (Aktaran: Snyman, 2015:2). 

Görsel 6 Gümüş yaldızlı, figürlü, mücevherli İncil kapak tasarımı, M.S 1060 
Kaynak: https://miro.medium.com/max/1400/1*idxHERkBwGFMQRu7xxWiEQ.jpeg  Erişim Tarihi: 10.05.2022) 

https://miro.medium.com/max/1400/1*idxHERkBwGFMQRu7xxWiEQ.jpeg
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20. yüzyılda kitap kapaklarını incelediğimizde, artık onu koruyan bir araç olmaktan çıkıp 

bir reklam ve pazarlama aracı olarak algılanmaya başlanmıştır. Bu dönemde yayıncılar özel 

ciltlere büyük miktarda fiyatlar ödemek yerine, kâğıt kapağına reklam ve bilgi basmanın 

avantajını fark etmeye başlamışlardır. Daha ucuza maliyet etmekle kalmamış, sanatsal 

zevklerin değişmesi ile reklamcılık, pazarlama ve grafik tasarım gibi alanların gelişmesini de 

sağlamıştır. Tüm bu gelişmeler ile kâğıt kapaklar estetik yaratıcılık için daha çok arzu edilen 

bir vitrin haline gelmiştir (Schwartz, 2016). 

Görsel 7 Nicolas Boileau-Despreaux’un 2 ciltten oluşan Boileau Tome’un tamamlanmış işleri adlı kitabı 
Kaynak: http://picclickimg.com/d/l400/pict/265448520807_/Oeuvres-complètes-de-BOILEAU-2-tomes-1870.jpg Erişim Tarihi: 

10.05.2022) 
 

http://picclickimg.com/d/l400/pict/265448520807_/Oeuvres-complètes-de-BOILEAU-2-tomes-1870.jpg
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21.Yüzyılda ise teknolojinin gelişmesi ve insanların görsel zevklerinin farklılaşması ile 

tasarım alanı da çok farklı dallara ayrılmıştır. Bu gelişmeler kitap kapak tasarımlarına da 

yansımıştır. Bazı kapaklar sadece fotoğraf, illüstrasyon ve tipografi öğelerinden oluşmuştur. 

Parlak renkler ve kalın yazı karakterler bu dönemin ortak tasarım algısını taşımaktadır. Yeni 

teknolojik araçların gelişimi ile tasarımcılar kitap kapağı tasarımlarında sınırları aşan işler 

Görsel 8 Ernest Hemingway’in The old man and the sea adlı 1954 tarihli New York: Charles Scribner's Sons 
yayınevinden çıkan kitabına ait kapak tasarımı 

Kaynak: https://www.whitmorerarebooks.com/images/custom/4.jpg (Erişim Tarihi: 10.05.2022) 

https://www.whitmorerarebooks.com/images/custom/4.jpg
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başarmıştır. Gelişen fikirler, dijital alan ile birleştiğinde ortaya hem sanatsal hem kendisini fark 

ettiren tasarımlar çıkmıştır. 

Kitap ve Pazarlama 

Sanayi devriminin gerçekleşmesi ortaya çok sayıda marka ve ürünü çıkarmıştır. Ortaya 

çıkan bu ürün ve marka rekabet kültürünü bir üst seviyeye çıkarmıştır. Satın alma aşamasında 

birden fazla seçeneklerin olması insanların karar verme aşamasını oldukça etkilemiştir. Çoğu 

zaman bu ürünler arasından en dikkat çekici ve göze hitap eden ürünler tercih edilmiştir. Bu 

nedenle ambalajlar ürün satışı ve pazarlanmasında ilk iletişim aracı halini almışlardır. Estetik 

kaygılar ile yapılan ambalaj tasarımları onu sadece koruması için değil aynı zamanda 

rakiplerinin arasında fark edilebilir duruma getirmiştir (Altuna ve Aysuna, 2009:211). Ambalaj 

tasarımcıları ambalajın boyutu, rengi, ambalajın maddesi, yazı karakteri gibi görsel algıyı 

etkileyecek unsurlar ambalajın kendisi kadar önemli bir alan olarak ifade etmişlerdir. 

21. yüzyıla gelindiğinde albümlerde, kitap kapaklarında daha çok fotoğraf ve parlak 

renklerin kullanıldığını tarihsel süreç içinde görmek mümkündür. Büyük bir yayınevi olan 

Penguin Books, yayınladığı kitap kapaklarının her basımında tasarımı değiştirme yoluna 

gitmiştir. Bu yolla klasik eserlerin modern bir yapıya dönüşmesini amaçlamıştır (Altuna ve 

Aysuna, 2009:211). Penguin Books, klasik eserler üzerinde yeniden canlandırma ve enerji 

kazandırma yöntemi, “maliyeti başarıdan daha yüksek” olduğu fikrini reddetmiştir. Başkan ve 

Görsel 9 Joseph Cassara’nın 2018 tarihli VIC: Text Publlishing baskılı The House of Imposible Beauties adlı romanına ait 
kapak tasarımı (soldaki görsel) 

Kaynak: https://miro.medium.com/max/662/1*izupjqnGPdLsGjAn2m3geQ.jpeg (Erişim Tarihi: 10.05.2022) 
Tom Rachman’nın 2018 tarihli The Italian Teacher adlı romanına ait kapak tasarımı (sağdaki görsel) 

Kaynak: https://miro.medium.com/max/662/1*izupjqnGPdLsGjAn2m3geQ.jpeg (Erişim Tarihi: 10.05.2022) 

 

https://miro.medium.com/max/662/1*izupjqnGPdLsGjAn2m3geQ.jpeg
https://miro.medium.com/max/662/1*izupjqnGPdLsGjAn2m3geQ.jpeg
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aynı zamanda yayıncı olan Katherine Court bu kararın olabilecek en iyi şekilde ilerlediğini 

belirterek olumsuz bir durum olmadığını belirtmiştir. Satış oranlarını göstererek bunu 

kanıtlamıştır. Penguin Books yayınevinin izlemiş olduğu bu politika sayesinde Amerikalı yazar 

Dorothy Parker’ın tüm eserleri için satışlar %400, Don Kişot’un yeni çevirisi %50, Gurur ve 

Önyargı %45, Jane Eyre %43 daha fazla satış başarısı elde etmiştir (Rosen, 2003). İngiliz yazar, 

şehir tarihçisi ve aynı zamanda mimar olan Tom Dyckhoff şu şekilde ifade etmiştir. “Yazmanın 

verdiği hazzı ve romantizmi bir kenara bırakırsak, kitaplar satmak ve satın aldırmak için 

yapılmıştır. Göze hoş gelen ve dikkat çekici olan satın alınır.” şeklinde ifade etmiştir (Dyckhoff, 

2001). 

Sonuç olarak bir kitabın başarısı, kitap kapağı kadar onu pazarlama, reklam ve 

konumlandırma faaliyetlerine bağlıdır. Yayınevleri bu durumu fark etmiş pazarlama ve reklam 

alanlarını güçlendirme yoluna gitmişlerdir. Bu durumu kendilerine yönelttiğimiz beş görüşme 

sorusundan aldığımız cevaplardan da anlamak mümkündür.  

Yayınevlerine “Kitap kapak tasarımlarında nasıl bir yol izliyorsunuz? Açıklar 

mısınız?” şeklinde yönelttiğimiz soruya Luna Yayınları, “yayın yönetmeni, editörler ve 

tasarımcılarımızın nasıl bir yol izleyecekleri konusunda toplantı yapmasıyla süreç başlar. Bu 

sırada editörümüz kitap kapağı tasarımına yardımcı olabilecek bilgiler verir. Yaygın olarak 

kullanılan imgeler ve motifler üzerinden örnekler incelenir ve tasarımcı ilk taslak çalışmalarına 

başlar.” şeklinde ifade etmiştir (Görüşme, 08.01.2022)   

Soruyu tasarımcı seçiminde tasarım tekniğinin, kitabın içeriği ile uyum sağlamasının 

önemi üzerinde ele alan İki Eylül Yayınevi görüşünü şu şekilde ifade etmiştir: 

“Çok sayıda tasarımcı yayınevimiz ile çalışmaktadır. Her tasarımcının ise kendine özgü bir tekniği 

vardır. Bazı tasarımcılar illüstrasyon tekniğini kullanırken, bazı tasarımcılar ise fotoğraf tekniğini 

kullanmaktadır. Bu yüzden kapak tasarımı yapılırken kitabın konusu ve içeriğine en uygun tasarımcı 

ile çalışmaktayız. Uygun tasarımcı seçildikten sonra bizlere örnek çalışmalar oluşturmaya 

başlamaktadır. Yazarında bildirdiği görüşler sayesinde ortak bir paydada buluşuyoruz. Yayınevimiz 

genel olarak çocuk kitapları üzerinden yayın yapmaktadır. Çocukların ilgisini ve dikkatini 

çekebilecek tasarımlar yapmaya özen gösterilmektedir. Çocuklar kitap kapağındaki ayrıntılara çok 

dikkat etmektedir. Bu nedenle kendine en yakın hissettiği tasarımlı kitaplara yönelmektedirler. Erkek 

çocukları kitap seçerken uzay, macera, korku, gizem, süper kahraman gibi görselli kitapları 

seçerken, kız çocukları gizem, hayvan, uzay, peri gibi görselli kitapları seçmektedir. Bu hususlar 

göz önünde bulundurularak kitap kapakları tasarlanmaktadır.” (Görüşme, 13.01.2022) 

“Kitap tasarım süreci boyunca yayınevi olarak iki noktaya çok önem verilmektedir. Hedef 

kitle ve içerik. Bu iki nokta tasarımın nasıl şekilleneceğini belirlemektedir.” şeklinde hedef kitle 

ve içeriğe odaklanan Çıra Kitabın (Görüşme, 11.01.2022) görüşüne benzer ancak yazarın 

fikrinin de önemine odaklanan Platanus Kitap konu ile ilgili görüşünü, “ilk aşama eserin 

konusu ve başlığını dikkate alınmaktadır. Bunun dışında yazarın görüşlerine de önem 
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verilmektedir. Yazarın hayalindeki tasarım fikirleri tasarımın oluşmasında etkili olmaktadır.” 

şeklinde ifade etmiştir. (Görüşme, 21.01.2022) 

Yayınevlerine “Bir kitabın yayınevinden raflara ulaşma süreci ortalama ne kadar 

sürede gerçekleşmektedir? Açıklar mısınız?” şeklinde yönelttiğimiz soruya Luna Yayınları, 

“kitap ile yapılan sözleşme tarihinden itibaren, ortalama olarak 45 gün içerisinde raflarda 

yerini almaktadır. Fakat sadece tasarım sürecinden bahsetmek gerekirse 3-5 gün arasında 

değişmektedir.” (Görüşme, 08.01.2022) şeklinde görüşünü belirtirken, Çıra Kitap “Kitabın 

basıma hazırlık süreci, sayfa sayısına bağlı olarak uzayıp kısalabilmektedir. Ortalama 160 

sayfalık bir kitap değerlendirme yapılırsa 20-25 gün sonra raflarda yerini almaktadır.” 

(Görüşme, 11.01.2022) şeklinde ifade etmiştir. “Eserin, yayınevi ile anlaşma sonrası 30 gün 

içerisinde raflarda yerini alması zorunludur. İlk adım olarak kitabın mizanpaj işlemleri ele 

alınmaktadır. İç sayfaların mizanpajı tamamlandıktan sonra tasarımcı kitabın içeriğine uygun 

görseller ile yaratıcılığını da katarak kapak tasarım çalışmalarını yapmaktadır.” (Görüşme, 

21.01.2022) şeklinde konuya bir yayınevi olarak dikkat ettikleri yayın kuralları çerçevesinde 

yaklaşan Platanus Kitabın görüşüne benzer İki Eylül Yayınevi görüşünü şu şekilde belirtmiştir:  

“Kitabın yayınevinden raflara ulaşma süreci çeşitli koşullara bağlı olarak değişiklik 

göstermektedir. Kitap kapağının tasarımcılardan gelmesi onların yaratıcı fikirlerine bağlı olarak 1-

2 haftayı bulabilmektedir. Mizanpaj ve redakte işlemleri bu aşamada sonuca ulaştırılmaktadır. Bu 

süreçlerden sonra matbaaya teslim süreci başlamaktadır. Bu süre ise 3-4 haftayı bulmaktadır. Baskı 

süreci ise 1 hafta sürmektedir. Tüm bu koşullar yerine getirilirse 35-40 gün arasında değişiklik 

göstermektedir.” (Görüşme, 21.01.2022) 

Yayınevlerine “Türkiye’de kitap kapak tasarımlarının satış oranına etkisi üzerine 

görüşleriniz nelerdir? Açıklar mısınız?” şeklinde yönelttiğimiz soruya Çıra Kitap, “Tüm 

dünyada olduğu gibi Türkiye’de kapak tasarımları satışlar üzerinde önemli bir etken 

oluşturmaktadır. Bu etken türlere göre değişiklik gösterebilir. Örnek olarak Roman ve hikâye 

türleri kapak tasarımları ile ön plana çıkmaktadır. Fakat akademik eserler kapak tasarımının 

satışlarına ciddi bir etkisi yok denecek kadar azdır.” (Görüşme, 11.01.2022) şeklinde görüş 

belirtirken, Platanus Kitap “Günümüzde kitap satışları büyük oranda internet üzerinden 

yapılmaktadır. Bu nedenle yayınevleri için en önemli ve üzerinde durulması gereken nokta 

kapak tasarımıdır. Tanınmış bir yazar değil ise kitap kapağı ve tanıtım yazısı kitapların 

satışlarında büyük bir bölümünü oluşturmaktadır.” (Görüşme, 21.01.2022) şeklinde vermiş 

olduğu görüşte kitap satışlarının online platformlar üzerinden satışında gerçekleşen artışa da 

dikkat çekmiştir. Bu durum bir kitap kapağı tasarımının satış platformlarına göre de 

şekillenebileceği mesajını bizlere vermektedir.  

Soruyu özellikle sektörde yeni olan yazarlar üzerinden değerlendiren Luna Yayınları 

görüşünü şu şekilde ifade etmiştir: 
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“Yayınevimiz, tasarımları hedef kitlenin beğenisine göre yapmaya dikkat etmektedir. Bu 

düşüncemizin bir anlamı var. Kitap okurları, kitapların satıldığı fiziksel mağaza veya internet 

mağazalarında ilk temas kurduğu alan kapaklardır daha sonra üzerindeki yazılar dikkat 

çekmektedir. Bu demektir ki hedef kitlenin kapaklar üzerinde görünüş ve tasarım tercihi var. Kitap 

satılan yerleri dolaşan okur, raflarda gördüğü kitabı seçerken daha önce beğendiği tasarımlara 

göre tercih yapmaktadır. Bu şu demek oluyor. Daha önce okuduğu ve beğendiği kitaba benzeyen 

kitaplar arayan okur, uygun kapaklara yönelmek isteyecektir. Bu alanda yeni olan ve henüz 

kariyerinin başındaki yazarlarda kitap kapağı çok dikkat edilmesi gereken unsurdur. Tanınırlığını 

ve belirli bir kimlik kazanması için bu çok önemlidir. Tüm koşullar okuyucuya uygun geldiği 

takdirde kitabı satın almaya karar vermektedir. Asıl olarak hedef kitlenin dikkatini çekmek ve 

etkileyebilmek için 1-2 saniye süre vardır. Örnek vermek gerekirse Koridor Yayınları, yüzlerce kez 

basılmış kitapları çok iyi bir kapakla yeniden yayınlar. Bu yenileme inanılmaz derecede satışları 

arttırmaktadır. İnsanlar bu kitapları ister okumuş veya okumamış olsun bir “nüshasına” sahip 

olmak, kitaplığında bulundurmak ve hatta sadece fotoğrafını çekmek istemektedirler.” (Görüşme, 

08.01.2022) 

İki Eylül Yayınevi ise, kitap ismi ve kapak tasarımı arasında başarılı bir bağlantının hedef 

kitle üzerindeki olumlu etkisi üzerinde durmuş ve şu şekilde görüşünü belirtmiştir: 

“Kitap kapak tasarımının satışlar üzerinde azımsanmayacak kadar ciddi etkisi vardır. Okurlar 

kapak tasarımlarında konusu ve ismi arasın uyum aramaktadır. Bu durum insanın doğası gereği her 

zaman vardır. Uyumsuz, sıradan ve itici bir tasarım en deneyimli okuyucu üzerinde bile olumsuz bir 

etki yaratabilmektedir. Fakat başka bir durumdan söz etmek gerekirse, sosyal medyanın gücü bu 

alanda kendini göstermektedir. Bir kitap çok beğenildiği takdirde ise kapağın etkisi azalmaktadır. 

Bunun nedeni o kitabın toplum tarafından bilinirliğinin armış olmasıdır. Kısaca açıklamak 

gerekirse günümüzde hitap ettiği okur kitlesinin ilgisini üzerinde toplayan, kitap ismiyle uyumlu bir 

tasarım ortaya koyan eserler kendini diğer kitaplar arasından fark edilir duruma getirmektedir.” 

(Görüşme, 13.01.2022) 

Yayınevlerine “Eski kitap kapak tasarımları ile günümüzdeki kitap kapak 

tasarımlarını karşılaştırdığınızda, güncel durumun satış oranına ne gibi etkileri olmuştur? 

Açıklar mısınız?” şeklinde yönelttiğimiz soruya Luna Yayınları şu şekilde yanıt vermiştir: 

“Yeni dönemde oluşturulan kapak tasarımlarının etkisi, eski tasarımlara göre çok daha fazla. Bunu 

birden fazla neden oluşturmaktadır. Eski dönemde yayınevi sayısı ve yazar sayısının fazla olmaması 

bu nedenlerden bir tanesidir. Bir neden ise tasarım teknolojisi ve basım teknolojisi günümüz 

seviyesine çıkamamış olmasıdır. Bu nedenle rekabet az ve okuyucunun tercih edebileceği eser sayısı 

kısıtlı kalmaktadır. Bu konu az da olsa telif ve kanun meselesini ilgilendirmektedir. Telif Kanunu bir 

sanatçının eserlerini ölümünden 70 yıl sonra serbest bırakmaktadır. Serbest bırakıldığında ise 

isteyen her yayınevi bu kitapları basabilmektedir. Güncel bir örnek vermek gerekirse Orhan Veli 

Kanık’ın telif süresi 2021 itibari ile dolmaktadır. Kısa bir süre içerisinde birden çok yayınevi bu 

kitapları yeni tasarımlar ile basmaya başlayacaktır. Bir okuyucu Orhan Veli Kanık’ın kitabını satın 

almak isterse bir sanal mağaza veya fiziksel bir mağazaya girdiği anda karşısında içeriği birebir 

aynı, farklı yayınevlerinin bastığı kitaplar karşılamaktadır. Bu durum kitap kapağının satışına etki 

eden tek unsur haline getirmektedir.” Görüşme, 08.01.2022) 
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Konuyu teknolojinin gelişmesiyle elde edilen sonuçlar bağlamında değerlendiren İki 

Eylül Yayınevi: 

Yeni nesil görsel bilgileri oldukça gelişmiş durumda. Bilgisayar, tablet, akıllı telefonlar gerçeklik 

algısını köklü bir değişime uğradı. Eski tarzda yapılan ve nostalji içeren kapaklar yeteri kadar ilgi 

gösterilmemektedir. Bilgisayarda destekli yapılan tasarımlar ise okurlarda büyük bir etki 

bırakmaktadır. Bu etki yeni tasarımların gelişmesini sağlamaktadır. Bu nedenle yayınevleri tercihini 

bilgisayar destekli tasarım doğrultusunda kullanmaktadır.” (Görüşme, 13.01.2022) şeklinde 

görüşünü ifade etmiştir.   

Günümüzde gerçekleştirilen kapak tasarımlarını kullanılan görseller bağlamında ele alan 

Çıra Kitap (Görüşme, 11.01.2022) ve Platanus Kitabın (Görüşme, 21.01.2022) görüşlerine 

göre, güncel kapak tasarımlarının eski tasarımlara göre teknoloji ve görsel çağın etkisiyle daha 

ön planda olduğu yönündedir.   

Yayınevlerine “Geçmişten bugüne kitap kapağı tasarımının durumunda neler değişti? 

Bu konudaki görüşlerinizi bizimle paylaşır mısınız?” şeklinde yönelttiğimiz soruya Luna 

Yayınları, “Günümüz dijital dünyasında tasarım anlayışı ve bu alandaki sanatçı da değişmiş 

durumda. Yayınevlerinin çoğalması kitap kapaklarında rekabeti arttırdı. Geçmişte kapaklar, 

içeriği dış dünyadan ayıran bir kabuk görevi görürken, günümüzde ise satılmanın asli unsuru 

haline gelmiştir.” (Görüşme,08.01.2022) şeklinde görüş belirtirken, Çıra Kitap “Eski kitap 

kapakları incelediğimizde, düz bir renk ve zemin üzerine kırpılmış resimler şeklinde tasarımlar 

yapılmıştır. Günümüzde ise genel olarak dijital çalışmalar yapılmaktadır. Dijital illüstrasyon 

ve fotoğraf kullanımı sayesinde okuyucunun ilgisini kendisine çekmektedir.” (Görüşme, 

11.01.2022) ifadesini kullanmıştır. 

Konuyu teknolojinin gelişmesi, küreselleşme bağlamında ele alan İki Eylül Yayınevinin 

görüşü şu şekildedir: 

“Geçmişten günümüze tasarım teknolojisi ve tasarıma bakış açısı çok değişti. Bu alanda 1990 yılına 

kadar çok fazla değişim yaşanmadı. Sadece küçük değişimler kendini göstermeye başlamıştır. 

Tasarımlar hem konu hem de tür bakımından gelenekçi bir yol takip edilmiştir. Fakat 1990 yılı 

sonrası tasarım teknolojisi, pratikteki uygulamaları ve bakış açımızı değiştirmiştir. İnternetin 

gelişmesi ile artık daha global yaşam alanı ortaya çıkmıştır. Globalleşmenin getirmiş olduğu 

tasarım algısı konu ve içerik bakımından farklı kültürler ile iç içe girmeye başlamıştır. Tasarım 

teknolojisi ise tasarımcıların daha yaratıcı çalışmasını ve ifade güçlerinin artmasını sağlamıştır. 

1990 yıllarında başlayan bu global değişim, günümüzde tekrar kendini yenilemek ve farklı olmak 

zorunda kalmıştır. Dijitalleşme ile yeni teknolojilerin hayatımıza girmesi ve sanal gerçekliğin hızla 

gelişmesi yeni bir değişimi beraberinde getirecektir. Yakın bir zamanda günümüzdeki tasarımlar 

kendini geliştiremediği takdirde okurun ilgi ve alakasını yitirecektir. Bunun nedeni hızlı bir şekilde 

günlük yaşantımız ve görsel algılarımız değişim içerisine girmiştir.” (Görüşme, 13.01.2022) 

Kitap kapağı konusunda gerçekleşen değişimi hedef kitleye bağlayan Platanus Kitabın 

görüşü ise şu şekildedir: 
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“Geçmişten bugüne tasarımla ilgili değişen ve okuyucunun ilgisini ve dikkatini çeken kapaklar, 

seçilen görsellerin her geçen gün farklılaşması, kullandığımız bilgisayar destekli uygulamaların 

kendini her gün geliştirmesi ile alakalıdır. Geçmişte Powerpoint ile yapılan ya da el çizimleri ile 

yapılan kapaklar şu an kullanılan bilgisayar uygulamaları arasında inanılmaz derecede tasarım 

farkı kendini göstermiştir. Kısaca özetlemek gerekirse her uygulamada tasarım yapılabilir. Fakat 

kullanılan görselleri okuyucuya ve hedef kitleye göre uyarlanması çok önemlidir. Şu an ki teknolojiyi 

düşündüğümüzde kapak tasarımları gün geçtikçe dikkat çekici ve ilgi uyandırmaya başlamıştır.” 

(Görüşme, 21.01.2022) 

 

Sonuç 

Gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda şu çıkarımları 

yapmak mümkündür. Yayınevleri tasarımı oluşturmadan önce tasarımda kullanılan imgeleri 

belirlemektedir ve üzerine taslak çalışmaları oluşturmaktadır. Çocuk kitaplarında erkek ve kız 

çocukların ilgisini çekebilecek öğeler kullanılmaktadır. Erkek çocukları uzay, hayvan, macera, 

süper kahraman tercih edilmektedir. Kız çocuklar hayvan, uzay, peri, tercihlerinde 

bulunmuştur. Yetişkin kitaplarında ise popüler imgeler kullanılmaktadır. Kitaplar genel 

anlamda 45 gün içerisinde tamamlanıp, raflarda yerini almaktadır. Kitap okurları konusu, ismi 

ve tasarımı arasında uyum aramaktadır. İçeriği ve kapak tasarımı arasındaki uyumsuzluk tüm 

okuyucu kitlesini etkilemektedir. Kitap okurları, daha önce okudukları kitabın içeriğine uygun 

tasarımlara yönelmektedir. Kitap okurları okudukları kitabın tasarımının etkisinden dolayı satın 

alma eğilimi göstermektedir. Eski nesil okuyucuların yeni nesle göre görsel algısı değişmiş 

durumdadır. Yeni nesil okuyucular daha çok dijital tasarımlara yönelmiştir. Aynı tür, aynı 

isimde farklı yayınevinin basılan kitaplar arasında okuyucular tasarımı en dikkat çekici olan 

kitaba yönelmişlerdir. Bu durum neredeyse satışa etki eden tek unsur halini almıştır. 21. Yüzyıl 

sonrasında gelişen teknoloji ve tasarım algısı, kitap kapağının satılmasında asli unsur halini 

almıştır 

Çıkarımlar doğrultusunda ulaşılan sonuç, gelişen tasarım ve baskı teknolojisi okurların, 

bakış açısını ve tasarım algısını değiştirmiştir. Kitap kapakları geçmişten günümüze kadar olan 

süreçte kullanılan teknikler ve tasarım algısı sürekli değişim içerisindedir. Eski dönemlerde elle 

yazılan kitaplar yazar, ciltleme, süsleme gibi alanlarında birden fazla kişilerin ortak çalışması 

sonucu çok az sayıda kitap ortaya çıkarılmıştır. Fakat günümüzde basım teknolojisinin 

gelişmesi sonucu kitaplar sınırlı sürede ve az sayıda insanın emekleri ile çok sayıda kitaplar 

ortaya çıkarılmıştır.  

Kitabın fark edilebilirliğini arttıran önemli etkenler, kapakta kullanılan görsel unsurlardır. 

Kitap kapağı tasarlama aşamasında yayınevleri; hedef kitlenin dikkatini çekebilecek, onların 

isteklerine karşılık verebilecek, sıradanlıktan ve klişelerden uzak görsellerin seçilmesi çok 
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önemlidir. Bu aşamada yayınevleri, hedef kitlesini çok iyi analiz etmeli, istek ve önerilerini 

ortaya koyan detaylı raporlar oluşturmalıdır. Kitabın içeriğine en uygun görsellerin kullanılması 

kitap raflarında kendini fark edilir bir duruma getirmiştir. Bazı başarılı kitap kapağı 

tasarımcıları kitabın içeriğini en iyi şekilde yansıtabilmek için yayın editörleriyle ve bazı 

durumlarda yazar ile sürekli bir iletişim halinde olmuştur. Bu yolla kitabın ruhu, kapak 

tasarımına aktarılması sağlanabilmektedir. Gelişen tasarım ve baskı teknolojisi ile tasarım 

algıları değişmiş daha anlamlı kapak tasarımları ortaya çıkarmıştır. Bu açıdan tasarımcılar, 

kendilerini çağın getirmiş olduğu tasarım algısına güncellemesi gerekmektedir.  

Her ne kadar kapak tasarımlarının satışlara etkisi yüksek olsa da pazarlama ve reklam 

yönetiminin gücü yadsınamaz derecede önemlidir. Tasarımı güçlü olan kitapların satışlarını 

yukarılara çekmek, bu alanların etkin kullanılması ile mümkün hale gelmektedir. Günümüzde 

ise kitap kapakları artık onu kuruyan bir araçtan çıkmış, onu pazarlayan bir reklam aracı haline 

gelmiştir. Bu nedenle yayınevleri yazar, editör, tasarımcı, reklam yazarı pazarlama uzmanı gibi 

alanında uzman kişilerin ortak çalışması sonucu ortaya çıkarılmaya başlanmıştır. 

Kapak tasarımlarında kullanılan görseller, bilgisayar destekli tasarım uygulamalarının 

gelişmesi ile gerçeğe daha yakın, daha anlamlı sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Bu görsellerin kitap 

yazarı ve yayınevleri için kitap satışında olumlu bir etkiye dönüşmüştür. 
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“Seramik Tornası” Anlamına Gelen Farklı İsimlendirmelerin İncelenmesi 

Öz 

Tarihöncesi çağlardan beri süregelen seramik üretiminde ve günümüz seramik sanatında; “Seramik 

Tornasında Şekillendirme Yöntemi” nin hiç kuşkusuz yadsınamaz bir yeri olmuştur. İlgili yöntem; 

keşfedildiği M.Ö. 4000-3000 yıllarından beri en sık kullanılan seramik şekillendirme yöntemlerinden 

biridir. Ustalık derecesinde öğrenildiği zaman, hem geleneksel/endüstriyel hem de sanatsal/çağdaş 

anlamda seramik formları en hızlı ve en kolay biçimde şekillendirebilmeyi/üretebilmeyi sağlamaktadır. 

Günümüzde “Seramik Tornası” en yaygın şekilde “Çömlekçi Tornası” ya da “Çömlekçi Çarkı” isimleri 

ile bilinmektedir. Bunun yanı sıra; çark, torna, çamur torna, çamur çarkı, çinici tornası, çinici çarkı, 

tekmeli/tepmeli çark, çömlekçi tezgâhı, tepme tezgâhı, torna tezgâhı vb. isimlendirmeler de 

kullanılmaktadır. Bu araştırma; “Seramik Tornası” ifadesi ile aynı anlama gelen tüm ifadelerin 

bilinirliğini/tanınırlığını artırmayı, bunun yanı sıra ilgili seramik şekillendirme yönteminde kullanılan 

makineyi en uygun, kapsamlı ve doğru şekilde hangi ifadenin tanımladığını irdelemeyi amaçlamıştır. 

Bu çalışma ile ilgili alandaki zanaatçı/usta, sanatçı ve öğrencilerin; “Seramik Tornası” nı tanımlayan 

tüm eş anlamlı isimlendirmeleri tanıması, en kapsamlı denilebilecek ve ilgili makineyi en doğru şekilde 

tanımladığı düşünülen ortak tek bir ifadeye yönlendirilmesi amacı güdülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Seramik Tornası, Çömlekçi Tornası, Çömlekçi Çarkı, Çamur Tornası, Çark, Torna 

Examination of Different Names Meaning "Ceramic Lathe" 

Abstract 

In the ceramic production that has been going on since prehistoric times and in today's ceramic art; 

There is no doubt that the “Forming Method on the Ceramic Lathe” has an undeniable place. Related 

method; BC when it was discovered It is one of the most frequently used ceramic forming methods since 

4000-3000 years. When learned masterfully, it enables to shape/produce ceramic forms in the fastest 

and easiest way, both in traditional/industrial and artistic/contemporary terms. 
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Today, the "Ceramic Lathe" is most commonly known as the "Potter's Lathe" or "The Potter's Wheel". 

And also; wheel, lathe, mud lathe, mud wheel, tile lathe, tile wheel, kick wheel, potter's bench, kick 

bench, lathe bench etc. nomenclature is also used. This research; It aimed to increase the 

awareness/recognition of all expressions that have the same meaning as the expression "Ceramic Lathe", 

as well as to examine which expression most appropriately, comprehensively and accurately describes 

the machine used in the relevant ceramic shaping method. The craftsmen/masters, artists and students 

in the field related to this study; It is aimed to recognize all synonyms describing the "Ceramic Lathe" 

and to direct it to a single common expression, which can be called the most comprehensive and is 

thought to describe the relevant machine in the most accurate way. 

Keywords: Ceramic Lathe, Pottery/Potter’s Lathe, Pottery/Potter’s Wheel, Mud Lathe, Wheel, Lathe  

1. Giriş 

Tarih öncesi çağlardan beri süregelen seramik üretiminde ve günümüz seramik sanatında; 

“Seramik Tornasında Şekillendirme Yöntemi” nin hiç kuşkusuz yadsınamaz bir yeri olmuştur. 

Başlangıçta doğada bulduğu özlü/plastik toprağı elde şekillendirerek birtakım figüratif 

heykelcikler, dinsel kaplar ve yaşamını kolay hale getirmek için yeme-içme-saklama kapları 

üretmeye başlayan insanoğlu; daha sonraları üretimi daha hızlı hale getirmek, aynı sürede daha 

fazla seramik üretebilmek gayesi ile arayışlarda bulunmuştur. Zaman içerisinde günümüzdeki 

seramik tornalarının ilk örnekleri olan el tornaları icat edilmiştir. Tarih öncesi çağlarda yeme-

içme-saklama kaplarının üretimini hızlandırmak ve daha kolay hale getirmek isteyen insanoğlu; 

günümüzde de bu temel amacın yanı sıra sanatsal tasarımlarını daha hızlı ve rahat şekilde 

sonuca ulaştırabilmek için ilgili yöntemi tercih etmektedir. 

Mezopotamya’da M.Ö 5000 yılından başlayarak, düzenli toplum yaşamının ilk belirtileri 

görülmektedir. M.Ö 3500 yılına ait olduğu saptanan Uruk’ta ilk çömlekçi çarkına, dolayısıyla 

çarklı çömlekçiliğe rastlanmıştır (Güner, 1988, s.11). MÖ. 4000-3000 yıllarında 

Mezopotamya’da bulunan Halaf Kültürü etkisindeki Ur kentinde elle döndürülen ağaç ya da 

taştan yapılmış çömlekçi çarkının keşfiyle birlikte kap-kacaklar artık çarkta üretilmeye 

başlanmıştır (Cooper, 1989, s.11).  Çeşitli kaynaklarda geçen ifadelere göre seramik tornasının 

ilk kez keşfedildiği M.Ö. 4000-3000 yıllarından günümüze kadarki tarihsel süreç içerisinde dört 

ayrı torna türü gelişim göstermiştir. Bunlar tarihsel süreç içerisinde el tornaları, ayak tornaları, 

pedallı tornalar ve elektrikli tornalar olarak sıralanmıştır. İnsanoğlu torna kullanımını ve 

tornada yapılan üretimi daha rahat ve hızlı hale getirebilmek için sürekli olarak tornayı 

geliştirme çabası içinde bulunmuştur. 
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Günümüzde de bu dört farklı torna türünün dünyanın çeşitli bölgelerinde halen kullanılmakta 

olduğu görülmektedir (Çobanlı ve Canbolat, 2014, s.157).  Bu durum toplumların kültürlerine, 

alışkanlıklarına bağlı kalmalarıyla ilgili olabileceği gibi çoğu zaman teknolojiye erişim 

konusunda maddi imkânlarının yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. Günümüzde 

teknolojiye erişim konusunda maddi sıkıntı yaşamayan pek çok gelişmiş ya da gelişmekte olan 

ülkede oldukça ağırlıklı olarak elektrikli tornalar kullanılmaktadır. 

 

Resim 1: El Tornası Örnekleri (Yıldırım, 2021a, s.17-19) 

 

 

Resim 2: Ayak Tornası Örnekleri (Yıldırım, 2021a, s.22-23) 
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Resim 3: Pedallı Torna Örnekleri (Yıldırım, 2021a, s.24-25) 

 

Resim 4: Elektrikli Torna Örnekleri (Yıldırım, 2021a, s.29-25) 

 

2. “Seramik Tornası” Anlamına Gelen Farklı İsimlendirmelerin İncelenmesi 

Günümüzde “Seramik Tornası” en yaygın şekilde “Çömlekçi Tornası” ya da “Çömlekçi Çarkı” 

isimleri ile bilinmektedir. Bunun yanı sıra çark, torna, çamur torna, çamur çarkı, çinici tornası, 

çinici çarkı, el tornası/çarkı, döner tabla, dönek, turnet, ayak tornası/çarkı, tekmeli/tepmeli 

torna/çark, elektrikli torna/çark, çömlekçi tezgâhı, tepme tezgâhı, torna tezgâhı, gibi 

isimlendirmeler de kullanılmaktadır. 

İnsanların gereksinimleri doğrultusunda şekil alan seramik, ilk olarak geleneksel boyutu olan 

çömlekçilikle ön plana çıkmıştır (Çobanlı ve Canbolat, 2011, s.99).  Aslında seramik deyince 

halk arasında akla ilk gelen şeyin “çömlekçi çarkı” olması bu aracın geleneksel seramikle 

özdeşleştiğinin de bir göstergesi sayılabilir (Köpüklü, 2019, s.241). Bu nedenle günümüzde en 

sık ve yaygın şekilde “Çömlekçi Tornası” ifadesi kullanılmaktadır. Bu ifadenin yanı sıra 

yaygınlık sırasına göre; “Çömlekçi Çarkı”, “Çamur Torna”, “Seramik Tornası” ifadeleri 

sıklıkla kullanılmaktadır. 
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İngilizcede ise şu ifadeler “Seramik Tornası” anlamında kullanılmaktadır: Wheel(Çark), 

Lathe(Torna), Turn-Table(Döner Tabla), Hand Wheel(El Çarkı), Hand Lathe(El Tornası), Kick 

Whell(Ayak Çarkı), Kick Lathe(Ayak Tornası), Potter’s Whell(Çömlekçinin Çarkı), Pottery 

Wheell(Çömlekçi Çarkı), Pottery Lathe(Çömlekçi Tornası), Ceramic Lathe(Seramik Tornası). 

Türkçede olduğu gibi İngilizcede de “Seramik Tornası” anlamında en yaygın şekilde 

“Çömlekçi Çarkı” anlamına gelen “Pottery Wheell” ifadesi kullanılmaktadır. Bunun nedeni 

bahsi geçen makinenin tarihte ilk kez “Çömlekçilik” ile ortaya çıkmış ve binlerce yıl boyunca 

yalnızca “çömlek” yapımında kullanılmış olmasıdır. 

İnsanoğlunun kili keşfedip kap sanatında ve çömlekçi tornasında kullanması günümüze kadar 

devam etmiş fakat çağın hızla değişip ilerlemesi, teknoloji ve bilimin gelişmesi, yeni 

malzemelerin alternatif olarak kullanılması ile geleneksel sanatımız olan çömlekçilik 

yavaşlamaya hatta gerilemeye başlamıştır (Sevim, 2005, s.97). Hem bu sebeple hem de sadece 

seramik alanının geleneksel bir dalını ifade etmesinden dolayı “Çömlekçi Tornası” ya da 

“Çömlekçi Çarkı” isimlendirmelerinin günümüzde yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. Her ne 

kadar “Seramik Tornası” nın ana doğuş alanı geleneksel çömlekçilik olmasından dolayı sıklıkla 

“Çömlekçi Tornası/Çarkı” isimleri ile anılsa da günümüzdeki yaygın kullanım alanlarının 

tamamını kapsayan bir tanımlama olmadığı için ilgili ifadelerin kullanılmaya devam etmesi 

doğru olmayacaktır.  

“Çömlekçi Tornası” ya da “ Çömlekçi Çarkı” ifadeleri yalnızca “çömlek” üretimi yapılabilen 

bir makine izlenimi vermektedir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre “çömlek” sözcüğü; “toprak 

tencere” anlamına gelmektedir. “Çömlekçilik” ise “topraktan kap yapma sanatı” anlamına 

gelmektedir. “Çömlek” ifadesi en geniş anlamıyla; çoğunlukla kırmızı çamur kullanılarak 

üretilen; testi, güveç, tencere, tepsi, tabak, bardak, sürahi, küp, kavanoz, amfora, vazo vb. daha 

çok yeme-içme-saklama kabı olarak kullanılan işlevsel ve/veya dekoratif kapları 

tanımlamaktadır (Yıldırım, 2021b, s.21). Aynı şekilde “Çinici Tornası” ya da “Çinici Çarkı” 

ifadeleri de yalnızca çini form şekillendirmesi yapılabilen bir makine izlenimi vermektedir.  

“Çini” ifadesi; çoğunlukla beyaz çamurdan ya da nadiren de olsa beyaz astar çekilmiş farklı 

türlerde çamurlardan yapılan, iki ya da üç boyutlu bisküvi pişirimi yapılmış formlar üzerine, 

sıraltı dekor yapılması ve sıralanarak ikinci kez fırınlanması ile elde edilen geleneksel seramik 

türünü tanımlar (Yıldırım, 2021b, s.22).  

Ancak ilgili makine günümüzde bu geleneksel seramik gruplarının(çömlek ve çini) dışında 

hemen hemen akla gelebilen her türlü geleneksel ya da çağdaş seramik formun üretiminde 

yaygın olarak kullanıldığından dolayı “Seramik Tornası” şeklinde tanımlanmayı daha çok hak 
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etmektedir. Çünkü bilindiği üzere “seramik” ifadesi çömlek, çini, porselen sofra gereçleri, 

endüstriyel ve sanatsal cam ürünler, çeşitli seramik çamurları ve cam türlerinden yapılan 

heykeller, seramik takılar, her türlü sanatsal seramikler, vitrifiye, yapı-inşaat seramikleri, 

seramik sağlık gereçleri, seramik mühendislik gereçleri vb. tüm seramik gruplarının en genel 

ve kapsayıcı ismidir. “Seramik Tornasında” hemen hemen her türlü seramik çamuru 

kullanılabilmekte ve akla gelen her türlü seramik form doğrudan ya da dolaylı olarak 

yapılabilmektedir. Çok çeşitli sanatsal/dekoratif objeler seramik tornasında doğrudan tek parça 

olarak ya da çok parçalı-eklemeli olarak yapılabilmektedir. Ayrıca insan ve hayvan figürleri vb. 

akla gelebilecek her türlü çok parçalı formlar analitik düşünme mantığı ile küçük parçalar 

halinde seramik tornasında taslak anlamda da olsa yapıldıktan sonra birleştirilerek ve 

gerekiyorsa elle ya da seramik aletleri ile ekstra müdahalelerde bulunarak diğer yöntemlere 

göre daha hızlı ve kolay şekilde yapılabilmektedir. 

 

Resim 5: Seramik Tornasında Üretilen Bazı “Geleneksel/Klasik” Form Örnekleri (Yıldırım, 2021b, s.21-22) 

 

 

Resim 6: Seramik Tornasında Üretilen Bazı “Çağdaş/Modern” Form Örnekleri (Yıldırım, 2021b, s.22) 
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Resim 7: Seramik Tornasında Üretilen Bazı “Çağdaş/Modern” Form Örnekleri (Yıldırım, 2020, s.562-566) 

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre “Çark” sözcüğü; “Bir eksenin döndürdüğü tekerlek 

biçimindeki makine parçası” şeklinde tanımlanır. İlgili tanımdan anlaşılacağı gibi tek başına 

“Çark” sözcüğünü “Seramik Tornasını” tanımlamak için kullanmak anlam açısından tamamen 

yanlıştır. Çünkü “bir eksenin döndürdüğü tekerlek biçimindeki makine parçası” yani “çark” 

sadece “Seramik Tornasında” değil pek çok makine de bulunmaktadır. Aynı şekilde Türk Dil 

Kurumu sözlüğüne göre “Torna” kelimesi; “Ağaç veya metal eşyaya yuvarlak bir biçim vermek 

için kullanılan çarklı tezgâh” şeklinde tanımlanır. İlgili tanımdan anlaşılacağı gibi tek başına 

“Torna” sözcüğünü “Seramik Tornasını” tanımlamak için kullanmak anlam açısından yanlıştır. 

“Torna” kelimesi terim anlamında “Çark” sözcüğüne göre “Seramik Tornasını” daha iyi 

tanımlamaktadır. Ancak yine de daha çok ağaç ve metal tornalarını çağrıştıran bir ifade 

olmasından dolayı ve TDK sözlükte bulunan “Torna” tanımında seramiğe yer verilmemesi, 

sadece ağaç ve metale yer verilmesi dolayısı ile “Seramik Tornası” ifadesi yerine kullanımı 

doğru bulunmamaktadır. 

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre “tezgâh” sözcüğü; “Üzerinde genellikle el veya küçük 

makinelerle iş görülen yapım aracı: Çanak çömlek tezgâhı. Halı tezgâhı.” şeklinde tanımlanır. 

Bu tanımlamaya göre “Seramik Tornasını” ifade etmek için kullanılan sözcükler arasında yer 

alan “Çömlekçi Tezgâhı” ve “Torna Tezgâhı” ifadelerinin kullanımı genel anlamda doğrudur. 

Ancak “Çömlekçi Tezgâhı” ifadesi aynı “Çömlekçi Tornası” ifadesi gibi yalnızca “çömlek” 

üretimi yapılabilen bir makine izlenimi vermektedir. “Torna Tezgâhı” ve “Tepme Tezgâhı” gibi 

ifadeler ise yine farklı makineleri ya da meslekleri de tanımlayabilecek tarzda “genel” 

ifadelerdir. Bu nedenle ilgili ifadeleri “Seramik Tornasını” tanımlamak için kullanmak da çok 

doğru olmayacaktır. 

El tornası/çarkı, döner tabla, dönek ve turnet ifadeleri sadece el ile hız verilen en ilkel seramik 

tornalarını tanımlamaktadır. Turnet sözcüğü ayrıca günümüzde seramik üretiminin 
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şekillendirme, dekor, sırlama vb. hemen her aşamasında sıklıkla kullanılan mini el tornalarını 

da tanımlamaktadır. Turnet: Seramik ve heykelcilikte çamuru işlemede kullanılan döner tablalı 

tezgâh. Elle çevrilen küçük torna (Sözen ve Tanyeli, 1986, s.241). Ayak tornası/çarkı, 

tekmeli/tepmeli torna/çark, tepme tezgâhı ifadeleri sadece ayak ile hız verilen seramik 

tornalarını tanımlamaktadır. Elektrikli torna/çark ifadesi ise sadece elektrikle çalışan seramik 

tornalarını tanımlamaktadır. Bu nedenle bu ifadeleri de “genel kapsayıcılık” bakımından 

“Seramik Tornası” ifadesi yerine kullanmak doğru bulunmamaktadır. 

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre “çamur” sözcüğü; “su ile karışıp bulaşır ve içine batılır 

duruma gelmiş toprak, balçık” şeklinde ve “yapı işlerinde kullanılan çeşitli malzemeden 

oluşmuş harç” şeklinde tanımlanmaktadır. Buradan hareketle “çamur” ifadesinin yapı işlerinde 

kullanılan harç içinde kullanılabileceği düşünülerek “Çamur Tornası” veya “Çamur Çarkı” 

ifadelerini kullanmanın da “Seramik Tornası” ifadesi kadar doğru bir tanımlama olmadığı 

görülmektedir. Bununla birlikte “Çamur Tornası” ve “Çamur Çarkı” ifadelerinin kullanılan tüm 

diğer ifadeler içinde anlam ve kapsayıcılık bakımından “Seramik Tornası” ifadesine en yakın 

görünen ifadeler olduğu düşünülmektedir.  

Ancak yine de ilgili makineyi tanımlayan tek bir ortak ifadeyi yaygınlaştırmak gerekirse 

“Seramik Tornası” ifadesi kelime ve terim anlamı açısından, genel kapsamı bakımından en 

doğrusu/uygunu olacaktır. Bu bağlamda ilgili şekillendirme yöntemini ise “Seramik Tornasında 

Şekillendirme Yöntemi” şeklinde tek ve ortak bir ifadeyle tanımlamak en doğrusu/uygunu 

olacaktır. 

 

Sonuç 

Günümüzde bahsi geçen tüm seramik tornası türlerini ve bilhassa tüm dünyada en yaygın 

şekilde kullanılan elektrikli seramik tornalarını tanımlayan pek çok eş ya da yakın anlamlı ifade 

kullanılmaktadır. Çalışma kapsamında bahsi geçen eş ya da yakın anlamlı ifadeler tam doğru 

anlamlarıyla tanıtılmıştır. İlgili eş ya da yakın anlamlı ifadelerin çokluğu özellikle seramik 

eğitimine yeni başlayan bireyler için bazı durumlarda zihin karışıklığına neden olabilmektedir. 

İlgili alan araştırmacılarının literatür takibi açısından da çeşitli dezavantajlar 

doğurabilmektedir. İlgili konuda araştırma yapan bireyler; örneğin “Çömlekçi Çarkı” ifadesi ile 

tarama yaptığında sadece bu ifade kullanılarak üretilmiş yayınlara/eserlere ulaşabilmekte, diğer 

bahsi geçen eş ya da yakın anlamlı ifadeler kullanılarak üretilmiş yayınlara/eserlere 

ulaşamamaktadır.  
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Bu nedenle ilgili bireylerin “Seramik Tornası” anlamına gelen tüm ifadeleri tam doğru 

anlamları ve kapsamları ile birlikte bilmeleri oldukça önemlidir. Ayrıca bundan sonraki 

çalışmalarda tek bir ortak ifade kullanmaya yönelmek pek çok karışıklığın çözümü ve ilgili 

alanda bilgiye ulaşımı daha kolay hale getirmek açısından daha da önemli görülmektedir. İlgili 

konuda en kapsamlı ve en doğru olduğu düşünülen ortak tek bir ifade olarak “Seramik Tornası” 

ve “Seramik Tornasında Şekillendirme Yöntemi” ifadeleri önerilmiştir. İlgili ifadelerin 

“Seramik Tornasını” tanımlayan diğer ifadeler içerisinden neden en kapsamlı ve en doğru 

ifadeler olarak önerildiğine detaylı olarak değinilmiştir. Bu çalışmanın ilgili alanda daha sonra 

yapılacak araştırmalara olumlu katkılar sunacağı umulmaktadır. 
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Çağdaş Seramik Sanatında At Figürü 

Öz 

At insanlık tarihinde oldukça önemli bir yere sahip olmuş, gündelik hayatta etinden, sütünden, 

derisinden, kıllarından, kemiklerinden ve özellikle de gücünden fazlaca yararlanılmıştır. İnsanlar binek 

olarak, yük taşımak için vb. çeşitli anlamlarda yararlandıkları atları ile duygusal bağlar da kurmuşlardır. 

Atlarını bir yoldaş ve hatta dost olarak görmüşlerdir. Atlarına insan kıymeti ya da buna yakın bir kıymet 

vermişlerdir. At insanların pek çoğu için güzelliği, asaleti ve gücü simgelemiştir. Eski çağlarda 

savaşların ve göçlerin vazgeçilmez bir unsuru olan, en az günümüzdeki otomobillerin yaygınlığı kadar 

sık kullanılan at; günümüzde gelişen teknolojilerin (bisiklet, motosiklet, çeşitli otomobil türleri vb.) 

kullanımı sonucu yaygın kullanım alanını yitirmiştir. Günümüzde oldukça az düzeyde ticari, sportif, 

nostaljik vb. amaçlı kullanımları dışında büyük oranda hayatımızdan çıkmıştır.  

Ancak en eski çağlardan beri, insanların atlar ile olan fiziksel/maddesel ve özellikle de duygusal 

bağlarının da önemli etkileri ile at figürü hem iki boyutlu hem de üç boyutlu sanat eserleri anlamında 

hayatımızda devamlı olarak yer almıştır. Atın günlük hayattaki son derece yaygın kullanımı 

sonlanmasına rağmen çeşitli sanat dallarına yansımaları sonlanmamış, aksine artarak devam etmiştir. At 

figürü seramik sanatında da hem iki boyutlu resimsel anlamda hem de üç boyutlu olarak çok uzun 

yıllardır kullanılmaktadır. Bu araştırmada at figürünü konu alan seramik eserler üreten, bazı günümüz 

çağdaş seramik sanatçılarının eserlerinden örnekler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Çağdaş Sanat, At, Seramik, Seramik At Figürü, Çağdaş Seramik Sanatında At 

Figürü 

Horse Figure in Contemporary Ceramic Art 

Abstract 

The horse has had a very important place in the history of humanity, and its meat, milk, skin, hair, bones 

and especially its power have been used extensively in daily life. People use it as a passenger, to carry 

loads, etc. They also established emotional bonds with their horses, which they used in various ways. 
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They saw their horses as a comrade and even as a friend. They gave their horses human value or 

something close to it. The horse symbolized beauty, nobility and power for many people. The horse, 

which was an indispensable element of wars and migrations in ancient times, was used as frequently as 

today's automobiles; Today, it has lost its common usage area as a result of the use of developing 

technologies (bikes, motorcycles, various types of automobiles, etc.). Today, there is very little 

commercial, sporty, nostalgic, etc. They have largely disappeared from our lives except for their 

purposeful use. 

However, since the earliest times, the horse figure has always been in our lives in terms of both two-

dimensional and three-dimensional works of art, with the significant effects of people's physical/material 

and especially emotional bonds with horses. Although the extremely common use of the horse in daily 

life ended, its reflections on various branches of art did not end, on the contrary, it continued 

increasingly. The horse figure has been used in ceramic art for many years, both in a two-dimensional 

pictorial sense and in a three-dimensional way. In this research, examples of the works of some 

contemporary ceramic artists who produce ceramic works on the horse figure are presented. 

Keywords: Contemporary Art, Horse, Ceramic, Ceramic Horse Figure, Horse Figure in Contemporary 

Ceramic Art 

1. Giriş 

At insanlık tarihinin başlangıcından bu yana insanlarla uyum ve bütünlük içinde yaşamış ve 

onların hayatlarında vazgeçilmez bir yer edinmiştir (Gül Karabıyık, 2015, s.i). At, insanların 

dünya sahnesinde yer almaya başladığı en eski çağlardan beri ve günümüzden ortalama yüz yıl 

öncesine kadar insanların en çok önem verdikleri ve en sık yararlandıkları hayvanların başında 

gelmiştir. At tüm insanlar için eti, sütü, derisi, kılları, kemikleri ve en önemlisi hızından/taşıma 

gücünden dolayı çok değerli olmuştur. Pek çok farklı kaynaktaki ortak ifadelere göre; At’ın ilk 

olarak Türkler tarafından ehlileştirildiği, Türklerin atlar ile duygusal bağlar kurduğu ve onu 

binek hayvanı olarak kullanan ilk insanların da Türkler olduğu ileri sürülmektedir. 

Atın ilk önce Türkler tarafından ehlileştirildiği ve onu binek hayvanı olarak kullanan ilk 

insanların Türkler olduğu, antropolojik ve arkeolojik verilerden çıkarılan sonuçlardır (Çınar, 

1993, s.14). Atın ehlileştirilmesi ve atlı çoban kültürünün ortaya konması ilk olarak Türklere 

bağlanabilir (Beşen Delice, 2015, s.539). Türkler atın etinden, sütünden, derisinden ve 

kemiklerinden faydalanmıştır. At; tarımda, bir yerden bir yere göçlerinde, şenlik, eğlence ve 

spor oyunlarında en büyük yardımcıları olmuştur (Başbuğ, 2019, s.282). Atın etinden, 

sütünden, kılından, derisinden faydalanmış, onu binmede ve yük taşımada kullanmışlardır 

(Başbuğ, 1986, s.2).   
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At kültürü, günümüz Türkiye’sinde her ne kadar unutulmaya yüz tutmuşsa da Azerbaycan’dan 

yukarıdaki müstakil ya da yarı müstakil Türk devletlerinde at ve atçılık halen eski önemini 

yitirmemiştir. At kültürü canlı bir şekilde devam etmektedir (Beşen Delice, 2015, s.539). Türk 

kültüründe atın yerinden bahsederken yiyecek olarak kullanıldığından da bahsetmek gerekir. 

At eti Türkler için çok makbuldür. Timur Semerkand bahçelerinde verdiği muhteşem toylarda 

seçkin misafirlere en makbul yemek olarak haşlanmış at eti ikram edilmiştir (Sümer, 1983, s.3). 

Günümüzde halen özellikle Türkmenistan, Kazakistan ve Kırgızistan’da, ayrıca buralara komşu 

diğer Türk devletlerinde ya da Türklerin yaşadığı devletlerde atın eti ve sütü; neredeyse 

ülkemizdeki inek eti-sütü tüketim yaygınlığı gibi halen oldukça yaygın olarak tüketilmektedir. 

Günümüzde özellikle bahsi geçen bölgelerde; At’ın derisi, kılları ve kemikleri ile çadır, kıyafet, 

ayakkabı, çanta vb. günlük kullanım gereçleri, bazı sanat eseri niteliğindeki el işçiliği ürünler 

sıklıkla üretilmektedir. İlgili bölgelerde halen binek olarak ve yük taşıma vb. amaçlarla önemli 

ölçüde kullanılmaktadır. 

2. Çağdaş Seramik Sanatında At Figürü 

At figürü; insanlık tarihinin bilinen ilk sanat örnekleri olan mağara resimlerinden günümüz 

çağdaş sanatına kadar, iki ya da üç boyutlu sanat eserleri anlamında en çok betimlenen 

figürlerden olmuştur. Dünyamızda oldukça uzun bir zamandan beri yaşayan ve ehlileştirilmesi 

ile birlikte, insanlara en yakın hayvanlardan biri olan atlar gerek binek, gerekse yük taşıma ya 

da savaş aracı olarak kullanılması ile uygarlıkların kurulmasına, gelişimine ve yıkılmasına 

önemli katkılar sağlamışlardır. İnsanların duygusal bağlar kurabildiği, aralarında güçlü dostluk 

bağları olduklarına inandıkları nadide varlıklardan olmuşlardır. Bu vb. pek çok nedenle güçleri, 

hızları, estetik görünümleri ve aralarındaki duygusal bağlar ile insanların hayranlığını 

kazanmışlardır. Bunun sonucunda da hemen her çağda efsanelere, mitolojik hikâyelere ve sanat 

eserlerine pek çok farklı şekillerde konu olmuşlardır. 

At, sanat tarihinde insan figüründen sonra en çok betimlenen imgelerden biridir. Tarihte, 

dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan toplumların sanatlarında at imgesine rastlamak 

mümkündür. Fakat at figürleri ilk defa Antik Yunan sanatında, anatomik bir doğruluk ve 

sanatsal bir ifade ile betimlenmişlerdir. Yunan sanatçılar atları, mitolojik veya tarihsel 

konuların yer aldığı heykellerde ve seramik vazo resimlerinde sıklıkla kullanmışlardır (Kara, 

2019, s.1-2). Sanatın her alanında ve her zaman karşımıza çıkan “At” figürleri seramik 

sanatında da en eski çağlardan bu yana var olmuştur (Çelik, 2020, s.2). 
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Resim 1: Sanatçısı bilinmiyor. Resimsel At Figürleri İşlenmiş Seramik Amfora. Antik Yunan. M.Ö. 510-500. 

Yükseklik: 22,86 cm. British Müzesi-Londra/İngiltere (Arghavanian, 2017, s.6) 

Pek çok sanat dalında olduğu gibi seramik sanatı alanında da çok eski çağlardan beri at 

figürünün iki ya da üç boyutlu olarak sanat eserlerine yansımaları görülmektedir. Bununla 

birlikte son yıllarda üretilen at figürünü konu alan çağdaş seramik(seramik ve cam) eserler 

oldukça ilgi çekici bulunmaktadır. Belirli bir sınırlandırma gereken akademik bir yayında 

günümüz çağdaş seramik sanatında at figürünü konu alan eserler üreten sanatçıların istisnasız 

hepsinden bahsedebilmek tabi ki mümkün değildir. Bu nedenle araştırma kapsamında sıklıkla 

pek çok yayında yer almış önemli yerli/yabancı sanatçılardan ziyade, henüz akademik 

yayınlarda sıklıkla yer almamış, son yıllarda ilgili konuda üretim yapmış bazı sanatçılara ve 

ilgili konuda en yeni denilebilecek eserlerine yer verilmiştir. Araştırmanın devamında, son 

yıllarda üretilen, malzeme/teknik ve tarz/üslup anlamında yeterli çeşitlilikte olduğu düşünülen 

bazı yerli/yabancı sanatçılara ait örnekler sunulmuştur. Ayrıca cam temel anlamda seramik 

malzeme grubuna dâhil olduğundan dolayı cam at figürü eserlere de yer verilmiştir. 

Ergün Arda, eserlerini çoğunlukla seramik tornası ve cam tornası kullanarak üretmektedir. 

Seramik ve cam şekillendirme yöntemlerinin pek çoğuna hâkim olan Sanatçı; bazı seramik ve 

cam eserlerinde iki boyutlu resimsel ve üç boyutlu at figürlerini konu edinmiştir. 
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Resim 2: Ergün Arda “At Figürlü” seramik eserlerinden örnekler (Çelik, 2020, s.25) 

Seyfullah Büyükçapar, eserlerini çoğunlukla seramik tornasında şekillendirme yöntemi ile 

üretmektedir. Sanatçı eserlerinde at figürünü sıklıkla kullanmaktadır. Eserleri çoğunlukla 

soyutlanmış ya da stilize edilmiş üç boyutlu at figürlü seramiklerden oluşmaktadır. 

 

Resim 3: Seyfullah Büyükçapar  “At Figürlü” seramik eserlerinden örnekler (Büyükçapar, 2021) 

Mehmet Çelik, seramik eserlerini çoğunlukla serbest şekillendirme yöntemi ile yapmaktadır. 

Sanatçı çoğunlukla at figürünü konu alan sırlı ve sırsız, çoğunlukla küçük boyutlu seramik 

heykeller üretmektedir. 
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Resim 4: Mehmet Çelik “At Figürlü” seramik eserlerinden örnekler (Çelik, 2020) 

Tevfik Türen Karagözoğlu, Anadolu’nun kültürel zenginliklerinden etkilenerek, günümüz 

Türk seramik sanatına katkıda bulunan sanatçılardan biridir (Demirci Katırancı ve Gökdemir, 

2019, s.328). Sanatçı seramik duvar panolarına resimsel olarak işlediği at figürleri ve üç boyutlu 

at figürlü seramik heykelleri ile tanınmaktadır. 

 

Resim 5: Tevfik Türen Karagözoğlu “At Figürlü” seramik eserlerinden örnekler (Demirci Katırancı ve 

Gökdemir, 2019, s.334-335) 
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Jeri Hollister, kendi ifadesi ile; atları çok seven, hayranlık duyan bir kişiliğe sahip olduğundan 

dolayı, sanat hayatının neredeyse tamamında at figürleri üzerine çalışmalar yapmıştır. Sanatçı; 

çoğunlukla seramik tornasında şekillendirme yöntemini kullanarak ürettiği, dilimlenmiş-

parçalanmış ve daha sonra farklı açılardan birbiri üzerine eklenerek, soyutlanmış veya stilize 

edilmiş, değişik biçimlerde at figürlerine dönüştürülmüş seramik formları ile tanınmaktadır 

(Yıldırım, 2021, s.192). 

 

 

Resim 6: Jeri Hollister “At Figürlü” seramik eserlerinden örnekler (Kişisel arşiv, 2022) 

 

Susan Leyland, çeşitli seramik platformlar üzerine entegre edilmiş ve asılı halde bırakılmış 

şekilde görünen, gerçekçi at figürlü seramikler eserleri ile tanınmaktadır. Sanatçı eserlerinde 

çoğunlukla beyaz çamur kullanmış ve dekor, renklendirme ya da sır uygulaması yapmamıştır. 

Ancak bunun yanı sıra az da olsa bazı eserlerinde mat görünümlü tek renk sırlar kullanmıştır. 
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Resim 7: Susan Leyland “At Figürlü” seramik eserlerinden örnekler (URL 1) 

 

Resim 8: Susan Leyland “At Figürlü” seramik eserlerinden örnekler (URL 1) 

 

Anne Russel, gerçekçi ve/veya stilize edilmiş seramik at figürleri ile tanınmış bir sanatçıdır. 

Eserlerinde çoğunlukla sır kullanmamıştır. 
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Resim 9: Anne Russel “At Figürlü” seramik eserlerinden örnekler (URL 2) 

 

Nichola Theakston, stilize edilmiş at figürleri başta olmak üzere çeşitli hayvan figürlü seramik 

eserleri ile tanınmaktadır. Sanatçı seramik eserlerinde çoğunlukla sır kullanmamakta, karmaşık 

mat renklendirmeler yapmaktadır. Seramik eserlerinde kusursuz yüzeyler yerine genellikle 

dokulu ve pürüzlü yüzey görünümleri tercih etmektedir. 

 

 

Resim 10: Nichola Theakston “At Figürlü” seramik eserlerinden örnekler (URL 3) 

Debra Sloan, figüratif seramik heykelleri ile tanınan bir sanatçıdır. Sanatçının at figürlü pek 

çok seramik eseri mevcuttur. Eserleri çoğunlukla çok renkli ve sırlıdır. 
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Resim 11: Debra Sloan “At Figürlü” seramik eserlerinden örnekler (URL 4) 

 

 

Resim 12: Debra Sloan “At Figürlü” seramik eserlerinden örnekler (URL 4) 
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Arek Szwed, çoğunlukla stilize edilmiş ya da soyutlanmış seramik hayvan figürleri ile 

tanınmaktadır. Sanatçının at figürlü seramik eserleri de bulunmaktadır. Eserleri çoğunlukla 

renklendirilmiş ve sırlanmıştır. 

 

Resim 13: Arek Szwed “At Figürlü” seramik eserlerinden örnekler (URL 5) 

Margaret Wozniak, gerçekçi ve/veya stilize edilmiş çeşitli seramik hayvan figürleri ile 

tanınmaktadır. Sanatçının eserleri arasında seramik at figürleri de bulunmaktadır. Wozniak, 

eserlerinde genellikle mat ve/veya pastel renkler ve mat sırlar kullanmaktadır. 

Resim 14: Margaret Wozniak “At Figürlü” seramik eserlerinden örnekler (URL 6) 
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Fiona Tunnicliffe, çeşitli seramik hayvan figürleri üretmektedir. Sanatçının seramik at figürleri 

de bulunmaktadır. Eserlerini çeşitli ölçülerde kestiği çamur plakaları tekrar yarı düzenli şekilde 

birbirine ekleyerek oluşturmaktadır. Eserleri çoğunlukla mat görünümdedir. 

Resim 15: Fiona Tunnicliffe “At Figürlü” seramik eserlerinden örnekler (URL 7) 

Rene Murray, soyutlanmış ve/veya stilize edilmiş seramik at heykelleri ile tanınmaktadır. 

Sanatçı eserlerinde genellikle mat ya da pastel renklendirmeler, sırsız veya mat sırlı görünümler 

tercih etmiştir. 
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Resim 16: Rene Murray “At Figürlü” seramik eserlerinden örnekler (URL 8) 

Inna Olshansky, soyutlanmış, stilize edilmiş ya da karikatürize edilmiş seramik hayvan 

figürleri ile tanınmaktadır. Sanatçının çok sayıda kendine özgü tarzı ile ürettiği seramik at 

figürleri vardır. Eserleri genellikle dekorlu ve çok renklidir. 

 

Resim 17: Inna Olshansky “At Figürlü” seramik eserlerinden örnekler (URL 9) 
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Resim 18: Inna Olshansky “At Figürlü” seramik eserlerinden örnekler (URL 9) 

 

Gabriella Shaw, seramik kullanım eşyaları üzerine resimsel olarak aktardığı çeşitli hayvan 

figürlü seramikleri ile tanınmaktadır. Sanatçının resimsel at figürlü seramikleri de 

bulunmaktadır. Sanatçı seramik kullanım eşyaları üzerine yaptığı resimsel düzenlemeleri 

tamamen el dekoru ile aktarmaktadır. 
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Resim 19: Gabriella Shaw “At Figürlü” seramik eserlerinden örnekler (URL 10) 

Karen Engevik, el yapımı seramik kullanım eşyaları ve çeşitli objeler üzerine resimsel olarak 

aktardığı at figürlü seramikleri ile tanınmaktadır. Sanatçı el yapımı seramik kullanım eşyaları 

üzerine yaptığı resimsel düzenlemeleri de tamamen el dekoru ile aktarmaktadır. 

 

   



 

Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu 2. International Communication and Art Symposium 

 
141 

 

Resim 20: Karen Engevik “At Figürlü” seramik eserlerinden örnekler (URL 11) 

Malem Equine, cam at figürleri ile tanınan bir sanatçıdır. Eserleri çoğunlukla şeffaftır. Bazı 

eserlerinde renk kullanmıştır. Sanatçı kişisel web sitesindeki ifadesinde; atları çok seven, 

günlük yaşamının önemli bir kısmını onlarla geçiren biri olduğundan ve bu durumun kendisini 

cam at heykelleri yapmaya yönlendirdiğinden bahsetmektedir (URL 12). 

 

 

 

Resim 21: Malem Equine “At Figürlü” seramik eserlerinden örnekler (URL 12) 
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Oscar Zanetti (Zanetti Murano), 1956 yılından günümüze faaliyet gösteren, dört kuşaktır 

babadan oğula geçen şirketin şu anki yöneticisi ve cam sanatçısıdır. İlgili firma; yöneticiliğini 

ve baş sanatçılığını Oscar Zanetti’nin yürüttüğü, bünyesinde pek çok alanında uzman farklı cam 

sanatçılarını barındıran bir işletmedir. Şirkete bağlı sanatçıların ürettiği binlerce el yapımı cam 

eserler dünyanın pek çok bölgesindeki seçkin koleksiyoncularda ve galerilerde yer almaktadır. 

Çok geniş bir cam eser portföyüne sahip olan Oscar Zanetti’nin el yapımı cam at figürleri de 

bulunmaktadır (URL 13). 

 

Resim 22: Oscar Zanetti (Zanetti Murano) “At Figürlü” seramik eserlerinden örnekler (URL 13) 
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Resim 23: Oscar Zanetti (Zanetti Murano) “At Figürlü” seramik eserlerinden örnekler (URL 13) 

Shelley Muzylowski Allen, çok çeşitli el yapımı cam hayvan figürleri ile tanınmaktadır. 

Eserlerinin pek çoğunda ilgili hayvana ait tüy, kuyruk, kemik, deri vb. gerçek materyallerde 

kullanmaktadır. Sanatçı özellikle cam at heykelleri ile ön plana çıkmıştır. Cam at heykellerinin 

çoğunda gerçek atkuyruğu ve/veya derisi kullanarak eserlerini kendine özgü eşsiz bir boyuta 

taşımıştır. Bazı eserleri doğrudan at figürü heykelleri iken bazıları cam objelerinin kapaklarının 

tutma yerleri olan oldukça küçük at figürleridir. Çoğunlukla çok renkli eserler üreten sanatçı; 

eserlerinin pek çoğunda kaide olarak doğal yarı değerli taşlar kullanmaktadır (URL 14). 
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Resim 24: Shelley Muzylowski Allen “At Figürlü” seramik eserlerinden örnekler (URL 14) 

Sonuç 

Bu çalışma ile at figürünün günümüz çağdaş seramik sanatına yansımaları; dünyanın farklı 

bölgelerinde yaşayan pek çok seramik sanatçısının birbirinden farklı ve birbirinden güzel 

eserleri ile aktarılmaya çalışılmıştır. Yapılan araştırmalarda at figürünün; günümüzde hala 

genel anlamda pek çok sanat dalı sanatçıları ve özellikle seramik sanatçıları için çok aktif, tercih 

edilen bir konu olduğu görülmüştür. Günümüzde pek çok sanat dalında olduğu gibi çağdaş 

seramik sanatçıları tarafından da, at figürü üzerine çok çeşitli ve oldukça fazla sayıda eserler 

üretiliyor olması; at figürünün sanattaki yerinin daha da güçlenerek/çeşitlenerek devam edeceği 

izlenimini vermiştir.  

Araştırma kapsamında sunulan her sanatçının eserleri birbirinden farklı ve niteliklidir. Ancak 

özellikle Jeri Hollister’in seramik tornasında şekillendirdiği parçaları çeşitli şekillerde kesip 

tekrar farklı açılardan birbirine eklemek suretiyle oluşturduğu at figürleri ve Shelley 

Muzylowski Allen’in gerçek at kılı, kuyruğu ve derisi kullanarak yaptığı cam at heykelleri 

oldukça ilgi çekici bulunan örneklerdir. Araştırma kapsamında sunulan çeşitli sanatçılara ait iki 

ya da üç boyutlu seramik(seramik ve cam) at figürleri ilgili konuda çok ciddi bir literatür 
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oluştuğunu göstermektedir. Araştırma kapsamında sunulan at figürü üzerine çalışmalar yapan 

günümüz çağdaş seramik sanatçıları ve eserlerinin bundan sonra yapılacak pek çok farklı 

araştırma/çalışma için kapsamlı bir kaynak olacağı düşünülmektedir. 
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Otomobil Logolarındaki Değişim Süreçlerinin Görsel Açıdan Çözümlenmesi  

Özet 

İkinci dünya savaşı sonrası hızlı kentleşme ve bölgeler arasında ulaşımı hızlandırmak amacıyla 

karayollarının her noktaya ulaşması, insanların kırsal bölgelere de seyahat etmelerini kolaylaştırmıştır. 

Otomotiv sanayisinin gelişimi ilk olarak kıta Avrupa’sında faytonlardakilere benzer otomobillerin 

Almanya ve Fransa’da başlamasına rağmen sektördeki öncü gelişmeler Amerika Birleşik Devletleri’nde 

gerçekleşmiştir. Sürücü sayısının artışı, spor otomobillere artan ilgi, gelir seviyesin artması sonucu lüks 

otomobil pazarının ortaya çıkması otomotiv endüstrisinde talep patlamasına yol açmıştır. Toplumun 

refah düzeyindeki artış otomobil firmalarının bu değişkenleri göz önünde bulundurarak çeşitli modelleri 

piyasaya sürmeye zorlamıştır. Elle imalat yöntemlerimden vazgeçilerek seri imalat tekniklerinin 

gelişimi farklı modellerin ve markaların hızlı bir şekilde piyasaya girmesi sonucu artan rekabet 

ortamında ayakta kalabilmek için firmaların farklılaşmaya ve marka kimliğini ön plana çıkaracak çözüm 

arayışlarına sevk etmiştir. Markanın temel özelliklerini yansıtan logo tasarımları markayı çağrıştıran 

isim, amblem bunun yanı sıra sembollerden oluşmaktadır. 20. Yüzyılda otomobil endüstrisinde yaşanan 

ivmelenme ve hibrit, elektrikli motorlar ve batarya teknolojisinde yaşanan gelişmelerin hızlanması bu 

dönüşümü yansıtmak amacıyla firmaların marka kimliğini değiştirmeye ve revize etmeye zorlamıştır. 

Bu çalışma seçilen örneklem üzerinden otomobil logolarının yıllar içerisinde değişimini incelemiştir. 
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Hangi tasarım bileşenlerinin mevcut marka trendlerinde kullanıldığı, marka logolarının görsel 

unsurlarının zaman içinde nasıl değiştiği araştırmanın temel sorusudur. Bu çalışma rasgele seçilen 

örneklem üzerinden on farklı markanın zaman içerisindeki değişimini incelemek amacıyla açıklayıcı 

görsel içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Henderson ve Cote, 1998’deki araştırmalarında logo 

tasarımlarının sınıflandırmasına kullanılan yaklaşım üzerinden ve Wenze’in 2018 yılındaki çalışması 

örnek alınarak görsel analiz sırasında kullanılan on iki değişken tanımlanmıştır. Çalışma sonucunda 

logoların görsel açıdan yıllar içerisindeki değişimi ön-test, son-test sonuçları üzerinden anlamlı bir fark 

olup olmadığını ortaya çıkarmak amacıyla Friedman testi kullanılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Marka, logo tasarımı, otomotiv logoları, görsel içerik analizi, görsel işlem 

Visual Analysis of Change Processes in Car Logos 

Abstract 

The rapid urbanization after the Second World War and the widespread use of highways to speed up 

transportation between regions made it easier for people to travel to rural areas. Although the 

development of the automotive industry first started in Germany and France, with cars like those in 

phaetons in continental Europe, pioneering developments in the industry took place in the United States. 

The increase in the number of drivers, the increasing interest in sports cars, and the emergence of the 

luxury car market because of the increase in the income level led to an explosion in demand in the 

automotive industry. The increase in the welfare of society has forced automobile companies to 

introduce various models, taking this diversity into account. The development of mass production 

techniques by abandoning manual production methods has led companies to seek solutions that will 

bring their brand identity to the front to survive in an increasingly competitive environment as a result 

of the rapid entry of different models and brands into the market. Logo designs that reflect the basic 

features of a brand consist of the name that evokes the brand, the emblem, as well as symbols. The 

acceleration of developments in electric motors and battery technology developed because the 

acceleration experienced in the automobile industry in the 20th century forced companies to change and 

revise their brand identity to reflect this transformation. This study examined the change of automobile 

logos over the years through the selected sample. Which design components are used in current brand 

trends and how the visual elements of brand logos change over time is the main question of the research. 

In this study, the explanatory visual content analysis method was used to examine the change of ten 

different brands over time on a randomly selected sample. Based on the approach used in the 

classification of logo designs in Henderson and Cote’s research in 1998 and Wenze’s study in 2018 as 

an example, twelve variables used during visual analysis were defined. As a result of the study, the 

Friedman test was used to determine whether there is a significant difference between the visual changes 

of the logos over the years, and pre-test and post-test results. 

Keywords: Branding, logo design, automotive logos, visual content analysis, visual processing 
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1. Giriş 

Sanayi Devrimi ile birlikte insan ve hayvan gücüne dayalı üretim tarzından, makine 

gücünün hâkim olduğu seri üretime geçilmiş, 18. ve 19. yüzyıllar arasında Avrupa, Amerika ve 

başta İngiltere olmak üzere üretim ve iletişim yapısında köklü değişiklikler yaşanmıştır 

(Morgan, 2004, s. 23). Tekstil, ziraat, metal, ulaşım, ekonomi ve sosyal yaşamda yeniliklerle 

başlayan Sanayi Devrimi, tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Seri üretim ile 

birlikte ürün çeşitliliğinin artması, tüketiciler açısından seçenek oluştururken, üreticiler 

açısından daha fazla rakip anlamına gelmiştir. Bu durum firmaların kendilerini benzer ürün 

satan firmalardan farklılaştırma gereksinimini doğurmuş, ürünlerin rakiplere oranla daha bilinir 

olması, daha kolay hatırlanması ve daha fazla talep edilmesini sağlamak önem kazanmıştır. 

Reklamcılık ve pazarlama sektöründeki yaşanan bu gelişmeler ve oluşan rekabet ortamı, 

ürünlerin birer marka ismiyle sunulmasına ihtiyaç oluşturmuştur. Mal ya da hizmet üretimi 

sağlayan firmalar, ticari alanda faaliyet sürdürüp devamlılık sağlayabilmek, rekabet ortamında 

birbirlerinden ayırt edilebilmek adına markalaşmaya önem vermeye başlamışlardır. Geliştirilen 

marka ile hem ürün temsil edilmeli hem de tüketiciye ürün hakkında bilgi verilmeli, belirli bir 

imaj ve kişilik yansıtılmalıdır (Özgüven ve Karataş, 2010, s. 140). Bir kurumun en önemli 

unsuru olan logo, aynı zamanda markanın imzası olarak da görülmektedir (Öztürk, 2006, s. 10). 

Firma için oluşturulan görsel kimlik tasarımı, firmanın kurumsal olarak hedef kitle ile iletişimi 

kolaylaştırması, piyasadaki rakip firmalardan ayırt edilmesini sağlaması adına önem 

taşımaktadır. Yüzyılın üzerinde bir geçmişe sahip olan otomotiv sektöründeki birçok marka 

pazarda kalıcı olabilmek için hem teknolojik olarak hem de marka stratejileriyle daha fazla 

tüketiciye ulaşarak, zihinlerde kalıcı olmayı amaçlamaktadır. Avrupa otomobil endüstrisi, ikinci 

dünya savaşı öncesi yıllarda Amerikan otomobil endüstrisine göre daha küçük ölçekli olmasına 

rağmen kitlesel motorlu araçların pazara sunulmasında benzer bir gelişim eğrisi sergilemiştir. 

Savaş sonrası artan talep patlamasıyla birlikte başta ABD, İngiltere, Fransa’da otomobil 

firmaları müşteri odaklı ürünler geliştirmeye başlamıştır. Bu çalışmada popüler otomobil 

firmalarının tasarım trendlerinin yıllar içerisindeki değişimlerini tarihsel bağlam üzerinden 

incelenmiştir. 

2. Marka ve Kurumsal Kimlik 

Marka, bir firmanın mal ve hizmetlerini belirlemeye, tanıtmaya ve rakiplerinden ayırt 

edip farklılaşmaya yarayan isim, sözcük, terim, sembol, tasarım, işaret, şekil ve bunların 
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bileşenleri olarak tanımlanmaktadır (Kotler & Keller, 2006, s. 274). Marka bir firmanın diğer 

firmalardan farklılaşma çabası olduğundan, öncelikle ürün ya da hizmetin pazardaki konumu 

analiz edilmesi gerekmektedir. Belirlenen hedef kitlenin potansiyeli ve rakip firmalar göz 

önünde bulundurulduktan sonra farklılaşmanın ilk adımı olarak yaratılacak olan markayı 

diğerlerinden ayıran bir misyon yüklenmelidir. Firma için geliştirilen marka imajı belirlemede 

kurumsal kimlik kavramı önem taşımaktadır. Kurumsal kimlik kavramı; kurumsal felsefe, 

kurumsal iletişim, kurumsal davranış, görsel kimlik tasarımı gibi kurumla ilgili olan tüm 

alanların birleşimi olarak kabul edilmektedir (Okay, 2000). Kurumsal kimlik tasarımı, bir 

kuruluşun ve tüm yapısının kurum kimliği anlayışına uygun olarak oluşturulması anlamına 

gelmektedir (Melewar, 2005, s. 215). Güçlü bir kurum kimliğine sahip olabilmek için kurumun 

tüm uygulama alanlarında görsel iletişimin etkinliğinin sağlanması açısından kurumsal kimlik 

tasarımının tüm elemanları birbiriyle uyum içinde olması gerekmektedir (Büyükerşen, 2000, s. 

5). Bir kurumun görsel iletişimini sağlayan temel elemanlar; kurumun adı, sembolü (logo, 

amblem veya logotype), tipografisi ve renginden oluşmaktadır. Bir markanın en önemli hedefi 

olan akılda kalıcılığı ve marka bağlılığını sağlama işini amblem, sembol ve logotaypı kapsayan 

“logolar” üstlenmektedir. Başarılı bir logo her dilden insana kurum hakkında bilgi aktarabilen 

evrensel bir araç olarak kabul edilmektedir. Logo, Latince logos kelimesinden türemiş olup, 

anlam ve mantık kavramlarını ifade etmektedir (Knapp, 2003, s. 96). Emre Becer logo 

kavramını, ürün ya da hizmeti tanıtan, amblem özelliğinde sözcük yapısı gösteren yazılardan 

oluşturulan simgeler olarak tanımlamıştır (Becer, 1999, s. 196). Her çağa uygun olabilecek bir 

logo tasarlanamayacağından, firmalar değişen koşullar, yenilenen yapıları nedeniyle logo 

tasarımlarında değişiklik yapmaktadırlar. 

3. Otomotiv Sektörünün Gelişimi 

Otomotiv sanayinin gelişimi ilk olarak kıta Avrupa’sında faytonlardakilere benzer 

otomobiller Almanya ve Fransa’da başlamasına rağmen sektördeki öncü gelişmeler Amerika 

Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkmıştır. İlk otomobillerde alanında uzman firmaların elle 

imalat yöntemiyle yaptıkları üretim süreci, oldukça uzun süre aldığı için sınırlı sayıda otomobil 

müşterilere ulaşmıştır. İlk üreticilerin faaliyet alanları açısından değerlendirildiğinde bunların 

çoğunlukla bisiklet üreticileri, atlı araba üreticileri ve gaz tribün üreten firmalardan oluştuğu 

görülmektedir. Otomotiv sanayinin temelleri 1769 yılında Fransız Nicolas-Joseph Cugnot 

tarafından buhar gücüyle çalışan, ön tarafından tek tekerleğin bulunduğu kendinden tahrik 

sistemine sahip olan araç ilk otomobil olarak kabul edilmiştir (Şekil 1). Fransız mucide, 

ordunun gereksinimi olan topları çekme ihtiyacını karşılamak amacıyla buhar gücüyle çalışan 

bir araç geliştirilmesi talep edilmesi üzerine yapılmıştır. 1801 yılında İngiliz Richard 
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Trevithick, 1805 yılında Amerikalı mühendis, iş insanı Oliver Evans’ın desteğiyle 1829 yılında 

Sir Goldswort Guyney tarafından saatte 25 km hız yapma kapasitesine sahip buhar gücüyle 

çalışan araç geliştirmiştir (Özateşler, 1994, ss. 41-49). Otomobil markalarına bakıldığında 

1880’li yıllarda 8 adet markadan ibaret olan otomobiller 1885’li yıllarda 50 ve 1890’lı yıllarda 

ise 500 adede ulaşmıştır (Blommfield, 1978). Avrupa otomobil endüstrisi, satın alma paritesinin 

sınırlı olması, yaşam standartlarının düşük olması, ulusal pazarlara ulaşmada yaşanan sıkıntılar, 

vergi kısıtlamalarının yüksek olması, tarife politikaları gibi çeşitli nedenlerle daha yavaş 

ilerleme kaydetmiştir (Kennedy, 2005).  

 

Şekil 1: Nicolas-Joseph Cugnot’un geliştirdiği otomobil (Sinclair, J. 2004, s. 10). 

Benzinle çalışan içten yanmalı motora sahip ilk otomobillerin üretimi 1886 yılında 

makine mühenidisi Karl Benz ve Gottlieh Daimler tarafından başlamış ve daha sonra hızlı bir 

şekilde kıta Avrupa’sına yayılmıştır (Bedir, 2002, s. 2). Benz’in tek silindirli dört zamanlı 

benzinle çalışan otomobiliyle Daimler in dört tekerlekli yüksek performanslı otomobilin 

patentini almak için aynı gün başvuru yaptığı görülmüştür. Otomotiv endüstrisinde yaşanan en 

büyük dönüşüm ise elle imalat yöntemlerimden vazgeçilerek seri imalat tekniklerinin 

geliştirilmesi sonucu, hem üretim maliyetleri düşmüş hem de üretim süresi kısalmıştır. 

Otomobillerin ilk çıktığı dönemlerde 1.5 günde üretilen otomobil üretimi, Fordist üretim olarak 

bilinen yöntemle 90 dakikaya kadar düşmüş aynı bant üzerinde birçok modelin üretildiği ve 

standart hale getirildiği bir yaklaşım gelişmiştir. Seri imalat yönteminin yanı sıra motor döküm 

tekniklerindeki gelişmeler, üretim maliyetlerinin düşmesini sağlayan diğer bir etmen olarak 

kabul edilmektedir.  
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Şekil 2: Henry Ford’un Model T otomobili (Brooke, 2008) 

Henry Ford’un 1908 yılında piyasaya sürdüğü Model T seri imalat tekniği kullanılarak 

üretilen ilk otomobil olarak kabul edilmiştir (Şekil 2). Bu gelişmeden önce üretim maliyetleri 

yüksek olduğu için sadece sınırlı bir kesimin erişebildiği otomobiller, geniş halk kesimlerinin 

ulaşabileceği fiyatlara düşmüştür. 1908’de ABD’de 200 000’den az kişinin otomobili varken, 

beş yıl sonra üretim maliyetlerinin düşmesiyle birlikte T Modeli’ni satın almış kişilerin sayısı 

250 000’i bulmuş 1930 yıllarına gelindiğinde de, 15 milyon T Modeli satılmıştır (Ulukut, 2007, 

s.6). 1970 yıllarda başlayan petrol kriziyle birlikte düşük motor hacmine sahip Japon ve Avrupa 

üretimi otomobiller Amerika pazarında boy göstermeye başlamıştır. Ayrıca Özellikle 1973 

yılında Arap-İsrail savaşında Avrupa ülkelerinde akaryakıt erişiminde yaşanan sıkıntıların 

artması, Avrupalı üreticilerin daha az benzin tüketen ve küçük karoserli ekonomik otomobilleri 

üretmeye zorlamıştır (Ulukut, 2007, s.16). Otomotiv sektörü 1979’daki ikinci petrol şokunu 

izleyen durgunluk ortamının olumsuz etkilerini dört yılı aşkın bir sürede atlatabilmiş, dünya 

motorlu taşıt üretimi 1979’da 41,6 milyon adet iken, 1982’de 36,1 milyon âdete düşmüştür 

(Görener, 2008, s.1215). 2000 yılların sonlarına doğru içten yanmalı motorlar yerini elektrikli 

motorlara bırakmaya başlarken başta ABD ve Avrupa’da otomobil üreticileri, farklı kullanıcı 

gereksinimlerini ön plana alarak çeşitli elektrikli modelleri piyasaya sürmeye başlamıştır. 

Brand Finance Automobiles 100 sıralamasına bakıldığında, öne çıkan markalar genel olarak 

%4,3’lük bir artış kaybettiği görülürken toplam marka değeri 2021’de 5,9 milyar ABD 

dolarından 2022’de 6,1 milyar ABD dolarına yükselmiştir (Brand Finance, 2022). 

21. yüzyılda otomobil endüstrisinde yaşanan ivmelenme ve hibrit, elektrikli motorlar ve 

batarya teknolojisinde yaşanan gelişmelerin hızlanması bu dönüşümü yansıtmak amacıyla 

firmaların üretim süreçlerini tam otonom sistemlerle değiştirmeye başlamıştır. Bu süreçte 
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otomobil firmaları değişimi, yenilikçi, kullanıcı odaklı, otonom, nesnelerin bağlantı kurduğu 

bir süreci yaşarken firmalar bu değişim trendlerini yakından takip ettiğini göstermek amacıyla 

kurumsal kimliklerinde değişime gitmiştir. Tasarımlar, izleyicilerin sahip oldukları kültüre 

uygun görsel kodlar ya da biçim bilgisine göre yorumladıkları kompozisyonlardaki öğelerin 

düzenlenmesiyle oluşturulmaktadır (Davis, Hunt, 2017, s.21). Otomobillerin amblemleri 

incelendiğinde otomobil firmalarının, üretildiği ülke veya kültürel kodları, şirket birleşmelerini 

yansıtmaya çalışıldığı görülmektedir.  

4. Yöntem 

Araştırma tarama amaçlı bir çalışma olduğu için araştırma deseni, evren/ örneklem, veri 

toplama araçları, hipotezler, veri analiz aşamasında kullanılan istatistik tekniklerin uygunluğu 

değerlendirilerek incelenmiştir. Çalışmada yer alan görselleri çözümlemek amacıyla içerik 

analiz yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizinin amacı benzer verileri belirli temalar 

çerçevesinde bir araya getirerek okunabilir çıktılar elde etmektir (Bauer, 2003; Cohen, Manion 

& Morrison, 2007). Bu yöntem verilerin analizinden yorumlanmasına kadar izlenecek 

aşamalar; verilerin kodlanması, temaların bulunması, kodların ve temaların düzenlenmesi, 

bulguların tanımlanması ve yorumlanması şeklinde dört başlıkta toplanmaktadır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2006, s. 228). Bu çalışmada seçilen 10 otomobil firmasının (Audi, BMW, Ford, Honda, 

Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Toyota, Volkswagen, Volvo) toplam kırk logosu kronolojik 

olarak toplanmış Henderson ve Cote (1998) ile Wenzel (2018) tarafından hazırlanan kontrol 

formu üzerinde değişiklik yapılarak kodlanmıştır. Bu form doğallık, uyum, detaycılık, tekrar 

ve orantı olarak beş başlıktan oluşmaktadır. Doğallık soyut ve organik olarak iki alt kategoriden 

oluşurken uyum ise denge ve simetri olarak iki alt başlık altında toplanmıştır. Organik hali 

hazırdaki doğadaki formların yansıması olan, belirli kurallarla sınırlandırılmayan ve farklı 

bileşenlerin birlikte denendiği şekilleri tanımlamak amacıyla kullanılan bir kavramdır. 

Detaycılık ise karışıklık, derinlik ve aktivite alt başlıklarından oluşmaktadır. Aktivite bir 

tasarım içindeki hareket hissini ve gözü hareket ettiren çizgiler veya tasarım öğelerini ifade 

etmektedir. Logo tasarımında aktivite tasarımda oklar, çizgiler veya yollar aracılığıyla 

gerçekleştirilebilir. Karışıklık dahil edilen öğelerin sayısını, çizgi ağırlıklarının ve açılarının 

varyasyonunu ve tasarıma dahil edilen ayrıntı düzeyinin yoğunluğunu gösteren bir değişkendir. 

Derinlik çember, daire, üçken, kare gibi geometrik şekillerin yanı sıra yazıların ayrıntı düzeyini 

artırmak amacıyla üç boyutlu bir görünüm kazanmasıdır. Diğer kategorilerden tekrarlama, bir 

tasarım içinde birden fazla kez tekrarlanan benzer tasarım öğelerinin kullanımını ifade eder. 

Oran ise altın bölüm/altın ortalama teorilerini ve dikey ve yatay bölümler arasındaki ilişkiyi 

tanımlamada kullanılan diğer bir değişkendir.  
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Araştırma Sorusu 1: Otomobil logolarının detaycılık ile ilgili görsel unsurlar zaman 

içinde nasıl değişmiştir? 

Araştırma Sorusu 2: Güncel otomobil logolarında en çok hangi tasarım öğeleri 

kullanılmaktadır? 

Araştırma Sorusu 3: Otomobil logolarında kullanılan tipografik unsurlar zaman içinde 

nasıl değişmiştir? 

Tablo 1. Henderson ve Cote (1998) ve Wenzel (2018) tarafından hazırlanan kontrol formu 

Değişkenler Alt Kategoriler Ölçü 

Doğallık Soyut, Organik Yüksek / Düşük 

Uyum Denge, Simetri Yüksek / Düşük 

Detaycılık Karmaşıklık, Aktivite, Derinlik Yüksek / Düşük 

Tekrarlama  Yüksek / Düşük 

Oran- Orantı  Yüksek / Düşük 

Firma Adı  Tasarım alanının kaplama oranı 

Firma Kısaltması  Tasarım alanının kaplama oranı 

Karakter  Tarım alanındaki karakter sayısı 

4.1. Evren-Örneklem 

Bu çalışmanın amacı otomobil firmalarındaki logo tasarımının yıllar içerisinde değişimini 

incelemek ve ortak yönlerini belirlemektir. Brand Finance’in otomotiv endüstrisi 2022-2021 

raporlarında en değerli 100 marka sıralamasında yer alan ilk 10 otomotiv firmasının logosu 

amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir (Brand Finance, 2022). Bazı kaynaklarda ölçüt 

örnekleme olarak tanımlanan amaçlı örneklemede araştırmacı, amaçlı örneklemle evreni temsil 

etme gücüne sahip bir örneği seçerken örnek birimlerini öznel olarak seçmektedir (Yıldız, 2017, 

s.430).  
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Görsel 1: Araştırma Kapsamında Seçilen Otomobil Logoları 

Örneklemi oluşturan on otomobil firmasını kurulduğu günden başlayarak en az dört kez 

değişip değişmediği dikkate alınmış bu kriteri sağlamayan logolar çalışmanın örnekleminden 

çıkarılmıştır. Brand Finance en değerli on otomobil firması içerisinde yer alan Tesla firmasının 

logosu sadece bir kez değiştiği için daha önce belirlenen kriterleri taşımadığı için araştırmanın 

örnekleminden çıkarılmıştır. Bu firmanın yerine raporda on birinci sırada yer alan Audi 

markasının logosunun kurulduğu günden başlayarak değişen trendlere uyum sağlamak 

amacıyla en az dört kez değiştiği için araştırmanın örneklemine dahil edilmiştir.  

Tablo 2. Brand Finance’ın Otomotiv Endüstrisi 2022 Raporu 

2022 

Sırası 

2021 

Sırası 
Marka Ülke 

2022 

Marka 

Değeri 

Marka 

Değeri 

Değişimi 

2021 

Marka 

Değeri 

2022 

Marka 

Oranı 

2021 

Marka 

Oranı 

1 1 Toyota Japonya $64,283 +8.1% $59,479 AAA AAA 

2 2 Mercedes Almanya $60,760 +4.4% $58,225 AAA- AAA- 

3 3 Tesla ABD $46,010 +43.8% $31,986 AA+ AA+ 

4 3 Volkswagen Almanya $41,046 -12.7% $47,020 AAA- AAA- 

5 4 BMW Almanya $37,945 -6.2% $40,447 AAA- AAA- 

6 5 Porsche Almanya $33,713 1.8% $34,326 AAA AAA- 

7 7 Honda Japonya $28,243 -10.0% $31,366 AAA- AAA 

8 8 Ford ABD $24,178 +6.6% $22,676 AA+ AA+ 

9 11 Nissan Japonya $14,577 -10.2% $16,240 AA+ AA+ 

10 9 Volvo İsveç $14,178 -20.1% $17,750 AA AA+ 
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4.2. Verilerin Analizi 

Verilerin çözümlenmesi anlamı hale getirilmesinde açıklayıcı görsel içerik analiz 

yöntemi kullanılmıştır. Alanında uzman olan iki grafik tasarım uzmanı tarafından kod 

formundaki 12 değişken dikkate alınarak kırk logo kodlanmıştır. Birbirinden bağımsız olan 

uzmanların kodladığı bu verilerin birbirleriyle tutarlı olup olmadığını belirlemek amacıyla 

Cohen’nin Kappa istatistiği uygulanmıştır. Kappa istatistiği, aynı konuyu değerlendiren iki 

gözlemci arasında kodlanan verilerin doğruluğunu ve kodlayıcılar arası güvenilirliği -1 ile +1 

arasında değişmekle birlikte, κ aralığında değişen değerlerde ölçmek amacıyla kullanılan 

yöntemlerden biridir. Kappa katsayısı 0 rakamını tesadüfen beklenebilecek derecelendirmelerin 

uyumunu hesaba katarak, uyumlu derecelendirmelerin sayısını uyumsuz derecelendirmelerin 

sayısıyla ilişkilendirilmektedir (Burla, vd., 2008, s.114). Kappa katsayısının uygulanabilmesi 

için uyumun değerlendirildiği değişken kategorik (nominal) değişken olması ve satır ve sütun 

sayısının birbirine eşit olması gerekmektedir (Brennen ve Prediger, 1981). İki kodlayıcının 

görsel analizi arasında uyum olup olmadığını belirlemek için yapılan analiz sonucuna göre iki 

kodlayıcı arasında uyumluluk düzeyi önemli düzeyde olduğu görülmüştür (κ = 0,80 p <.001). 

Microsoft Excel programına kodlanan veriler IBM SPSS 24 programına aktarılmıştır. İçerik 

analiziyle ele alınan logolar elde edilen veriler yüzde, frekans ve Friedman testi kullanılarak 

analiz edilmiştir. Friedman testi, gruplar arasındaki farklılık olup olmadığını belirlemek ve 

normallik varsayımı sağlanmadığı durumlarda tek yönlü ANOVA testinin alternatifi olarak 

kullanılmaktadır. Literatürde, Friedman’ın testinin gücü ve göreceli etkinliği ve çoklu 

karşılaştırma prosedürleri sürekli dağılımlarla incelenmektedir (Derrac vd., 2011; Garcia vd., 

2010). Bu analiz tekniğini uygulanabilmek ve ortalamalar arasında anlamlı bir fark olup 

olmadığını belirleyebilmek için ölçülmek istenen değişkenlerin sıralı ve sürekli ölçekli bir 

yapıda olması gerekir. Bu test belirli bir zaman aralığı içerisinde dört farklı logo tasarım 

türevleri arasında isim veya şirket sloganları ve tasarım oranlarında farklılıklar olup olmadığını 

belirleyebilmek amacıyla kullanılmıştır.  

5. Bulgular 

Bu çalışmada otomobil markalarının tasarım bileşenlerini oluşturan temel öğeler ortaya 

çıkartılarak, süreç içerisindeki logolarda medyana gelen değişimler analiz edilmiştir. Bu 

belirlenen otomotiv firmalarının logolarının değişimi farklı kaynaklardan, web sitelerinden 

alınan verilerin firmaların kurumsal kaynaklarından doğruluğu kontrol edilmiştir. Logolardaki 

görsel unsurların zaman içindeki değişikliklerini değerlendirmek için beş dönem belirlenmiş 

(1. Dönem (1900-1930), 2. Dönem (1930-1960), 3. Dönem (1960-1980), 4. Dönem (1980-
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2000), 5. Dönem (2000-2020)) ve logolardaki farklılıkları belirlemek için Cochran Q testi 

yapılmıştır. Kodlanmış değişkenler görsel öğeler ve metinsel öğeler olarak iki başlık altında 

toplanmıştır.  

İlk araştırma sorusunda otomobil logolarının detaycılık ile ilgili görsel unsurlarının 

zaman içindeki değişimi incelenmiştir. Tablo 3’e göre bu kategorideki alt değişkenler ise 

karmaşıklık, aktivite ve derinlik olmak üzere üç farklı test sonucu dikkate alınarak analiz 

edilmiştir. 

Tablo 3. Otomobil logolarının görsel unsurlarındaki değişimler (1900-2000) 

 1900-1930 1930-1960 

 Düşük Seviye Yüksek Seviye Düşük Seviye Yüksek Seviye 

 n % N % n % n % 

Doğallık         

 Soyut 5 55,6 4 44,4 4 44,4 5 55,6 

 Organik 5 55,6 4 44,4 5 55,6 4 44,4 

Uyum         

 Denge 2 22,2 7 77,8 3 33,3 6 66,7 

 Simetri 3 33,3 6 66,7 4 44,4 5 55,6 

Detaycılık         

 Karmaşıklık 4 44,4 5 55,6 4 44,4 5 55,6 

 Aktivite 4 44,4 5 55,6 1 11,1 8 88,9 

 Derinlik 7 77,8 2 22,2 8 88,9 1 11,1 

Tekrarlama 4 44,4 5 55,6 4 44,4 5 55,6 

Proporsiyon 2 22,2 7 77,8 3 33,3 6 66,7 

 1960-1980 1980-2000 

 Düşük Seviye Yüksek Seviye Düşük Seviye Yüksek Seviye 

 n % n % n % n % 

Doğallık         

 Soyut 1 14,3 6 85,7 1 25 3 75 

 Organik 6 85,7 1 14,3 3 75 1 25 

Uyum         

 Denge - - 7 100 1 25 3 75 

 Simetri 3 42,9 4 57,1 2 50 2 50 

Detaycılık         

 Karmaşıklık 7 100 - - 4 100 - - 

 Aktivite 2 28,6 5 71,4 2 50 2 50 

 Derinlik 6 85,7 1 14,3 2 50 2 50 

Tekrarlama 5 71,4 2 28,6 1 25 3 75 

Proporsiyon 7 100 - - 1 25 3 75 

Karmaşıklık: Araştırma kapsamında seçilen 10 otomobil şirketinin logosunun kuruluş 

tarihlerinden günümüze kadar olan değişimleri kronolojik olarak değerlendirilmiştir. İncelenen 

logoların detaycılık özelliklerindeki değişimler Cochran Q testine göre belirlenmeye 
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çalışılmıştır. Bu sonuçlara göre ilk iki dönemdeki (1900-1960) logo tasarımlarında karmaşık 

tasarımlara sahipken, 1960’lardan sonraki logolarda karmaşık unsurlardan düşük düzeylerde 

olduğu bulunmuştur. Logoların zaman içerisindeki karmaşıklık yüzdesi Cochran Q’a göre 

değerlendirildiğinde değişimler istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur, χ2(10) = 10,667, p 

=.014. 

Aktivite: Belirli bir düzen ya da sıralama olmadan tekrarlanan rastgele yerleştirilen 

öğeler tasarımda ritim oluşturmaktadır. Bir tasarımdaki kıvrımlar, tekrarlanan çizgiler, eğri ve 

boşluklar tasarımdaki aktivite boyunu belirlemektedir. Otomobil tüketiminin yaygınlaşmaya 

başladığı 1930’larda logolardaki aktivite %55,6 (n=9) iken, 1960’lardan 1980’lere kadar 

uzanan dönemlerde kullanılan logolar incelendiğinde aktivite düzeyinin %89,1’e kadar arttığı 

belirlenmiştir. Araştırma kapsamında logoların aktivite özelliklerindeki değişim incelendiğinde 

farklı zaman aralıklarındaki değişimler istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır, χ2(10) = 

2,727, p =.436. 

Derinlik: Kompakt bir logo tasarımında yer alan objeler arasındaki mesafe, görselin 

katmanlı bir yapıdaymış gibi görünmesini sağlayarak derinlik yaratmaktadır. 1980’li yıllardan 

itibaren bilgisayar destekli tasarımın yaygınlaşmasıyla birlikte birçok sektörde üç boyutlu logo 

kullanımı başlamıştır. Otomobil logolarının değişimleri incelendiğinde 2000-2020 yılları 

arasında yapılan ve birçok markanın güncel logolarının %63,6’sının (n=11) derinlik özelliği 

taşıdığı belirlenmiştir. Logoların yıllara göre derinlik düzeyleri incelendiğinde ise belirgin bir 

farklılık bulunmamıştır, χ2(11) = 7,714, p =.052. 

İkinci araştırma sorusunda güncel otomobil logolarında kullanılan tasarım öğeleri 

incelenmiştir. Tablo 4’e göre güncel logolarının yer aldığı (2000-2020) örneklemleri 

değerlendirmek için frekanslar analizi yapılmıştır. Markanın müşterilerin zihninde iz 

bırakmasını sağlayan en önemli görsel temsil öğesi olan logolar, markanın potansiyel 

müşterileriyle ürünler arasındaki bağı sembolik olarak kurmaktadır. Bilişim çağıyla birlikte 

tasarımın her alanında minimalizmin etkisi artmış logo tasarımında da sade ve benzersiz 

modern tasarımlar ağırlık kazanmıştır. Çeşitli alanlarda kullanılmak üzere ölçeklendirilen logo 

sürümlerin en iyi şekilde etkisini koruyabilmek için minimalist tasarımlar tercih edilmektedir. 

2000’li yıllardan itibaren ortaya çıkan flat stil tarzı karmaşıklık ve tekrardan uzak dengeli 

tasarımları içermektedir 

Tablo 4: Otomobil logolarının görsel unsurlarındaki değişimler (2000-2020) 

 2000-2020 

 Düşük Seviye Yüksek Seviye 
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 n % n % 

Doğallık     

 Soyut 1 9,1 10 90,9 

 Organik 10 90,9 1 9,1 

Uyum     

 Denge 1 9,1 10 90,9 

 Simetri 5 45,5 6 54,5 

Detaycılık     

 Karmaşıklık 10 90,9 1 9,1 

 Aktivite 4 36,4 7 63,6 

 Derinlik 4 36,4 7 63,6 

Tekrarlama 6 54,5 5 45,5 

Proporsiyon 1 9,1 10 90,9 

Tasarımda kullanılan öğelerin sayısındaki azalma tasarımcıları etkili logo üretebilme 

noktasında altın oran kullanımına daha fazla dikkat etmeye yöneltmiştir. Çalışmanın son 

örneklem grubunda yer alan (2000-2020) logolar incelendiğinde soyut (%90, n=11) unsurların 

baskın olduğu görülmektedir. Otomobil markalarının güncel logoların bulunduğu bu grup genel 

olarak değerlendirildiğinde, logo tasarımlarında karmaşıklık, tekrarlama ve organik unsurların 

düşük düzeyde kullanıldığı, soyut unsurların ve objeler arasındaki dengenin yüksek eğiliminde 

olduğu belirlenmiştir. 

Son araştırma sorusunda otomobil logolarında kullanılan tipografik unsurların zaman 

içindeki değişimleri incelenmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında otomobil logolarındaki yazı 

unsurlarındaki değişimleri belirleyebilmek için metinsel analiz yapılmıştır. Çoğu otomobil 

şirketi hem görsel hem de metinsel öğelerden oluşurken bazı firmalar ise logo tasarımında 

sadece metinsel öğeleri kullandığı görülmüştür. Firma adı ise şirket isminin tasarım alanında 

kapladığı alanın matematiksel olarak tanımlanmasıdır. Şirket kısaltması değişkeni ise firma 

amblemlerinde kısaltma kullanılıp kullanılmadığını belirlemede kullanılan bir değişkendir. Bu 

duruma Pay Pal’in logosundaki PP, şirket ve Hewlett-Packard Şirketi’nin logosunda HP 

harflerinin kullanımı bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Araştırma kapsamında incelenen 

10 farklı markaya ait toplam 36 logonun yazı unsurları arasındaki farklılıkların olup olmadığını 

belirlemek için bir Friedman testi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre farklı zaman 

aralıklarındaki isim değişiklikleri incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır, 

χ2(4) = 1,054, p =.726. 

Karakter sayısı ise firma isminin kaç karakterden oluştuğunu sayılarak kodlanmasını 

ifade etmektedir. Çalışmada araştırmanın amacına uygun olarak aşağıda yer alan araştırma 

soruları doğrultusunda, nitel bir yaklaşım uygulanmıştır. Araştırma kapsamında incelenen 
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logoların kısaltma (χ2(4) = 1,222, p =.874) ve karakter sayılarında (χ2(4) = 5,333, p =.255) 

yıllar içerisinde önemli bir değişiklik meydana gelmediği belirlenmiştir. 

6. Sonuç 

Otomobillerin yaygınlaşmaya başladığı ilk dönemlerde sınırlı sayıdaki bir grup bu 

imkandan yararlanırken, yeterli miktarda yakıt ve alt yapı da bulunmaktaydı. İkinci dünya 

savaşıyla birlikte otomobil endüstrisi büyük bir duraklama dönemine girmiş, ordu 

gereksinimlerini karşılamak için çözümler geliştirmeye başlamıştır. Sürücü sayısının artışı, spor 

otomobillere artan ilgi, gelir seviyesin artması sonucu lüks otomobil pazarının ortaya çıkması 

otomotiv endüstrisinde talep patlamasına yol açmıştır. Toplumun refah düzeyindeki artış 

otomobil firmalarının bu değişkenleri göz önünde bulundurarak çeşitli modelleri piyasaya 

sürmeye zorlamıştır.  Tarihsel süreçte üretim ve iletişim yapısında yaşanan değişimler, seri 

üretimle birlikte ürün çeşitliliğinin artmasıyla birlikte markalar için rekabet ortamı oluşmuştur. 

Markalar bu rekabet ortamında kendilerini göstermek adına kurumsal kimlik tasarımları 

geliştirmiş, logo tasarımları ortaya çıkmıştır. Bu durum ürünlerin birbirinden ayrılması 

konusunda markayı temsil eden simge, özgün yazı ve işaretlerin daha önemli hale gelmesini 

sağlamıştır. Tüm markalar için olduğu gibi, otomobiller için de üretilmeye başladığı günden 

itibaren logoların önemli bir yeri olmuştur. 

Otomobil markaları her zaman kendilerini en iyi temsil edebilecek logo tasarımını 

kullanmaya özen göstermişlerdir. Logo tasarımında markanın tarihi, bulunduğu ülke, üretim 

tarzı, gelişen teknolojik yapı gibi birçok etmen tasarıma yön vermiştir. Ayrıca markanın süreç 

içerisinde belirlediği vizyonu, yenilikleri markanın tarihini değiştirdiği gibi otomobil 

logolarının tarihini de değiştirmiştir. Yıllar içerisinde bu amblemler, toplumun yapısı, o günün 

gereksinimleri, teknolojinin ve grafik tasarımın ilerlemesi gibi konulara da bağlı kalarak 

değişikliklere uğramıştır. Böylelikle süreç içerisinde farklı markaların otomobil logoları birçok 

değişimden geçmiştir. Bu değişimlerin genel sebebi çağa ayak uydurmak, markanın teknolojik 

yeniliklerini yansıtmak olmuştur.  

 

Araştırma kapsamında genel olarak incelenen tüm logo tasarımlarında tarihsel süreç 

içerisinde logodaki ayrıntılı, karmaşık anlatımlardan uzaklaşıldığı, daha sade, okunaklı ve 

akılda kalıcı bir tasarım diline evrildiği gözlemlenmiştir. BMW, Honda, Toyota, Volkswagen, 

Volvo markalarının tarihsel süreçte logo tasarımlarının genel ana yapısını korunduğu, süreç 

içerisinde tasarımda çok fazla değişiklik yapılmadığı gözlemlenmiştir. Bu yaklaşım markanın 
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akılda kalıcılığının artmasını sağlamış, istikrarlı görünmesine yardımcı olmuştur. Son dönemde 

elektrikli otomobil dönüşümü, logoların havalandırma ızgarasındaki çelik yapıdan taşınıp, led 

ışıklara dönüşmesini sağlamıştır. Bu durum otomobil markalarının krom logo tasarımlarını 

yenilemesine neden olmuş, logo tasarımlarında genel anlamda sadeleşmeye gidilmiştir. 

Özellikle bu yaklaşım Audi, BMW, Nissan, Toyota, Volkswagen, Volvo otomobil markaların 

logo tasarımlarında gözlemlenmiştir. İncelenen logo tasarımlarının tarihsel sürecinde genel 

anlamda teknolojinin ve içinde bulunulan iletişim trendlerinin yansıtılmasına özen gösterildiği, 

modern bir görünüm kazandığı saptanmıştır. 
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Postmodern Bakış Açısıyla Giyilebilir Sanat: Moda 

Özet 

İnsanlık tarihi boyunca tanık olunan politik, ekonomik, sosyolojik, kültürel değişimlere paralel olarak 

sanat akımlarının; dönemlerin estetik algıları dâhilinde paralel bir gelişim izlediği gözetilmektedir. 

Henüz moda teriminin kullanılmadığı dönemlerde bile toplumların öznel giyim alışkanlıklarının, 

dönemlerin sanat ve estetik unsurlarının ilhamı ile geliştiği söylenebilir. Sanayi öncesi toplumlarda 

giyim alışkanlıkları bireylerin toplumsal yapıdaki konumlarının göstergesi niteliğindeydi. Sanayi 

Devrimi sonrasında beliren tüketim algısı, giyinmeyi ihtiyaç olmaktan çıkarıp endüstri kültürünün 

döngüsüne alet etmiştir. Fransız İhtilali sonrasında beliren moda terimi; giyimi klasik ürünü olarak 

belirlemekle birlikte davranış, yaşama ve giyinme biçimi gibi geniş ifadeleri nitelemektedir. Zamanla 

kavramsal karakterini ön plana çıkaran moda terimi her alanda etkili bir rol üstlenmeye başlamıştır. 

Zanaat ve sanat kavramlarının birbirine yaklaşması ile başlayan moda ve sanat etkileşimi, temeli 

tasarıma dayanan bu iki alanın birbirine bağlanacağının ilk habercisi olarak görülebilir. Sanat ve 

modanın arasındaki sembiyotik ilişki kendini modernleşmenin ilk zamanlarından itibaren gözlemlenen 

sanatçı ve moda tasarımcılarının birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalarda göstermeye başlamıştır. 

Zamanla etkileşim sürecinin izlediği yol bizi disiplinlerarası sanat yorumlarına götürmektedir. Yirminci 

yüzyılın ikinci yarısında sanatın genel karakteri ile var olan değerler ve kesin yargıların zamanla 

aşılmaya başlanması, geniş sınırlara sahip post-modern yaklaşımı ortaya çıkarmıştır. Post -modern 

dönemin esnek karakteri ve farklı estetik algıları ile ortaya çıkan eserlerde sanatçıların ana fikri 

izleyiciye en etkili biçimde geçirmeyi denerken yararlanabilecekleri malzeme ve kurgu biçimlerinin 

yelpazesi sınırsızdır. Sanatçılar farklı disiplinleri tek paydada buluşturarak etkileşimin ötesinde 

birbirlerinin alanlarında sınır gözetmeksizin yer almalarını sağlarken; estetik biçimlerden, malzeme ve 

konu seçimlerine kadar özgür davranabilme yetisine sahip olmuşlardır. Bu çerçevede ortaya çıkan 

giyilebilir eserlerin post -modern dönem estetik yargılarına bağlı bir sanat yorumu olduğunu, farklı 

perspektiflerden bakarak söyleyebiliriz. Bu araştırmanın amacı; giyilebilir sanat tasarımlarına farklı 

perspektiflerden bakarak postmodern dönem yapısı içerisinde sanat eseri olarak algılanabilir olduklarına 

ışık tutmaktır. Bu bağlamda çalışmada sanat tarihinde moda teriminin doğmasına ortam hazırlayan 



 

Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu 2. International Communication and Art Symposium 

 
167 

önemli sosyal, toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmelere yer verilirken görsel sanatlar sanat 

kavramının; giysi modası ise moda kavramının ifadesi olarak belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Giyilebilir sanat, moda, sanat, haute-couture, post-modern 

Wearable Art From A Postmodern Perspective: Fashion 

In parallel with the political, economic, sociological and cultural changes witnessed by the history of 

humanity, it is seen that the artistic currents have been developed within the aesthetics of the period. 

Even when the term fashion was not used, it can be said that the subjective clothing habits of the societies 

developed with the inspiration of the art and aesthetic elements of the periods. In pre-industrial societies, 

clothing habits were indicative of the position of individuals in the social structure. As the industrial 

revolution increased and attached it to the cycle of industrial culture. Clothing has included some broad 

expressions such as behavior of life and dressing types was appeared after French Revolution. In time, 

the term fashion eye, which brought the conceptual character to the forefront, started to play an effective 

role in every field. The symbiotic relationship between art and fashion has begun to show itself in the 

works of artists and fashion designers who have been observed from the early days of modernization. 

In time, the process of the interaction process leads us to interdisciplinary art interpretations. The post-

modern approach having wide borders was revealed with the existing values by means of the general 

character of art and definite overcome judgements existed in second half of the twentieth century. 

Materials and design types spectrum of the Post-modern era flexible character and the work emerged 

with different aesthetics, is infinite. We can say from the different perspectives that wearable works 

emerged within this framework are an art interpretation based on post-modern aesthetic judgments. The 

purpose of the research is to reveal that wearable art design can be perceived as an art work in the post-

modern period structure by looking at them from different perspectives. In this context, the history of 

art, the term of art with visual art and also the term of fashion with dressing fashion were examined 

while giving importance to the important social, social, political and economic developments that 

created the platform for appearance of fashion term.  

Key Words : Wearable art, fashion, art, haute-couture, post-modern 

Giriş 

Günümüzde bir eserle karşılaşıldığında ‘bu fikri sanatsallaştıran nedir?’ sorusunu 

disiplinlerarası sanat yapısının örneklerini inceleyerek cevaplanabileceği düşünülmektedir. 

Sanatın bugünkü paylaşımcı rolü sayesinde birçok sanat dalının iş birliği içerisinde olduğu, 

birbirini beslediği ortamda giyilebilir sanat ifadesi dâhilinde tasarlanan moda tasarımlarının 

sanat mecrasında kendine edindiği yer geçmişte moda ve moda tasarım ifadelerine yüklenen 

anlamı değiştirmektedir. “Moda 17.yy sonunda öncelikle tarz ve üsluptu. Günümüzde moda 

öncelikle bir hareket olarak anlaşılmaktadır. Bir moda doğar, büyür, yaygınlaşır ve söner” 
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(Waquet ve Laporte, 2011, s. 30). Buradaki ifadeden de anlaşılacağı gibi dönemler boyunca 

kuramsallaşan moda her dönemde önemli bir konuma sahiptir. “Günümüzde moda 

tüketilmekten çok üzerine düşünülen, konuşulan, tartışılan bir disiplin olarak tasarım 

dünyasında taze bir yer edinir” (Kipöz, 2015, s. 14). 

“İnsan bilimlerinin bütün disiplinleri bilginler tarafından açıklanmadan önce moda; 

göze, tarife ve tasvire sunulmuştu. Plastik yaratılarda ayrı bir yer tutan giysiler, insanlık 

tarihinin çok erken dönemlerinden itibaren, bu giysileri giyen kadın ve erkek açısından 

ayrılmaz bir esin kaynağı olmuştur. Antik Mısır’da sembolik sıfatın ifadesi olan giysi 

sanatsal bir işlev de görür: örneğin ünlü yumuşak kıvrımlı kıyafetleri…” (Waquet ve 

Laporte, 2011, s. 30). 

Bu çalışmada giyilebilir sanat ifadesiyle modanın kitle kültür endüstrisinin kölesi haline gelmiş 

ürünlerini bir kenara bırakıp, sanatçı ve tasarımcıların belirli üsluplarla, çeşitli anlamlar 

yükleyerek bir mesaj verebilmek amacıyla kurguladıkları tasarımlarının üzerine vurgu yapmak 

istenmiştir. Tuval ya da mermer yerine kumaşını, formunu, stilini kullanıp; kendi üslubuyla 

faaliyet gösteren giyilebilir sanat icracılarını sanatçılardan ayırmanın bugünkü sanatın sınırları 

içerisinde zor olduğu düşünülmektedir. 

“Yirminci yüzyılın ikinci yarısı, sanat eserinin ve sanatçının rolünün ne olduğuna dair 

pek çok tanımlamaya ve soru işaretine tanık olduğu kadar; sanat, tasarım, moda gibi 

uzak kavramlar arasında eşi görülmemiş̧ bir ilişkiye de tanıklık etmiştir. 

Postmodernizm’in gelişmesiyle birlikte disiplinler arasındaki belirgin hatlar iyice 

bulanıklaşmıştır. Alanlar birbirlerinin değerlerine ortak olmuştur. Sanat ve tasarım 

alanlarını kapsayan kurallar silsilesini yıkmak, halkın görsel dünyaya karşı bakış açısını 

genişletme umudunu yansıtmaktadır” (Şenel ve Karoğlu, 2017, s. 309). 

Dönemin eserlerini izlerken takılı kaldığımız soruların cevabı, post-modern sanatın 

karakterinde gizlidir. Post-modern sanat geçmişteki yargılara farklı bir yorum getirmektedir. 

Gerek estetik algısı, gerek post-modern sanatın malzeme ve konu gibi alanlardaki seçimleri 

yaratılan eserlerinin karakteristik özelliklerinde izlenebilmektedir. 

“Sanat beğenisi, tarih içinde değiştikçe anlam kaymalarına uğrar ve düne ait güzel 

kavramı geçerliliğini yitirerek yerini yeni bir güzel kavramına, yeni modalara bırakır. 

Sanatın, estetik adına, yeni olanı üretme yönündeki baskıya boyun eğdiği yerde, onu 

geçici heveslerden ayrı tutmak neredeyse imkânsızdır. Örneğin Pop Art sanatçısı Andy 

Warhol’un Campbell Konserveleri resimlerine bakıp da meta toplumuna direniş̧ 
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göstermek için insanın böyle bir direnişi kasten istemesi gerekmektedir. … Giysiler ise, 

nesnelerin geçtiği yolu izleyince işlevlerinin temel özelliğinden koparak başka bir rol 

üstlenmiş̧; düşünceye dayanak oluşturmak için tasarlanmaya başlamıştır” (Şenel ve 

Karoğlu, 2017, s. 313). 

Bu misyonu yüklenen giysi tasarımları giyilebilir sanat tanımı ile modanın sanatsallaşma 

sürecinin örnekleri olarak görülebilir. 

1.Postmodern Sanat İfadesi 

Modern sonrası olarak yorumlanan post-modern dönem sanatının genel ifadesi son derece 

karmaşık olduğu düşünülmektedir. Öznel eserleriyle tarihe damgasını vuran bu dönem 

sanatçıları bu zamana kadar kabul görmüş birçok düşünceye karşı sorgulayıcı bir üslupla 

yaklaşmaktadır. 

“Sanat nedir sorusu, tarihin herhangi bir anında olduğundan çok daha farklı bir mesele 

haline geldi. Bunun nedeni, bilhassa yirminci yüzyılın sonlarına doğru, sanatın özündeki 

hakikati gözler önüne sermeye başlamasıdır. Sanki sanat tarihi, yüzyıllarca süren 

gelişimden sonra, nihayet kendi doğasını göstermeye başlamıştır” (Danto, 2015, s. 35). 

Post-modern ifadesi birçok sanat eleştirmeni ve sanatçı tarafından yeni bir döneme, üsluba, 

felsefi bir düşün yapısına verilen bir isim olarak yorumlanmaktadır. Moderniteyi bitiren yeni 

dönem diye anılan bu kavramın, ilk defa 1939’da tarihçi Arnold Toynbe tarafından kullanıldığı 

söylemine birçok kaynakta rastlanmaktadır. Kimlerine göre de 1943 yılı, modernitenin bittiği 

varsayılan tarihtir. Modern teriminin, tarihsel olarak her zaman kendinden önce gelenle bir 

savaş̧ içinde olduğu bilinmektedir. Bu açıdan değerlendirilirse aslında modern, her zaman post 

bir kavram olarak anılabilir. Post-modernizm sözcüğü kullanıldığında artık modernizmin sona 

erdiğini ve yeni bir dönemin başladığını anlaşılabilir. 

Latince kökenli ‘modo’ dan türeyen, tam şimdi anlamına gelen modern sözcüğüne eklenen post 

kelimesiyle şimdiden sonra gelen olarak yorumlanan bu süreç; 1940 ve 1950’lerden beri 

edebiyat, görsel sanatlar, müzik, mimari, felsefe vd. alanlarda görülen ve hala devam eden 

sureci tamamlanmamış̧ ilerlemeleri ve değişiklikleri kapsamaktadır. Postmodernizm olarak 

anılan düşünce ve pratiklerin tamamının İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıktığı 

gözlemlenmiştir. Güzel sanatlarda post-modern olarak değerlendirilen sanatçılar arasında 

Marcel Duchamp, Simon Dürr Gilbert, George Wang, İngold, Donald, Buruce Nauman, İlya 

Kabakov, Jeff Koons, Gerhard Richter, Cindy Sherman ve Andy Warhol sayılabilir. Jean 

François Lyotardd ve Roland Barthes ise postmodern düşünürlerdir. 
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Genel çerçevede düşünüldüğünde postmodernizm; bir estetik ve sanat görüşü ya da eğilimi 

olmanın ötesinde, modernizm gibi çağdaş̧ akımları kapsayan yeni bir bakış açısı olarak ifade 

edilebilir. Gerçeküstücülük, soyut dış- vurumculuk, pop sanatı, foto gerçekçilik, kavramsal 

sanat, yeni dışavurumculuk akımları post- modernizmi yansıtmaktadır. Postmodernizmin en 

önemli eserlerinden birisi Marcel Duchamp’ın ‘R.Mutt’ adlı eseridir (Şekil 1). 

“Sanatın, sanat eseri üretmeyi amaçlayan sanatçının estetik açıdan güzel bir nesne 

üretmesi olarak kabul edildiği dönemde, 1917 yılında New York’ta sahneye çıkan 

Marcel Duchamp, Çeşme adını verdiği ve R.Mutt takma adıyla imzaladığı ters çevrilmiş 

bir pisuarı sergilediğinde ünlendi. Bir ürün aldı ve onu sanat olarak konumlandırdı. Bu 

hareket bir sanat eseriyle ilgili geleneksel görsel değer sorularını değiştirdi ve bunları 

ontolojik, epistemolojik ve geleneksel olarak bilinen şu sorulara dönüştürdü: Sanat 

nedir? Bir şeyin sanat olduğunu nasıl anlarız? Bir şeyin sanat olduğuna kim karar 

veriyor? Duchamp, Çeşme ile sanatın mazide kalan kurallarını değiştirdi” (Barrett, 

2015, s. 27). 

 

Şekil 1: Marcel Duchamp R.Mutt Eseri (“R.Mutt”, 1917) 

“Birinci Dünya Savaşı’nın ikinci senesiydi ve Duchamp bir Dadaist olarak üzerine 

düşeni güzelliği aşağılayarak yapıyordu. Ama beğeniye saldırırken aslında Kant, Hum 

gibi filozofların ve Hogarth gibi sanatçıların estetik kuramlarının temelindeki karamı 

sorgulamaya açmış oluyordu. Duchamp’ın yirmi hazır nesnesinden her biri 

Lebenswelt’ten alınan bir nesneyi sanat eseri statüsüne taşımıştır ve bu durum, el 

becerisiyle ilgili her şeyin, dokunuşun ve her şeyin ötesinde sanatçının gözü olgusunun 

sanat kavramından çıkarılması anlamına gelir” (Danto, 2015, s. 38). 

Duchamp, bir giysi dükkânının vitrininde gördüğü haute-couture olmayan elbiseler için 

kullandığı ready- made, yani hazır nesne ifadesini sanat literatürüne kazandırmıştır (Danto, 

2015). Hazır nesneler, üzerlerine yüklenilen anlamlar ile asıl kullanım amaçlarından 

farklılaşarak bir olguyu ifade edebilmek amacına yani sanata hizmet etmektedir. Bu durumda 

kullanım amacı maddi beklentiler ile üretilerek tüketicinin beğenisine sunulan ticari ürün olarak 
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tanımlanan metanın, sanatın malzemesi olurken kabuk değiştirerek cisimleştiği yorumu 

yapılabilir. 

“Sanat dünyasının 1960’lardaki durumu karşısında felsefi olarak beni en çok 

ilgilendiren konu sanatın tanımıydı. İleri sürdüğüm tanımın kabaca iki bileşeni vardı: 

bir şey bir anlam taşıyorsa, bir şey hakkındaysa- ve o anlam eserin içinde cisimleşmişse 

ki bu çoğu zaman anlamın sanat eserini maddesel olarak oluşturan nesne tarafından 

cisimleştirildiği anlamına gelir, o zaman o şey bir sanat eseridir. Özetle teorim, sanat 

eserlerinin cisimleştirilmiş anlamlar olduğudur” (Danto, 2015, s. 145). 

Yaşamdan her nesnenin sanat alanında yeri olduğunun düşünülmeye başlanması 1960’lı yılların 

başlarında mümkün olmuştur. Dönemin sanat eserlerinde Pop-art, Minimalizm, Fluxus ve 

Kavramsal Sanat’ın etkileri görülmekteydi. Ticari sanat fikrine eleştirel tavrıyla karşı gelen, 

Neo-Dadaist karaktere sahip olan Fluxus akımının öncülerinden Joseph Beuys, Duchamp’ın 

girişiminin ardından dinamikleri değiştirmek amacıyla çalışan sanatçıların başında 

görülmektedir. Beuys’un da içerisinde olduğu uçağın düşmesinin ardından Tatar köylüler 

tarafından keçeye sarılarak kurtarılan sanatçı için keçe önemli bir malzeme haline gelmiştir. 

Sanatçı 1970 yılında kurguladığı ‘Keçe Elbise’ isimli enstalasyonunda günlük hayattan bir 

nesne algısı yaratan takım elbise formunu seçmiştir (Şekil 2). Takım elbisenin sıkıştırılmış 

tavşan yününden tasarlanmış olması bir hazır giyim parçası gibi sıklıkla kullanılamayacağının 

dolayısıyla da kitle üretiminin çıktısı olmadığının bir ifadesi olarak görülebilir. Takım elbise 

üzerinde düğme ya da ilklerin bulunmaması ve sanatçının elbiseyi bir askıda sarkıtarak 

sergilemesi bu giysi parçasının kullanım amacından çıkarılarak bir sanat aracı haline gelmesini 

sağlamıştır.  

 

Şekil 2: Joseph Beuys Tasarımı Keçe Takım Elbise (“Keçe Elbise”, 1970) 
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Brillo kutusu bu dönemin en etkili sanat yapıtlarından biri olarak görülmektedir (Şekil 3). 

 

Şekil 3: Andy Warhol’ün Brillo Kutusu (“Brillo Kutusu”, 1964) 

“… Warhol’un Brillo Kutusuna baktığımızda gördüklerimizle, James Harvey’in 

tasarladığı ve Brillo çalışanlarının ürünün nakliyesinde kullandığı Brillo kutusuna 

baktığımızda gördüklerimiz arasında pek bir fark yoktu. Peki, madem Andy’nin 

fabrikasından çıkan kutular sanat eseriydi, diğer kutular neden sanat eseri değildi? 

Duchamp ve Warhol sahneden ayrılırken, sanat kavramıyla ilgili her şey değişmişti.” 

(Danto, 2015, s. 115). 

2.Modanın Tanımı 

Latin kökenli olan ‘Facio’ sözcüğünden gelen moda terimi; Fransızca kullanımı olan mod 

(mode) sözcüğünden türediği birçok kaynakta belirtilmektedir. Mod ifadesi tarz, biçim, şekil 

anlamlarına gelmektedir (Mod, t.y.). Moda teriminin anlamı ise Türkçe sözlükte, “Geçici olarak 

yeniliğe ve toplumsal beğeniye uygun olan”, halkbilim terimleri sözlüğünde “göreneğe bakarak 

daha kısa süreli olan, çabuk değişebilen, yayılan geçici davranış, giyim ve yaşama biçimi” 

olarak tanımlanmıştır (Moda, t.y.). Moda birçok alan için geçerli bir kavramdır. Edebiyattan 

sinemaya, iç mimari tasarımından mobilyaya, otomobilden telefona, gıdandan güzelliğe vb. 

birçok farklı alanı kapsamaktadır. 

Moda üzerine yazan düşünürler bu kavramın farklı özelliklerine dikkat çekmektedir. “Bir moda, 

herhangi bir zamanda görülebilir olan ve zamanla bir sosyal sistem ya da bireylerin bir araya 

geldiği gruplarda değişen, özel maddi ya da maddi olmayan bir fenomende, kültürel olarak 

desteklenmiş̧ bir anlatım biçimidir” (Ertürk, 2011, s.6). 

Moda terimi birçok kaynakta giysiler ve insan bedenini donatan yeniliklerle tanımlanır. İlk 

bakışta sadece giysi terimi ile ilişkilendiren moda terimi kavramsal açısından daha geniş bir 

alanı kapsamaktadır. Teknolojik ürünlerden, güzellik ürünlerine arabadan aksesuara geniş bir 

çerçeve üzerine yapılandırılan bu kavram bir düşünce, bir davranış biçimi de olabilir. 
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“Modanın imleyeni olarak giysiye verilen bu öncelikli yer tesadüfi değildir. Kostüm 

bileşenlerinden başka nesneler, başka maddi öğe insanlık tarihi boyunca bu rolü üstlenmemiştir. 

Ama kişinin bir başkasından farklılığının ifadesi esasen gece gündüz, doğumdan ölüme dek 

kumaşa sarınmasından gelir” (Waquet ve Laporte, 2011, s. 10). Amacının insanın yeni biçimler 

ortaya koyma tutkusu olduğunun vurgulanması gereken moda ifadesini Hakko (1983), 

toplumların göstergesi ve topluma bağlı olarak değişim gösteren bir olgu olarak 

değerlendirmiştir. 

Sanayi devriminin tüketim algısı ve Fransız İhtilali’nin getirdiği refah düzeyi öncesinde 

giyinme biçimleri toplumlarda var olan hiyerarşik düzene göre belirlenmekteydi. Üst sınıflar 

tarafından benimsenen giyim alışkanlıkları alt sınıf için bir ilham kaynağıydı. Buna bağlı olarak 

alt sınıfların dönem stillerine uygun olma koşulu üst sınıfın taklidi ile mümkün olmaktaydı. 

Giyinme olgusu önceleri bir ihtiyaçken zamanla değişen değerler ile başkalaşım geçirmekteydi. 

Sanayi devrimi sonrasında endüstri çarkının kölesi haline gelen giyim bir tüketim ürünü olarak 

belirmiştir. Moda kavramının Fransız İhtilali sonrasında genel çerçeveleri çizilmiş olduğu 

birçok kaynakta geçmektedir. 

“Moda ve genel olarak moda şeklinde nitelenmesi gereken bazı tavır ve yaklaşımların, 

aslında Fransız İhtilali’nden sonra başladığı görülüyor. Fransız İhtilali’ne kadar asil sınıf 

ile çiftçi ve köylü arasında son derece açık ve kesin bir ayrım vardı. İhtilalden sonra 

asiller tamamen bertaraf olmadı ama köyden şehre gelen köylüler/çiftçiler (yani fakir 

tabaka) şehirde kendi kültürlerini oluşturdu. Ve böylece asilzadelerin sahip oldukları 

kültür mirasına ortak oldular. İşte bu noktada burjuvazi ortaya çıktı, bu da Sanayi 

Devrimi’ni yarattı. O andan itibaren de alt sınıfların, üst sınıflara özenip onları taklit 

etmesinden ve onlara ulaşmaya çalışmalarından kaynaklanan bir yaklaşım ortaya çıktı. 

Buna genel manada, giyim kuşamda moda deniliyor” (Gürsoy, 2010, s. 14). 

Ancak henüz daha kitle üretim düzeni ve moda sektörü oluşmamış iken toplumun üst kesimine 

kişiye özel sunum ve tasarımlarla üretim yapan yüksek terziler moda tasarımcısı modeline 

ortam hazırlamışlardır. 19. yüzyılın başlarında Fransa kralı XIV. Louis’in etkisi ile yüksek 

terzilik mertebesinin kurumsallaştırılması, moda sisteminin genel çerçevesinin 

oluşturulmasında önemli bir adım olmuştur. İlk olarak 1868’de yüksek terziliğin hazır giyimle 

buluşmasını sağlayan ilk mesleki kuruluşun, ikinci olarak da 1910 yılında yüksek terzilik 

modasının haute-couture hazır giyimden ayrılmasını sağlayan ve yüksek modaya yeni bir statü 

kazandıran Yüksek Terziler Sendikası Birliği adlı mesleki kuruluşun oluşumuna öncülük ettiği 

dönem ile ilgili kaynaklarda belirtilmektedir. Kawamura’ya (2016) göre moda sistemi bu 
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hareketlerle kurumsallaşmıştır. Bu girişimle şimdi moda dünyasının başkentlerinden olan 

Fransa’nın bu hızlı dönen çarkın merkezinde olmasına ortam hazırlamıştır.  

3.Giyilebilir Sanat Kavramı 

Giymek, Türkçe sözlükte ‘örtünüp korunmak için bir şeyi vücuduna geçirmek’ diye 

tanımlanmıştır (Giymek, t.y.). En eski işlevi vücudu doğa şartlarından korumak olan giyim 

vücudun bir kısmını veya tamamını kapsayan her türlü kıyafet ve aksesuarları ifade etmektedir. 

Giyim unsurlarının en temel malzemesi olan tekstil ise binlerce yıllık sürecinde insan bedeni 

üzerinde yapılanarak giyimin ana malzemesi olmuştur. Giysileri giyen birey ile bedeni arasında 

gelişen bağ, giyimin moda için en önemli unsur haline gelmesini sağlamıştır. Belirli amaç ve 

gereksinimlerle ürün ifadesini takınarak insan bedenini saran giysi, toplum içerisinde bireyin 

sosyal bir varlık olarak aynasıdır. Giyinme olgusu, bireylerin bedenleri doğrultusunda estetik 

beğenileriyle kendilerini ifade edebilmek adına, görsel bir dil olarak kurguladıkları yorum ile 

örtünmeden ayrılmaktadır. 

Tüketim çarkının içerisinde modanın doğasını en iyi anlatan birim olan giysinin maddi 

karakterinden çıkartılıp kavramsal bir karaktere bürünmesi ve bedenle olan ilişkisinin daha açık 

bir şekilde anlamlandırılması giyilebilir sanat kavramı ile mümkündür. Giyilebilir sanat moda 

endüstrisinin ayarttığı olumsuzluklarla savaşmak adına geliştirilen bir sanat yorumu olarak 

adlandırılmıştır. Tasarımların doğuş amacı ve üretilme yöntemleri açısından son derece farklı 

olan giyilebilir sanat icra eden sanatçılar eserlerinin farkını ortaya koymak adına orijinal ve 

vizyoner bir bakış açısıyla yeni doku ve yüzey arayışlarıyla tasarım gücü yüksek eserler 

kurgularlar. 

Üretim yöntemi ile sanayi ürününden ayrılan giyilebilir sanat örnekleri sübjektif yorumlarla 

oluşmaktadır. “Sanatsal bir giysinin tasarlanıp ürün haline dönüşümünde doğada var olan bütün 

malzemeler kullanılabilir. Bu malzemeler kumaş̧, tel, kâğıt, bant, at kılı, metal, boncuk, sicim, 

gazete kâğıdı, ahşap, ayna parçaları, lifler, mantar, plastik, cam, ipek, kurutulmuş̧ çiçekler, 

mürekkep, sünger olabilir” (Ok, 2016, s. 68). Sınırların ötesinde bir skaladan seçilerek 

kurulanan materyaller sanatçılara esnek bir kadraj sunmaktadır. Giyilebilir sanat yorumları 

ilhamını doğadan, gelenekten, kültürden, tarihten ya da giyim unsurlarından alabilmektedir. 

Kitle üretiminin sistematik tavrıyla meydana getirdiği hazır giyim ürünlerinin egemen olduğu 

bu ortamdan teknik ve teorik olarak keskin çizgilerle ayrılan bu yeni eğilim giysiye farklı bir 

karakter kazandırmayı hedeflerken bireylerin giysilerle aralarındaki bağ ile ilgilenmiştir. Bu 

bağın sadece bedende değil ruhla da ilişkili olduğunu savunmaktadır. “Giyilebilir Sanat 
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hareketinde hem sanatçı hem de giyen için özel bir tür iletişim ortaya koyan, kullanıcısı ile 

doğrudan temas sağlayan tekstiller, elle tutulur ve dokunulabilir ürünlerdir” (Yetmen, 2012, s. 

77). Sanatçı eserini tasarlarken hissettiği duyguları ve vermek istediği mesaj ya da düşünceyi 

giysi formuna yansıtmaktadır. Eserin hem izleyicisi hem kullanıcısı konumundaki birey, şahit 

olduğu eserin kreatif sürecine bir de gündelik yaşamın gerçekliğini ekleyerek esere kendi 

dokunuşunu yaparak yeniden yorumlamaktadır. Leventon (2005), bu süreçte ortaya çıkan 

eserin üzerindeki tasarım etkisine önce tekstil sanatçısı sonrasında ise giysiyi taşırken 

yorumlayan ikinci bir sanatçının süzgecinden geçtiği yorumunu yapmıştır. “Sanatçı, 

kavramsallaştırmadan işin tamamlanışına kadar fikirlerin, duyguların, heyecanın ve biçimin 

birleştirilip bütünleştirilmesinin kontrolünü elinde tutar. Başka bir deyişle sanatı giyenler, aynı 

zamanda ürünün yeniden tanımlanmasını da sağlayarak yaratım surecine taze bir canlılık ve 

hayat katarlar” (Yetmen, 2012, s. 79). 

Lif sanatı olarak başlayan giyilebilir sanat örnekleri; takı, el dokumaları, işlemeler ve otantik 

giysiler şeklinde hayat bulurken geliştikçe bireyin stilini, ideolojisini, vizyonunu ve yaşam 

biçimini ifade eden görüntülere bürünmüştür. Giyilebilir sanatın ilk örnekleri etnik desen ve 

geleneklerin esin kaynağı olduğu özgün el yapımı tekstillerden oluşmaktadır. Bu çalışmalara 

en güzel örnek 1879-1944 yıllarına damgasını vuran Fransız moda tasarımcısı Paul Poiret‘nin 

çalışmalarıdır. Poiret‘nin doğu kültüründen esinlenerek tasarladığı haute-couture kapsamındaki 

koleksiyonlarındaki sanatçı dokunuşu ve estetik kaygı döneme damgasını vurmuştur. (Şekil 4) 

 

Şekil 4: Paul Poiret Tasarımı (“Poiret Kaftan”, t.y.) 

“Giyilebilir sanat teriminin ilk olarak 1960’ların sonları 1970’lerin başında New York ve San 

Francisco’da ortaya çıktığı bilinmektedir” (Günay, 2014, s.53). Giyilebilir Sanat fikriyle 

ilerleyen sanatçılar kendi kısıtlı çevreleri için giysi formları tasarlama amacıyla yola 

koyulmuşlardır. Yaşanan sosyo-kültürel ve teknolojik gelişmeler, oluşan yeni ekonomik 
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sistemin deneyiminden beslenen sanat 20.yüzyılda kendi karakteristik özelliğine bürünmüştür. 

Hızla gelişen yeni sanat akımları sanatçı ve tasarımcıları farklı olmak üzere yönlendirmiştir. 

Mimari, resim, tekstil gibi uygulamalı sanatların yeniden değer kazandığı bu dönemin sanat 

çerçevesinde eserlerini sergileyen sanatçılar disiplinlerarası bir ortamda izleyiciye kendilerini 

en iyi şekilde ifade etmek amacıyla bir takım esin kaynakları arayışındadırlar. 

Giyilebilir sanat anlayışının şekillenmesinde 19. ve 20.yy’larda sanat ve zanaat ayrımına karşı 

savaşan Arts and Crafts ve Bauhaus eğilimlerinin payı büyüktür. Kitle üretim sisteminin 

kültürün beslediği toplum için büyük önem taşıyan zanaatı ötelemeye ve sanatın genel 

çerçevesini etkileme amacında olan endüstri çağı zihniyetinin kesin çizgilerini yıkmaya çalışan 

bu iki hareket lif sanatı ve dolayısıyla giyilebilir sanat için ortam hazırlamıştır. İdeoloji olarak 

da tekstil endüstrisinin ürününden ayrılan giyilebilir sanat örnekleri geniş esin kaynaklarıyla 

bireyin kendini yansıtmasına yardımcı olmaktadır. Bauhaus okullarının misyonunu edinen 

sanatçılar için lif sanatı ve sonrasında da giyilebilir sanat son derece elverişli bir çalışma alanı 

olmuştur. 

Üretim şeklinin misyon edinerek eserlerini kurgulamaya başlayan sanatçılar için yazı gibi 

kendini ifade etme biçimi olarak adlandırılan unsurlar kadar önemli olan diğer bir unsur ise 

giysilerdir. Materyali, üretim tekniği, renk ve desen gibi özellikleri ile karakteristik özellikleri 

hakkında verilmek istenen mesajı iletilmek adına tüm bunları düşünerek seçilen detayları ile 

giysileri kurgulama ve onları beğenilerimize göre bir stil dâhilinde hayatımıza dâhil edilişi 

bireylerin ilk iletişiminde aynaları rolünde düşünülebilir. Giysiye atanan bu kavramsal boyut 

başka hiçbir moda ürününde mevcut değildir. 

20.yy sanatının gelişen kavramsal alt yapısı giysinin sanatın kadrajına girmesine ortam 

hazırlamıştır. Böylelikle unutulmaya yüz tutan geleneksel tekstil sanatları, lif sanatı ismi ile 

yeniden değer kazanmaya başlamıştır. Lif sanatı çerçevesinde yavaş yavaş oluşmaya başlayan 

giyilebilir sanat anlayışı henüz adı konmamışken bile sanatçıların eserlerini üretirken yeni form 

ve kavram özgün teknik materyal arayışlarında yer almıştır. Giyilebilir sanat anlayışına 

dayanarak kumaş dokuma teknikleri, baskı tasarımları, dikiş ve nakış çözümleri ile 

kurgulamalarını yapan Mariano Fortuny, Sonia Delaunay ve Raymond Duncan, Jean Cocteau, 

Fernard Leger, Pablo Picasso, Henri Matisse, Erte, Raoul Dufy, Paul Poiret ve Bianchini Ferier 

giyilebilir sanat anlayışına dayanarak dokuma, baskı, boyama, dikiş, nakış tekniklerinden 

yararlanarak, heykelsi giysiler yaratmışlardır. 

Sanatçıların eserlerini yaratırken bir ifade aracı olarak tekstil ürünü olan giysiden 

yararlanmaları giyilebilir sanat kavramını geliştirmiştir. Giyilebilir sanat ifadesi sonucunda 
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ortaya çıkan tasarımların sanatsal nitelikleri tasarımcılarına sanatçı sıfatını uygun görmekte 

olduğu söylenilebilir. Aktepe (2012) bu yorumu şu şekilde desteklemiştir: “Bugün dünyada 

isim olmuş moda tasarımcıları sanatçı olarak kabul görmektedirler ve kumaşlar onların tuvali 

olmuştur” (s. 57). 

Paul Poiret gibi giyilebilir sanat tasarımcıları doğu kültüründen esinlenmiştir. “Dale’e göre 

simge toplumları, süslemenin sihirli niteliklerini sezgisel olarak algılayarak giysileri 

bezemiştir” (aktaran Yetmen, 2012, s. 78). 

 

Şekil 5: Sonia Delunay Tasarımları (“Delunay”, t.y.) 

1920’li yıllarda lif sanatına çağdaş bir yorum getirerek lirik stiliyle giyilebilir sanat örnekleri 

yaratan Sonia Delunay bu girişim açısından oldukça önemli görülmektedir. De Stijl’in soyut 

sanatın geometrik yorumlarını, Art Nouveau stilinin renk tonları ve kıvrımlı dallarının 

akışkanlığıyla birleştiren Delunay özgün baskı tasarımlarıyla moda ve sanat arasındaki çizgiyi 

giyilebilir sanat kavramı ile kaldıran öncü sanatçılardandır (Şekil 5). Yine 1920’lerde Rus 

konstrüktüvist sanatçıların yoğun çalışma süreçleri sonrasında kurguladığı giysilerde sanatçının 

imgede tasarladığı öz, eserde açıkça hissedilmektedir. Sanatçı-eser-izleyici üçgeninde, elbiseyi 

giyen bireyin hem izleyici hem de performans sanatçısı rolünde oluşu eserin sanatsallığının 

açıkça deneyimlenebilmesini sağlamaktadır. Giysi formu giyenin yaşadığı deneyimle hareketli 

bir heykele eş değer bir durumda yorumlanabilmektedir. 
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Şekil 6: Picasso Tasarımı                                                 Şekil 7: Henri Matisse Tasarımı                    

Kostüm(Picasso;1963)                                                   Kostüm (“Matisse Kostüm”, 1920) 

 

Şekil 6’de görülen Pablo Picasso tasarımı olan kostüm ve Şekil 7’de görülen Matisse tasarımı 

kostümün sanatsal ifadeleri birkaç farklı şekilde yorumlanabilir. Tuvali yerine kumaşı araç 

olarak görüp tasarladıkları kostümlerin sanatçıların kimliği ile sanatsal nitelik kazandığı 

düşünülmektedir. Diğer yandan bu kostümlerin bir performans sanatı öğesi olması sanatçı-eser-

izleyici yorumu ile tasarıma sanat yorumu ifadesi kattığı söylenebilir 

 

Şekil 8: Raul Dufy Tasarımı Kostüm (“Dufy”, 1920) 

1960’lı yılların başında bedenle ilgili benimsenen yeni algılar, sanatçıların kendilerini ifade 

etme aşamalarındaki fikirlerini desteklemiştir. 1920’li yıllardaki sanat ortamında Raul Dufy 

(Şekil 8) ve diğer sanatçıların yorumları tarafından şekillenen giyilebilir sanat terimi 1960’lı 

yıllarda, bir sanat yorumu olarak dile getirilmeye başlanmıştır.  

“1950 ve 1960’lardan itibaren performans sanatı etkisini göstermeye başlamış̧ performans 

sanatçıları tasarladıkları kostümleri ya bir beden üzerinde ya da başka nesneler üzerinde sunarak 

bir sanat objesi gibi farklı kimlikler yüklemişlerdir. Sanatçı Atsuko Tanaka ise 1959 yılında 
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tasarlamış ̧olduğu ‘Electric Dress’ adlı çalışmasıyla bir giysinin giyilebileceği gibi asılarak da 

sergilenebileceğini gözler önüne sermiştir” (Ok, 2016, s. 67). 

 

 

Şekil 9: Atsuko Tanaka Electric Dress (Elektrik Elbisesi) isimli tasarımı (“Electric 

Dress”,1959) 

Bu eserle giysi - beden arasındaki kalıplaşmış ilişki göz ardı edilerek giysinin tek başına da 

sanatsal ifadeler yansıtabileceği düşünülmektedir (Şekil 9) 

“Sanatçılar, yarattıkları giysileri genelde içinde insan olmadan, bir yerden sarkıtarak; bir askıda 

veya da başı olmayan kimliksiz duran bir mankenin üstünde sergilerler. Bunun amacı giysinin 

sıradan, gündelik kimlik arayışlarından sıyrılmasını sağlamaktır. Birçoğu da kendini genelde 

etnik kökenli giysiler üzerinden, özellikle kimono üzerinden ifade eder. Bu, aslında etnik 

kültüre heveslenmekten çok, kimononun tuvali andıran düz ve geniş yüzeylerinin sanatçıya 

kullanılması daha doğru bir araç̧ gibi görünmesinden olabilir” (Günay, 2014, s. 52). 

                                                                      

Şekil:10 Mariano Fortuny tasarımı kimono                          Şekil:11 Paul Poiret Tasarımı             

(“Fortuny”, t.y.)                                                                    Kimono (“Poiret Kimono”, 1925)  

Giyim unsurlarının bilinen işlevlerinden uzaklaştırılarak farklı bir vizyonla sergilenmesi biçim 

değiştirdiğinin ifadesidir. Sanatçı, izleyiciye bir nesnenin başkalaşım sürecine attığı imza ile 
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onun farklı bir algıda yorumlanasını önermektedir. Mariano Fortuny (Şekil 10) ve Paul 

Poiret’nin (Şekil 11) tasarladıkları kimonolar ile bu başkalaşım sürecinin altını çizdikleri 

düşünülmektedir. 

                                                                          

Şekil12: Osmanlı Kaftanı (“Kaftan”, t.y.)                  Şekil 13: Osmanlı Kaftanın Duvarda     

Sergileniş Örneği (“Kaftan Duvar”, t.y.) 

Osmanlı kültürünü yansıtan, giyim alışkanlıklarının en etkilisi olan kaftanları da doğu 

kültüründen esinlenerek tasarlanan giyilebilir sanat örnekleri arasında sayabiliriz (Şekil 12). 

Kimononun tuvali andıran yüzeyine çok benzer olan kaftanlar Osmanlı desenleri ve 

işlemeleriyle bezenmektedir. Aynı zamanda kaftanların çerçeveletilerek duvara asılmaları veya 

çeşitli enstalasyonlar dahilinde sergilerde sarkıtılarak kurgulanmalarının (Şekil 13) giyim 

unsuruna bir kez daha sanat eseri özelliği kattığı düşünülmektedir. Hazır giyim kültürü ve giyim 

üretim tekniğinden uzakta bir misyonla tasarlanan kaftanların geniş yüzey özelliklerinin 

yanında dönem sanatının bir yansıması olarak giyilebilir sanat eseri özelliği kazandıkları 

söylenebilir. 

4.Postmodern Bakış Açısıyla Tasarlanmış Giyilebilir Sanat Yorumları 

4.1Kavramsal Moda Tasarımları 

1960’lı yıllarda yerleşik sanat algısının ve sanat aracı olan geleneksel malzemelerin dışında 

kurgulanıp sanatçının düşüncesini izleyiciye aktarabilmek amacıyla icra ettiği sanat, kavram 

sanatı olarak tanımlanabilir. Görsel ya da dokunsal olmaktan çok, zihinsel bir imge yaratmayı 

amaçlayan sanat anlayışı olarak ifade edilen kavramsal sanatın sınırları son derece geniştir 

(Sözen ve Tanyeli, 2012). Bu anlayışla kurgulanan eserler, sanat tarihinin en erken 

zamanlarından beri kullanılan geleneksel materyal ve sunum biçimleri tercih edilmeden; 

diyaloglar, kısa video görüntüleri ve ses kayıtları gibi deneysel öğelerle desteklenmektedir. 

ABD ve İngiltere’de şekillenmiş olduğu düşünülen kavramsal sanat yorumlarına dair ilk sergi 

1970 yılında New York’ta düzenlenmiştir. Biçime odaklanmak yerine eserin kuramsal yanına 

vurgu yapan bu sanat dalının felsefik yönü baskın bir şekilde hissedilmektedir. Kavramsal 
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sanatçılar aracı olarak kullandıkları nesneleri meta olmaktan çıkarıp, başka anlamlar yükleyerek 

izleyiciyi eserin düşünsel etkisini anlamlandıracakları bir sürece davet etmektedirler. 

“Amerikalı sanatçı Sol Lewitt, 1967’de ‘Concept Art’ adlı bir yazısında, sanatçı fikrinin 

gerçekleşmesiyle bunun algılanması arasında farklılık olduğunu belirtiyordu. Ona göre 

bir sanat eseri, onunla ilgili akla gelen sanat fikri, ancak kısmen canlandırılabilir ve 

gerçekleştirme seyircide sanatçının aklına gelmeyen fikirler uyandırabilir. Bu nedenle, 

bu fenomenin bilinçli şekilde tamamlayıcı olarak sanat eserine dâhil edilmesi 

gerektiğini belirtiyordu. Dolayısıyla kavramsal sanat anlayışıyla çalışan sanatçılara 

göre, sanat eserinin somut kavranan formuna son verilip, yapılan çalışmalara taslaklar, 

yazısal, fotoğrafik ya da film kayıtları ve daha başka şeyler ilave edilerek sanatçının 

kavramı belgelenmeli ve seyircinin tasavvurunda sanat eserini ancak onların olmasıyla 

tamamlanabilen hayaller yaratmalıdır. Kısacası kavramsal sanat, seyirciyle 

gerçekleştirilen taslak olmalıdır” (Turani, 2011, s. 69). 

Kavramsal sanat eserleri arasında değerlendirebilecek, meta olarak algılanan moda ürünlerinin 

başkalaşımını izlediğimiz kavramsal moda tasarımları, sanatçının mesajını izleyiciye geçirmek 

adına kurgulanmaktadır. 

 

Şekil 14: David Hammons Sergisi (“Hammons”, t.y.) 

Post-modern sanatçı David Hammons’un 2016 yılında kürk mantoları kullanarak kurguladığı 

sergisi kavramsal bir sanat yorumu olarak görülmektedir (Şekil 14). Danto (2015), bu serginin 

kavramsal sanat özelliğini şöyle yorumlamıştır:  

“Sanatın felsefi bir tanımı sunmayı amaçlayan ‘Sıradan Olanın Başkalaşımı’ adlı 

kitabımda, bir şeyin sanat olabilmesinin gerekli koşullarının anlamı ve cisimleştirme 

olduğu ortaya çıkmıştı. Birkaç sene önce David Hammons’un askılara asılı, üzerlerine 

boya boca edilmiş kürk paltolardan oluşan son esrelerinin bulunduğu bir sergiye denk 

gelmiştim. Bu eserde hangi fikir cisimleştirilmişti? … Enstalasyon, hayvanların şımarık 

kadınların caka satması uğruna avlanılmaması ve katledilmemesi gerektiği fikrini 

cisimleştiriyordu” (s. 130). 
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Sanatçı burada bir tuval ya da yontmak üzere bir taş yerine lüks bir moda objesi olan kürk 

mantoları tercih etmiştir. Kürk paltoların cansız mankenler üzerine asılmış biçimde sergilenişi 

enstalasyonun giyilebilir sanat yorumu olduğunu doğrular niteliktedir. Burada hayvan 

haklarının ihlal edilerek acımasızca tüketilmesi eleştirilirken bu mesajın bir moda formu 

üzerinden verilmesi de giyilebilir sanat ifadesinin altını çizmektedir. 

Tüketim kültürünün uzağında, karakteristik stili ile gerek tasarımları gerek defilelerindeki 

kurgu düzeninde güçlü kavramsal tarzını sergileyen Victor ve Rolf markası sürreal 

yaklaşımlarını her sezon farklı eleştirel tasarımlar ile harmanlayan marka kavramsal moda 

tasarımcılarının en yetkin örneklerinden sayılmaktadır. 

 

Şekil 15: Victor ve Rolf 2007/2008 Sonbahar-Kış Koleksiyon Defilesi (“Victor Rolf 07/08”, 

t.y.) 

Markanın 2007/ 2008 Sonbahar –Kış koleksiyonunda ise Alman folklorundan ilham alarak 

tasarladıkları parçaları mankenler podyumda kendi ışık sistemleri olan metal askı 

konstrüksiyonları ile birlikte taşımıştır (Şekil 15). Moda tasarım dünyasının performans 

sanatçıları olarak dile getirilen Victor ve Rolf, teatral sunumlarıyla kavramsal çalışmalarını 

desteklemektedir. Yukarıdaki örnekte elbisenin form ve boyutundaki gerçeküstü yorumlar ve 

mankeni bir elbise gibi taşıyan konstrüksyon kurgusu tasarımın kavramsal özelliğini 

belirtmektedir. Giysi ve beden ifadelerinin farklılaştırılarak verilmek istenen mesaja izleyiciyi 

yönelten tasarımda, moda dünyasının dinamiklerine eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşıldığı 

söylenebilir. Victor ve Rolf’un bu tasarımı; modanın endüstri odaklı yapısının bedeni, elbiseyi 

sunan bir askıdan ibaret algıladığının dışavurumu olarak yorumlanabilir. 
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Şekil 16: Alexander McQueen’in 1999/ 2000 İlkbahar–Yaz sezonu defilesi (“Mc Queen 

99/00”, t.y.) 

1999/ 2000 İlkbahar –Yaz sezonu koleksiyonun defilesinde ‘Dying Swan’ isimli elbisenin Fiat 

marka robotlar tarafından sprey boyala ile boyanması, Alexander Mc Queen’in performans 

sanatı yorumlarından biri olarak görülebilir (Şekil 16). Mc Queen’in çok konuşulan bu 

dışavurumcu hareketinin altında çevre kirliliği gibi birçok fikrin yattığı düşünülmektedir. 

Tasarımcı sezon koleksiyonun parçası olarak tasarladığı elbiseye bu tarz bir müdahalede 

bulunarak tuval üzerindeki dışavurumcu fırça darbelerine göndere yapmaktadır. Genellikle 

kavramsal kurgular yaratan tasarımcının sanatçı kişiliğinin de, bu çalışma ile bir kez daha 

vurgulanmış olduğu düşünülebilir. 

 

Şekil 2: Rei Kawakubo Tasarımı Kazak ve Etek (“Kawabuko”, 1982) 

Trendlerin güzellik algılarına yaklaşma, satış odaklı düşünme ya da güzel gösterme gibi 

amaçların dışında bir sanatçı edasıyla eleştirmek ya da altını çizmek istedikleri konulara giysi 

formunda yorumlar ekleyen tasarımcılar, kavramsal modanın en önemli isimleri arasında yer 

almaktadır. 1980’li yıllarda moda ve sanat dünyası ile tanışan Rei Kawakubo bu tasarımcılara 

örnek gösterilebilir. 1947 yılında Dior tarafından ön plana çıkarılan, ideal beden algısı odaklı 
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feminen tasarımlara Rei Kawakubo’nun 1982 yılında tasarladığı kurgusuyla eleştirel bir bakış 

açısıyla yaklaştığı düşünülmektedir (Şekil 17). Dönemin estetiğinden uzakta bir protesto fikri 

ile tasarlanan kurgu, çağdaşları için ilham kaynağı olarak görülmektedir. “Post-Hiroşima 

Şıklığı ve çapulcu kadın görüntüsü kısa süre içerisinde moda cemiyetinin üniforması haline 

geldi. Düzensizlik ve kusurlar ki burada görülen Kawakubo’nun yapısal olarak bozuk, delikli 

kazağı Japon estetiğinin bir parçasıdır” (Blackman, 2012, s. 337). 

4.2. Yapısalcı Moda Tasarımları 

Heykel ve mimari alanlarında etkili olan Konstrüktivizm (Yapısalcılık) akımının 1920’lerde 

Rusya’da ortaya çıktığı bilinmektedir. Toplumsal tüm gelişmelerin doğrudan etkilediği sanat 

yorumları, tüm Avrupa’da olduğu gibi Rusya’da da yaşamın işleyişine tanık olarak 

şekillenmektedir. Konstrüktivist sanatçılar için hareket ve zaman kavramlarının önemli olduğu 

ve bu kavramların farklı kurgulara yönelttiği gözlemlenmiştir. Bu kurgular hacim, uzam ve 

zamandan ayrı bir düşünsel kurgu ve dinamik uzay kompozisyonları gibi fikirlerde 

ilerlemektedir. Teknolojinin gelişim hızı ve geldiği nokta sanatçıları devamlı beslediği fikri 

genel bir düşüncedir. Rus konstrüktivist sanatçılar elektrik yardımıyla ses, ışık ve renk iletirken, 

şekil değiştirerek fütüristik karaktere sahip sanatsal makine donanımında heykelsi formlar 

yaratmışlardır. Bunlara örnek olarak El Lissitzky, Vladimir Tatlin, Georgy Stenberg, Vladimir 

Stenberg, Exter ve Moholy Nagy (Şekil 18) gibi konstrüktivist sanatçıların, uzay araçlarının 

tasarımlarını andıran ve bir tür teknik resim niteliği taşıyan çalışmalarını verilebilir. 

 

Şekil 18:Maholy Nagy’nin Konstrüktivist Eseri (“Maholy Nagy”, t.y.) 

“Yapısalcı yaklaşımda amaç sanat ürünün yapısı çözümlemektir. Dolayısıyla bir yapıtın 

hangi toplumsal ve ekonomik koşullarda üretildiği Yapısalcılık’ın konusunu 

oluşturamaz. O yalnızca, yapıtı var eden ve yine yapıtın kendi üzerinde görülebilen 

sanatsal geçekliği ve onun üretiliş biçimini araştırır ve çözümler” (Sözen ve Tanyeli, 

2012, s. 321).  
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Rus sanatçıların, yaşamın içindeki bir sanatın toplumda devrim niteliği taşıyan 

oluşumlara neden olacağını savunmuş, nesneden arınan sanatın, insanı yaratma 

özgürlüğüne kavuşturacak yegâne yol olarak gördükleri dönem ile ilgili kaynaklarda 

geçmektedir. Bu düşünceye bağlı olarak konstrüktivizm, insanların eşitlik ve kardeşlik 

içinde yaşayacağı bir dünyanın habercisi olarak ifade edilmiştir. 

Konstrüktivist sanatçıların eserlerinden beslenerek bu akım dâhilinde kavramsal tasarımlarını 

kurgulayan tasarımcılara ilk olarak İssey Miyake verilebilir. 

 

Şekil 19: Issey Miyake A-Poc Tasarımı ,1976 (“A Poc”, 1976) 

Issey Miyake kendi kültüründen aldığı ilhamı düşünsel içeriğiyle harmanlarken heykelsi 

formlarıyla yapısalcılık ile kavramsal yaklaşımını bir araya getirmektedir. ‘A-Poc’ (Elbise 

Parçası) ismini verdiği tasarımı Miyake’nin yapısalcı bakış açısını yansıtmaktadır (Şekil 19). 

Ticari modanın çok daha öteside bir yoruma sahip olan Miyake çok uzun seneler kavramsal 

moda markası Comme des Garçons için çalışmıştır. Comme des Garçons markasının misyonu 

da giysinin bir sanat formu olduğuna dayanmaktadır. 

Issey Miyake 1984 yılında verdiği bir söylemde kavramsal bakış açısının altını çizmektedir: 

“Ne yapmaya çalışıyorum ve ne yaptım? Bir kıyafet yapmak gerçekten çok ama çok 

uzun zaman alıyor. Gerçekte onların hiçbiri var olmadı ve ben aslında modaya uygun 

aynı zamanda estetik kıyafet yaratan bir tasarımcı değilim Ben yaşam tarzıma uygun 

olanı yapıyorum, yaşamın dışında bir tarz değil” (aktaran Blackman, 2012, s. 335). 

Vücut ile kıyafet arasında boşluk yaratmak şartıyla giysi formlarını kurgulayan Miyake’nin, 

çeşitli yüzey arayışlarına girdiği görülmektedir. Farklı lifler ile oluşturduğu dokular ve 

yüzeylere verdiği heykelsi formlar ve hacim sanatçının imzası niteliğinde görülmektedir. “Giysi 

terminolojisinde hacim, fazla kumaş anlamına gelir. Bir giyside hacim oluşturmak, giysinin 
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beden biçiminden farklılaşması ve silueti belli bir dereceye kadar değiştirmesi demektir” 

(Sorger ve Udale, 2013, s. 128). Bedene giyilen ancak bedeni sarmayan yapısal hacmiyle bedeni 

başkalaştıran tasarımlar kavramsal alt yapıları ile ticari moda unsurlarından farklı bir statüde 

giyilebilir sanat ifadesiyle anılmaktadırlar. Miyake’nin tasarımlarında hacme yaptığı vurgu da 

göz ardı edilemeyecek niteliktedir (Şekil 20). 

 

Şekil 20: Issey Miyake Tasarımı (“Issey Miyake”, t.y.) 

 

Şekil 21: Mariano Fortuny’nin Delphlos isimli tasarımı,1918 (“Delphos”, 1918) 

“İpek üstüne kalıcı bir piliseleme yöntemini bulan İspanyol ressam ve sanat tasarımcısı Mariano 

Fortuny, daha sonra fabrikasındaki bu metodu daha da geliştirdi. Rönesans esintileri taşıyan 

kadife ceketlerle beraber, Klasik Yunan ‘Peplos ve Delphlos’ elbiseleri bugün bile 

koleksiyonerlerin gözdesi olan Bohem giysilerdir. … Fortuny kumaş fabrikası sanatsal 

modanın endüstri desteğiyle gelişimine bir örnektir” (Blackman, 2012, s. 46). Mariano 

Fortuny’nin Delphlos isimli tasarımı kendi pilise tekniğiyle ürettiği en önemli tasarımları 

arasında görülmektedir (Şekil 21). 

4.3.Yapısöküm Mantığıyla Tasarlanan Deneysel Moda Tasarımları 
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‘Yapısöküm’ terimini 1960’lı yıllarda sanat ve felsefe dünyasına eleştirel düşünce yöntemi 

olarak tanıtan Fransız filozof, post-yapısalcı düşünür, aktivist ve edebiyat eleştirmeni Jacques 

Derrida bu hareket için son derece önemli bulunmaktadır. Derrida’nın, bu kavramı yazının 

varoluşuna yönelik önermeleri ve var olan bakış açılarına getirdiği eleştirileri ve dil ve yazı 

adına tüm karmaşaları ortadan kaldırmak amacıyla sunduğu birçok kaynakta geçmektedir. Post-

modernist bir hareket yapısöküm, bir yıkım ifadesi olarak anlaşılsa da yeni bir düşünme biçimi, 

yeniden kurgulama anlamına geldiğini söylemek çok daha doğru olacaktır. Bu yeniden 

kurgulama tekniğini bir okuma yöntemine entegre etmiş olan Derrida’nın, bir metinde var olan 

göstergeler üzerine yoğunlaştığı bilinmektedir. 

“Çağdaş eleştiri edebiyatında Derrida’nın ‘Metnin dışında bir şey yoktur’ savından daha 

çok tartışılmış, herhalde daha çok yanlış anlaşılmış bir sav yoktur. Bu savın sanat 

kavramı için de uygulanabileceğini, bu kez biçimcilik açısından düşünüyor. Sanatta 

önemli olan şey temsil eden değil temsil edilen, ifade değil ifade edilendir; aynı zamana 

bu temsil edilen hiçbir zaman dolayımsız bir mevcudiyet elde edemez. Tüm bu 

düşünceler Jean Jecques Rousseau’nun felsefesi üzerine düşüncelerden yola 

çıkmaktadır” (Harrison ve Wood, 2011, s. 993). 

Sanat ve felsefe tarihi açısından önemli olan yapısökümcülüğün etkisi, post- modernizm öncesi 

kuralcılığını reddeder bir tavırla sanatın her alanında gözlemlenmektedir. Yapısalcılığın özünün 

sorunsallaştırılması misyonu ile çalışan sanatçı ve tasarımcılar bu alanda faaliyet 

göstermektedir. 

Postmodern bakış açısıyla belirmiş eleştirel bir yorum olan yapısöküm bakış açısıyla kavramsal 

tasarımlarını kurgulayan tasarımcılara ilk olarak Hüseyin Çağlayan verilebilir. 

 

Şekil 22: Hüseyin Çağlayan 2001/2002 İlkbahar-Yaz Koleksiyon Defilesi (“Hüseyin 

Çağlayan”, t.y.) 
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Fütüristik fikirlerini yapısökümcü yaklaşımıyla birleştirerek her koleksiyonda ayrı bir mesaj 

vermek amacı ile kavramsal tasarımları hazırlayan Hüseyin Çağlayan alanında öncü 

tasarımcılardan biridir. Çalışmalarına hem bir tasarımcı hem de bir mühendis gözüyle eğilen 

Çağlayan, 2001- 2002 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda meteoroloji mühendisleriyle kumaşların 

yani sıra farklı materyalleri bir araya getirerek oluşturdukları elbiselerin içerisine led ışıklar 

yerleştirmiştir (Şekil 22). Ufuk noktasını temsil eden bir arka plandan yürümeye başlayan 

modeller son tasarımları sergiledikten sonra birbirlerinin üzerindeki elbiseleri paramparça 

ederek bir performansa imza atmışlardır. Giysi, giyinme ve basmakalıp form algılarını yıkarak 

yeni bir vizyon oluşturma fikrini bu tarz kavramsal yorumlarla sunan tasarımcı alnının 

öncülerinden sayılmaktadır. 

 

Şekil 23: Iris Van Herpen’in Syntophia İsimli 2018 Sonbahar-Kış Defilesi (“Syntophia”, t.y.) 

Tasarımcı İris Van Herpen fütüristik bakış açısı ve gelişmiş üç boyutlu tasarım tekniklerini 

tasarımlarına adapte ederken benimsediği yapısökümcü yaklaşımla son zamanların en başarılı 

sanatçılarından biri olarak anılmaktadır. Geçmişten beri süregelen giysi formlarını alt üt edip 

yeni kurgularla izleyiciye sunma girişimi tasarımcının yapısökümcü bakış açısının göstergesi 

olarak yorumlanabilir. Haute- couture alanına farklı bir vizyon sunan tasarımcı kumaş ve 

yüzeylerini çeşitli deneyler sonucunda kendisi tasarlamaktadır. Feminenliği, fütürizmin 

(gelecekçilik) vazgeçilmez ilhamı olan hareketle birleştirip inovatif tasarımlarını yeni kalıplar 

üzerinde sunmaktadır. 2018 yılında Sonbahar-Kış sezonunda sergilediği ‘Syntophia’ adlı 

koleksiyonun her bir parçasının, tasarımcının imzasını taşıyan hareketli fütüristik heykel 

imajını yarattığı söylenebilir (Şekil 23). Tasarımcının koleksiyonlarında her bir parça yeni 

beliren formlar ifadesiyle mankenler tarafından taşınırken hareketli heykeller imajı 

yaratmaktadır. 
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Şekil24: Alexander Mc Queen 2010/2011 İlkbahar–Yaz Sezonu Defilesi (“Mc Queen 10/11”, 

t.y.) 

Deneysel tasarımlarıyla tanınan Alexander Mc Queen sürrealizm(gerçeküstücülük) ve 

fütürizmden aldığı ilhamla giyilebilir sanat adına tasarımlar yaptığı bilinmektedir. Kurguladığı 

genel stil, deneysel yüzey arayışları, farklı kalıp ve formları ile sanat ve moda ifadelerinin 

birbirinden ayrılamadığını desteklemektedir. Giyilebilir sanat eserleri müzelerde sergilenmiş 

olup alanla ilgili kaynaklarda önemle yer almaktadır. 2010/2011 İlkbahar–Yaz Sezonu 

‘Atlantis’ koleksiyonunda sürüngenler üzerine yapığı araştırmalar sonucundaki verileri kendi 

sürreal bakış açısıyla yapı sökümüne uğratan tasarımcı; dijital baskı teknikleri, farklı drapaj 

uygulamalarıyla yeni heykelsi bir görünüm yaratmıştır (Şekil 24). Aynı koleksiyon için 

tasarladığı ayakkabılar sürreal formları ile günümüzde bile hayranlık uyandırmaktadır. 30 

cm’lik ‘Armadillo’ ayakkabılar, birer giyilebilir sanat yorumu olarak algılanmış ve küçük 

boyutlarda da üretilerek sanat objesi olarak sunulmuştur. 

 

(Şekil 25).: Comme des Garçons1997/1998 İlkbahar-Yaz Koleksiyon Defilesi (“Garçons 

97/98”, t.y.) 
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Yapısöküm bakış açısı ve estetiği ile kurgulanan tasarımlara örnek olarak Comme des Garçons 

markasının imzası olan tasarımlarını verebiliriz. Markanın 1997-1998 İlkbahar /Yaz 

koleksiyonunda ideal güzellik algısının empoze edildiği kadın bedenine yapısöküm estetiği ile 

yaklaşan marka; elbiseler üzerinde farklı yerlere kuştüyü pedler yerleştirerek orantısı bozuk ve 

deforme yeni bir siluet yaratmıştır (Şekil 25). İdeal güzellik kavramının eleştirildiği bu 

tasarımlarda deneysel ve kavramsal yaklaşımalar yapısöküm merceğinden geçirilerek 

sunulduğu düşünülmektedir. 

4.4.Body Art- Performans Sanatı- Defile 

Kavramsal sanat akımlarından biri olan performans sanatı 1970’lerin başında ortaya çıktığı alan 

ile ilgili kaynaklarda yer almaktadır. Beden Sanatı ve ‘Happening’ gibi akımlarla yakından ilgili 

olan sanat dalı Fütürizm, Sürrealizm ve Dadaizm (kuralsızlık) gibi avangart akımlardan 

beslendiği bilinmektedir. “1970’li yılların gösterilerinde beden, sanatçının yegâne malzemesi 

olarak ön plana çıkmıştır” (Özayten, 1997, s.700). Bedenin sanatın alanına girmesi ile beden 

sanatı ve performans sanatının yakın ilişkisi gözlemlenmeye başlanmıştır. Diğer yandan bireyin 

giysileri ile bireysel ilişkilerine vurgu yapan giyilebilir sanat, performans sanatı ve beden sanatı 

ile yakın ilişki içindedir. Performans sanatçıları için tasarlanan giyilebilir sanat örnekleri, giyen 

ruhun karakterini edinen hareketli heykeller olarak yorumlanabilir. Bedenini sanatsal ifade 

aracı olarak kullanan sanatçılar disiplinlerarası ortamda sanatlarını icra etmeye başlamışlardır. 

Kavramsal alt yapısıyla kurgulanan moda defilelerin de Performans Sanatı niteliğinde 

sunulduğu düşünülmektedir. 

Fransız yönetmen Jean Cocteau’nun ‘Parade’ isimli bale gösterisinin kostümleri Picasso 

tarafından tasarlanmıştır (Şekil 26). Picasso kübist bakış açısını bu defa tuval yerine kumaşların 

üzerindeki desenlere ve tablolarındaki detaylarının üç boyutlu olarak yapılandırdığı formlara 

yansıtmıştır. 1917 yılında sergilenen bale gösterisinin kostüm ve dekorlarındaki sanat boyutu 

dönemin sanatçılarının disiplinlerarası bağları sayesinde gelişmiştir. 

 

Şekil 26: Parade İsimli Bale Gösterisinde Picasso tasarımı kostümler (“Parade Picasso”, 1917) 
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(Şekil: 27).Leon Bakst’ın Marchesa Casati İçin Tasarladığı Kostüm (“Bakst”, t.y.) 

 

Modanın tüketim odaklı bir mekanizma olmadığını ve giysinin kavramsal boyutunu 

anlamlandırabilmek için kostüm tasarımlarını incelemenin etkili olacağı düşünülmektedir. Rus 

ressam, sahne ve dekor tasarımcısı Leon Bakst’ın, Marchesa Casati için tasarladığı kostüm 

heykelsi görünümü, ustalıkla kurgulanmış detayları ile bir giyilebilir sanat örneği olarak 

görülmektedir (Şekil 27). 

 

Şekil 28: Performans Sanatçısı Leigh Bowery (“Bowery”, t.y.) 

Bazı tasarımcılar bedeni heykelmişçesine kullanarak çalışmalar yapar daha abartılı ifadelerde 

bulunmayı tercih eder. Avusturyalı performans sanatçısı, moda tasarımcısı ve ikonu Leigh 

Bowery (Şekil 28) kendi siluetini balenler, dolgu malzemeleri ve hatta yapışkanlı bez bantlarla 

büyüterek ya da daraltarak deneyler yapmıştır. Kendi etini yerinden oynatmış ve böylece geçici 

beden modifikasyonuyla giysi arasındaki sınırı belirsizleştirmiştir. Kurguladığı kostümler ile 

bir deformasyondan çok inovatif bir adım attığını sıklıkla dile getiren Bowery’nin, tasarım ve 

performansları günümüzde dahi dikkat ekmektedir. Bu çalışmasıyla ilgili Bowery, “Bedeni 
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deforme etmekten çok reform yaptığımı düşünmeyi seviyorum demiştir” (aktaran Sorger ve 

Udale, 2013, s. 46). 

En etkili giysi sunum tekniklerinden olan defile, ilk olarak Charles Frederic Worth’un 

modellerini müşterilerine sunmak amacıyla sergilenmiştir. Yıllar boyunca değişen moda 

eğilimlerinin habercisi olacak satış odaklı bir sunum tekniği gibi algılanan defile günümüzde 

performans sanatı ve beden sanatı örneklerinin arasında yer alabilecek karaktere büründüğü 

gözlemlenmektedir. 

 

Şekil 29: Paul Poiret Defilesi (“Poiret Defile”, 1925) 

Modanın bir sanat yorumu olduğu savını en nitelikli biçimde destekleyen göstergelerden biri 

defileler olarak görülmektedir. Sahne düzenleri, temaya uygun müzik seçimleri ve mizansenleri 

ile bir performans sanatı biçimi olarak görülen defilelerin sanatsal yönlerinin oldukça kuvvetli 

olduğu görülmektedir. Charles Worth’ten sonra Paul Poiret defileleri incelendiğinde bu fikri 

destekler nitelikler gözlemlenmiştir (Şekil 29).1970’lerin başında belirmiş olan performans 

sanatının ilerleyen zamanda gelişmesine paralel olarak defileler de dönemlerin sanat algılarıyla 

bütünleşmiştir. Sahne dekor tasarımları, mankenlerin elbiselerle podyumda yürürken ya bir 

tiyatro sahnesi, bir kısa film ya da bir dans gösterisinden farksız sunumları ile defilelerin artık 

birer kavramsal sanat yorumları halini aldığına şüphe ile yaklaşılmadığı gözlemlenmektedir. 

Kavramsal ifadeleri ile ön plana çıkan defile sunumlarına John Galliano ve Alexander Mc 

Queen verilebilir. Fransız tasarımcı John Galliano’nun teatral koleksiyonları, temaları dâhilinde 

tasarlanan genel stilini güçlü haute-couture işçiliği ile yansıtmaktadır. Tasarımcının 1997/1998 

Sonbahar-Kış koleksiyon defilesinin ana teması olan Antik Mısır’ın görkemi ve karakteristik 

detayları Galliano’nun avangart stili ile birleşmiştir (Şekil 30). Podyumda yürüyen mankenler 

modern Kleopatra imajlarını mizansenler ile etkili bir biçimde sunarken; dekor kurgusu ise 

izleyiciyi bir tiyatro sahnesine götürmektedir. 
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Şekil 3: John Galliano 1997/1998                                         Şekil 4: Alexander Mc Queen 

Sonbahar–Kış Koleksiyon Defilesi                                     2001/2002İlkbahar-Yaz Koleksiyon 

(“Galliano”, t.y.)                                                                     Defilesi (“Mc Queen 01/02”, t.y.) 

 

Aynalarla kaplı bir küpün içerisinde giysileri teatral bir ruhla taşıyan mankenlerin tavırları ve 

giysilerin teması ile uyum içerisinde olan 2001-2002 ilkbahar yaz Alexander Mc Queen defilesi 

genel kurgusuyla son derece yankı uyandırmıştır (Şekil 31). Bir akıl hastanesinin nezarethanesi 

etkisini yaratmak amacıyla kurgulanan sahnede şovun sonunda ortaya çıkan performans 

sanatçısı Leigh Bowery, Sigmund Freud‘un tablolarından birini canlandırmaktadır. Giysilerin 

tasarım özellikleri, dramatik stilin şov ile uyumu sadece bir defile sunumu olmakla kalmayıp 

çok etkili bir performans sanatı yorumu olarak görülmektedir. 

 

Şekil :32 Gucci 2018/2019 Sonbahar Kış Koleksiyon Defilesi (“Gucci Defile”, t.y.) 

Son zamanlarda post-modern sanat yorumu olarak modayı en etkili bir şekilde sunan 

tasarımcının Alessandro Michelle olduğu birçok yazılı ve görsel kaynakta geçmektedir. 

Tasarımcı yarattığı eklektik stilini deneysel ve kavramsal defile sunumlarıyla birleştirerek son 

derece etkili performans sanatı örnekleri sergilemektedir. 2018/ 2019 koleksiyonunda 
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podyumda yürüyen mankenlerin tavırları, saç ve aksesuarları ortamın genel havasıyla bir bütün 

oluşturmaktadır. Mankenlerin eklektik kombinleri sunarken ellerinde taşıdıkları bal mumu büst 

kopyaları ile yürürken sundukları görsel şölen son derece etkili olduğu düşünülmektedir (Şekil 

69). Her defilesinde sahne ve dekor kurgusuyla da adından söz ettiren tasarımcının 

ameliyathane olarak kurguladığı podyum ile psikolojik bir etki yaratmayı hedeflediği 

söylenebilir (Şekil 32). Tasarımcı modanın görünen yüzünün ardındaki güçlü olguya, insanların 

ne oldukları değil ne olmak istedikleri fikirleri üzerine yoğunlaştığı koleksiyonunda bu 

psikolojik etkileri izleyiciye geçirebilmek adına bir hikâye, bir film karesi yarattığı yorumu 

yapılabilir. Bu da tasarımcının modaya bakış açısını net bir şekilde iletmektedir. 

5. SONUÇ 

İlkel çağlarda karşılaşılan giyinme olgusu önceleri bir gereksinim olarak adlandırılsa da, o 

dönemde bile insanların şartlar dâhilinde belirli estetik algılar ile kendilerini ifade etme kaygısı 

olduğu söylenebilir. Sanayi öncesi toplumlarda bireylerin toplumsal yapıdaki konumunun 

göstergesi olarak yorumlanan giyim kuşam biçimler, alt sınıfların üst sınıfları taklidi olarak 

ilerleyen hiyerarşik düzene göre gelişmekte olduğu bilinmektedir. Fransız ihtilali ile oluşan 

refah ve eşitlik düzen sonrasında, her sınıfın kendi giyim alışkanlıklarını oluşturabilme 

özgürlükleri ile moda terimi belirmiştir. İlerleyen zamanda sanayi inkılabı sonrasında oluşan 

modern toplumun yaşamdan beklentisi ve tüketim odaklı moda algısı dengeleri değiştirmiştir. 

Modern toplum sanatının değişen estetik beğenileri ile şekillenen moda kavramı devrim 

öncesinde gelişmiş haute-coture teriminin sanatsal karakterinin yerini hazır giyimin mekanik 

görüntüleri almıştır. Birtakım düşünürler tarafından haute-coutre ile sanat mertebesine ulamış 

moda kavramının ticari karakterine vurgu yapılmasını ve bir zanaat ya da meta ürünü olarak 

sanattan ayrılmasını öngörmüşlerdir. Devam eden süreçte oluşan disiplinlerarası ortamda sanat 

ve tasarım ayrımı yapılmaksızın yaratıcı eserler üretilmekteydi. Terim olarak anılmaya 

1960‘larda başlayan giyilebilir sanat akımı, ilk örneklerini Paul Poiret isimli tasarımcı ile bu 

dönemlerde vermiştir. Doğu kültüründen esinlenen sanatçı, tasarımcı yüzey genişliği açısından 

kadraja benzerliği ile kaftan ve kimono formları üzerinde sunulduğu görülmüştür. İlerleyen 

zamanda ilk örneklerini, lif sanatı başlığı altında veren giyilebilir sanat akımı moda ve sanatın 

aynı kulvarda koşmasının en önemli adımlarından biri olarak görülmektedir. Çağdaş sanatın 

esnekleşmeye başlayan yapısı ile harmanlanan giyilebilir sanat eserleri ilk çağlardan beri 

sürekli değişen giyinme olgusunun tanımlarına en son halini vermiştir. Giyilebilir Sanat eserleri 

bedeni giydirmekle kalmayıp, bir yandan da insan ruhunu besleyen ve ruhun göstergesi haline 

gelen değer ifadesi ile tanımlanmaktadır. Zamanla kavramsallaşan giyinme olgusu ve post-

modern estetik çerçevesinde şekillenen eserlerin karakterleri moda ve sanatın ayrımına noktayı 



 

Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu 2. International Communication and Art Symposium 

 
195 

koyar niteliktedir. Post-modern dönemde esneyen kurallar sayesinde sanatçının kendini 

anlatabildiği her detayın sanatın malzemesi olabileceği fikri doğmuştur. Meta olgularının 

sanatın alanında yer alması, ticari bir nesne olarak görülen giysinin farklı anlamlar 

taşıyabilmesini mümkün kılmıştır. Moda tasarımları bir tasarımcının elinden çıkan ürünler iken 

post-modern sanat algısı ile ya kendi tasarımcısı ya da başka bir sanatçı tarafından tıpkı Brillo 

kutusunda olduğu gibi sanat ifadesine dönüştürülmektedir. Böylelikle giyinme olgusu ve moda 

kavramı tüketimden uzaklaşarak kavramsallaşmaktadır. Gittikçe esneyen sanatın sınırları ile 

bedenin sanatın alanına girmesi; değişen moda ve giysi algıları body art, performans sanatı ve 

defile ifadelerini birbirine yaklaştırmıştır. Birey ve giysi arasındaki ilişki ihtiyaçtan öte 

kavramsal bir hal almıştır. Body art ile bedeni sanat aracı olarak kullanan sanatçı ile giyilebilir 

sanat yorumuna sahip defilelerde bir giysiyi sunan mankenin performansının birbirinden 

ayrılamayacak nitelikte olduğu düşülmektedir. Sonuç olarak moda tasarımlarının bir sanat 

yorumu olarak ifade edilmesi üzerine yapılan bu araştırmada; sanat ve modanın günümüz post-

modern çizgileri dâhilinde üzerinde durulan örnekler ile tasarlama güdüsüne kökten bağlı olan 

bu iki alanın aynı çerçevede yer alabileceğinin birçok göstergesi olduğuna ulaşılmıştır. 
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The Importance and Place of Word Formation in German Language Teaching And 

Learning 

Abstract 

 

Changes in language reflect changes in society’s social, economic, political, cultural, and 

scientific advances, causing its lexicon to expand and enrich with new terms on a regular basis. 

Word formation, which covers the morphological processes involved in producing new words 

based on and helped by existing linguistic material, has a unique role and contribution to the 

richness of the lexicon of a language, in addition to loans from other languages. Word building 

is inextricably linked to the vocabulary and grammar of a language, and it cannot be separated 

from the study of a foreign language. The purpose of this article is to discuss various aspects of 

word formation in the teaching and learning of German. 

Following a general description of the word formation processes that exist in German, the focus 

will shift to the role and importance of word formation in various German language learning 

course books for A1-B1+ levels, as well as the types of exercises used to understand the best 

ways and patterns to form new words, all of which are linked to the development of language 

skills and competence. 
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The importance and role of word formation in German language teaching and learning 

 

Word formation in the German language 

 

The German  language is very rich in words. Jung, based on several studies, estimates that the 

lexicon of the German language includes about 500,000 words,  more than half of which are 

nouns. Verbs make up a quarter of this lexicon, while adjectives and adverbs make up one-sixth 

of it. “Nouns, verbs and adjectives are constantly changing and enriching their class with new 

words, while pronouns and linking words remain almost constant in form and number. / Die 

Substantive, Verben und Adjektive vermehren und verändern ihren Bestand standing, 

Pronomen und Fügewörter bleiben in Form und Umfang nahezu konstant” (Jung 1980: 369). 

This is one of the reasons why in the word-formation literature of the German language more 

attention has been paid to the class of nouns, adjectives, verbs and less to adverbs, while the 

other parts of speech have failed to become a focus of interest for these studies. 

One of the most important ways that contributes to the expansion of the lexicon of a language 

is undoubtedly word formation, which is seen and defined as “The process of forming new 

words through combining and changing morphemes in order to enrich the vocabulary./ Prozess 

der Bildung neuer Wörter, welcher der Erweiterung des Wortschatzes einer Sprache dient. 

Dabei werden auf verschiedene Weise Morphemen miteinander kombiniert oder verändert.” 

(Busch/Stenschke 2014: 94) 

 

The German  language is rich in word-formation processes, among which the most productive 

and active are composition and derivation.  

 

Composition is the formation of new words by joining g two or more lexical morphemes 

(Abendkleid – Abend + Kleid; Reitschule – reit(en) + Schule). What is characteristic of 

compounds is their two-element structure. Adding one base to another stem creates a new word 

which has a closed structure,  its own grammatical categories and functions as a single unit 

despite the grammatical-lexical features of the constituent elements. 

Elements that compounds are made up of  can form a coordinating relationship with each other 

forming copulative compounds (taubblind – taund und blind; Dichterkomponist – Dichter und 

Komponist). Due to the coordinating relationship the elements forming part of  a copulative 

compound have the same weight in the sentence and belong to the same word class. In German 

copulative compounds are found less frequently and mainly in the adjective class (Lohde 2006: 

38). 

The largest group of compounds in German  consists of determinative compounds, whose 

elements  form a subordinating relationship with each other. The first element is also called a 

qualifier  (Bestimmungswort), whereas the second, the element qualified/subcategorized by the 

first being always the last in the the compound word is called the base word (head) (Grundwort). 

Thus in the word Wanduhr (wall clock) it is the word wall (Wand) which specifies the type of 

clock (Uhr) and distinguishes it from the other clocks. The first element, or the qualifier, can 

be composed of several elements (Schaufensterpuppe – Schaufenster + Puppe), but within the 

compound it functions as a single element, thus respecting the binary (two-element) structure  

characteristic of these compounds. The second element is the head of the whole compound, as 

it is the one that grammatically forms the compound, reflecting its grammatical categories. 

Another characteristic of determinative compounds is the fixed order of the constituent parts. 

Changes in this word order  would either break the compound or cause a semantic change which 

would result in a new compound (Fimmusik – Musikfilm). 

In many cases the elements forming part of compounds  are related to sounds or sound units, 

which are known as Fugenelement (Duden 1998: 411). German language compounds are 

formed with or without a linking word. According to Duden (1998: 494), most German 

language compounds are made up of two elements only; the qualifier and the qualified  part. 
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Nearly a third of them, about 30%,  combine  words (bases) by means of a linking device, which 

has no semantic meaning and therefore cannot be called an infix. Schippan (1992: 84) calls  it 

“leeres Morph”/empty morph, which does not affect the meaning of the compound, thus 

becoming part of the phonemic structure of the word, but not of the semantic one. These 

elements are derived from inflectional morphemes, which performed a grammatical function 

such as the genitive case for –s/ –es or -en as in  Berufserfahrung, Jahresanfang, Bärenkraft. 

These compounds  are formed from the univerbation of phrases, such as Herzensqual. Even 

after the transition to compounds these univerbated words have retained their structure along 

with the inflectional morphemes, which  have lost their grammatical function and meaning over 

time. By analogy with them, other compounds were later formed. 

 

The second most productive way of word formation in the German language is derivation, a 

process during which the formation of new words is realized by means of  derivational 

morphemes (Römer 2019: 46). In German word-formation theory a distinction is made between 

explicit derivation (explizite Derivation) and implicit derivation (implizite Derivation). 

Through explicit derivation new words are formed by combining a lexical morpheme with a 

derivational affix, which can be a prefix, a suffix or even a circumfix. 

Suffixation is the most productive subtype of derivation. The German language has a large 

number of suffixes which are class changing, which means they can  convert the main element 

they are joined to into another part of speech, thus changing the lexico-grammatical category 

of the newly formed word. In many cases suffixes can extend the word family simply by 

changing or modifying the lexical meaning of the main element leaving its grammatical 

meaning intact. In nearly fifty percent of cases suffixation does not change the grammatical 

category of the new word (Eisenberg: 272): Arzt – Ärztin, Freund – Freundschaft;  froh – 

fröhlich; steigen – steigern.  Suffixes occupy a fixed position. They always come after the word 

stem (base form) they are added to  and usually each suffix grammatically determines  the part 

of speech that the word belongs to. Thus, the suffix –ig is used to form adjectives such as kräftig, 

schmutzig etc; the suffixes –heit, -keit, -schaft- serve to form feminine nouns such as Freiheit, 

Fröhlichkeit, Bürgerschaft etc.; the suffix -weise is used to form adverbs such as 

bedauerlicherweise, schrittweise etc. 

Prefixes are placed before  the stem of a word to form a new (different) word. They are not 

class changing, i.e. they do not determine the grammatical categories of the words they serve 

to form . Most of the prefixes change the meaning of the word stem they are joined to  mostly 

by reinforcing, intensifying or negating it. However, there are other prefixes which give another 

lexical (verstehen) or grammatical (beantworten) meaning to the new word formed . Some of 

the most commonly used and active prefixes in German  are: erz-: Erzengel, erzböse, miss-: 

Missachtung, missgebildet; missverstehen; un-: Ungleichgewicht, unabhängig; ur-, Urzeit, 

uralt. The prefixes be-; ent-; er-; ver- and zer- are used to form only verbs: kommen – 

bekommen; fallen – entfallen; finden – erfinden; stehen – verstehen, legen – zerlegen. 

The formation of new words by means of circumfixes (Zirkumfix)is even less productive. Not 

only  is there a limited number of circumfixes , but they are not so  productive, either. The 

prefix Ge and the suffix e are used to form abstract neuter gender nouns , which in most cases 

denote an action or process and have  a negative connotation. In such  cases the action is  

repetitive and prolonged (Gelache, Gerede).  There are also some adjectives (geläufig, gelehrig) 

which are formed from the verb stem by adding the prefix ge- and the suffix –ig, accompanied 

also by some sound change in the word stem. Adjectives are  formed from the noun stem by 

adding the prefix ge- or be- and the suffixes –t (bebrillt, gefleckt), as well. The prefixes be-/ver- 

and the suffix –ig(en) are used to form verbs (beteiligen, verkündigen). 

Through implicit derivation new words are formed without any distinct affixes, but with the 

root undergoing a sound change , which Erben (2006: 31) calls “root alternation/ 

Stammalternation”. Derivation without affixation as a means of word formation is no longer 

productive today. It  mainly occurs in nouns and verbs. The nouns which are formed without 
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affixes derive from verbs (fliegen - Flug,  zwingen – Zwang, kaufen - Kauf). There are also a 

few verbs that are formed without suffixes(fallen – fällen, liegen – legen). 

 

Conversion is the way of word-building which consists in turning a word of a certain part of 

speech into a word of another  part of speech without affixation  or a change of sound . Through 

conversion, the word classes of nouns, adjectives and  verbs are enriched and extended. But 

there are also some closed-class words  which are formed by means of conversion, for instance 

some adverbs or prepositions (essen – Essen; der Dank – dank + Gen.). The most productive 

and significant‘model’ of conversion is nouning(conversion to nouns), which  Eichinger (2000: 

168) calls  “Kernfall der Konversion / the core of conversion”. It is the class of nouns that is 

particularly extended through conversion. According to  Jung“Wörter aller Wortarten können 

substantiviert werden. / The words of all parts of speech can be nouned.”(Jung 1988: 388) The 

Infinitive, one of the non-finite forms of the verb, is used to form neuter gender nouns which, 

in the vast majority of cases, are abstract nounsdo not take a plural ending  and denote a  process. 

There is a theory according to which  every part of speech can be nouned. When other parts of  

speech are converted into nouns, they are mainly  of neuter gender: das Ich, das Du, das Heute, 

das Wenn, die Eins, die Zwei. There are many cases of conversion to adjectives from past 

participle forms of verbs .  Adjectives derived from present participles mainly have an active 

meaning and they identify  the noun  that they modify as being the one that performs the action 

expressed by the verb  the participial adjective is derived from: ein weinendes Kind ist ein Kind, 

das weint; ein schlafender Hund ist ein Hund, der schläft etc. whereas  adjectives derived from 

the past participle of verbs mainly have  a passive meaning. They are used to describe a state 

of  the thing or person they modify: eine angewandte Methode ist eine Methode, die angewandt 

worden ist. 

 

In German there are also words which are formed by repeating the same word (soso), or words 

formed by merging two words into a single one (jein – ja + nein, Kurlaub – Kur + Urlaub). 

However, such formations are rather random and only a few have succeeded in becoming part 

of language dictionaries.  

 

Another word-formation process which is no longer productive is univerbation. It doesn’t 

receive much attention  attention in the theory of German word formation, either. Univerbated 

words are formed by merging a syntactic group of several words as a result of having been used 

for a long time (Taugenichts, Rührmichnichtan). Some linguists also recognise a German way 

of  word building which consist in forming new words  from composition and suffixation, 

known as the mixed way. Words formed by combining a fixed phrase and a suffix are examples 

of this process: Zeit nehmen + -er – Zeitnehmer; Macht ausüben + -ung – Machtausübung. 

 

Word formation is closely related to the lexicon of a language since, as we have already pointed 

out, it has a direct impact on it as the most productive and active way of expanding and enriching 

it with new words. Vocabulary learning, on the other hand, is an essential part of learning a 

foreign language. There is no point in knowing grammar rules  if we lack vocabulary 

knowledge.  Language is a means of communication and learning a foreign language serves to 

do precisely that, communicate in this language. Learning new words and expanding 

vocabulary are considered very important in learning a foreign language. In addition, the word-

formation potential of the German lexicon makes it possible to deal with word-formation from 

the first days of learning German (Storch 1999: 91).  

 

In this part of the paper we will try to shed light on the place that word formation occupies in 

German textbooks, analyzing some of them from the point of view of word formation. The 

reasons why word formation should be dealt with in German language teaching have long been 

articulated by many authors whose object of study has been  German language didactics (Elsen 



 

Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu 2. International Communication and Art Symposium 

 
204 

2019: 142). These reasons are mainly related to the role that knowing the rules and means of 

word formation plays in  understanding complex word formations as well as specific terms 

better, enhancing comprehension skills through reading as well as expanding both receptive 

(passive) and productive (active) vocabulary. Six German language course books were 

analyzed, from level A1 to level B1 +,  designed for young adults and adults. 

 

The textbook “Beste Freunde” is intended  for teenagers and covers levels A1 - B1 offering a 

set of 18 units for each level.  Word formation is dealt with  in the grammar section. At A1 

level,  when separable and inseparable verbs are analysed, light is shed on the verbs formed  by 

adding prefixes.  Suffixation is addressed at the end of A1 level through the formation of ordinal 

numbers.  It also appears at level A2 where  the formation of feminine nouns of different 

nationalities through the suffix –in is explained. At the end of B1 level the conversion of 

adjectives and participles to nouns  sheds light on  conversion. 

 

“Menschen” is meant for use by young and adult learners . This 3-level course book series  is 

suitable for levels  A1-B1  and each course book  consists of 24 units. Word formation is 

discussed at level A1. In addition to the verbs formed by derivation, which are analyzed  in the 

context of separable and inseparable  verbs, attention is also paid to the prefix un- highlighting 

its role in forming antonymous adjectives. In as early as  unit 2 we encounter the prefix –in  

forming  nouns which denote female professions, whereas at the end of A1 level attention is 

paid to the use of the prefix –los to form  adjectives from nouns pointing out even shades of 

meaning that this suffix carries. In the last A1 level unit, ordinal numbers are also included. At  

A2 level, in the word formation section, we find the formation of nouns from verbs with the 

suffixes –er and  –ung.  At B1 Level the nouning of adjectives  (unit 1) and adjectives formed 

from past participles are analyzed in terms of grammar. In unit 18 attention is paid to the 

formation of nouns by means of = these suffixes: –heit/-keit/-ismus/-ler/-ant and –ent, pointing 

out the class of words that serve as word forming lexemes. 

 

“Schritte International” is designed for the adult age group. This is also a 3-level course book 

series covering A1-B1 levels. In addition to the  verbs formed by derivation which are treated 

in the context of separable and inseparable  verbs, at level A1 (unit 8) importance is given to 

the formation of  feminine nouns denoting professions where, in addition to the suffix -in, the 

formation Kaufmann/Kauffrau appears. Word formation is given more importance at A2 level, 

where unit  10 deals with the formation of adjectives with the prefix un- and the suffix –los 

from nouns and their meanings, as well as the formation of nouns with the suffix –ung from the 

verb stem. Unit 11 also pays attention to the adjectives formed by adding  the suffixes –bar, -

isch and –ig focusing on the word class  to which these suffixes are joined. the conversion of 

past participles to adjectives  is treated in B1 level books (units 10 and 13). 

 

“Motive” was meant for use by adults  wishing to learn German within  a short period of time 

This course book is also composed of 3 books  (A1- 8 units, A2- 10 units and B1- 12 units). In 

the first course book of this series, in addition to separable verbs (unit  4), the formation of 

feminine nouns denoting professions through the suffix –in (unit  2) is also treated. At level A2 

we find the formation of adjectives by adding the prefix un- their meaning explained through 

this suffix, as well as by adding the suffix –ig (unit 12). In unit 19 we encounter the formation 

of nouns by adding the suffixes –er/-in/-ung. While in B1 level, the adjectives formed with the 

suffix –los are treated, where the attention is drawn to the use in some cases of the linking 

element –s (unit  19) and with the ending –lich. In addition to nouns formed with the suffixes –

heit and –keit (unit  26), in unit  20 the determinative nominal compounds formed according to 

the ‘model’ adjective + noun and noun + noun are dealt with. In unit 28, importance is given to 

the nouning of past participles. 
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“Ausblick B1+” is designed for teenagers and young people with intermediate knowledge of 

the German language and consists of 10 units. In this book only  unit  9 treats the formation of 

nouns with the suffixes –ung/-er/-erin, without affixes as well as the nouning of the infinitive 

(Infinitiv). 

 

“Sicher B1+” is designed for  adults with intermediate knowledge of the German language and 

consists of 8 units. In this book word formation is treated in unit  4, which focuses on noun 

compounds of the adjective + noun, noun + noun and verb + noun types. While in unit 7 

attention is paid to the formation of nouns with the suffixes –er/-ler/-ent/-ant/-chen/-ung/-hei/-

keit/-ei and –ie focusing on their grammatical function as a determinant of the gender of the 

new noun. 

 

Conclusions 

Based on the above analysis we conclude that word formation in foreign language textbooks 

continues to occupy a peripheral place (Bohn 1999: 52). Few means of word-formation are 

introduced and even the one introduced are dealt with superficially. Lack of the rules that 

govern these processes and the fact that there are not enough examples become easily  

noticeable both in the unit  and in the summary of the topics covered at the end of the unit. 

There are  few dedicated exercises even in the workbook.  

These books focus only on the word formation of  nouns and adjectives. The  formation of  

verbs is of no interest. Even in the case of separable and inseparable e verbs, which are formed 

by putting  certain prefixes in front of the base, it is their morphological and syntactic aspect 

that is treated. 

The most important place is occupied by the formation of adjectives and nouns by adding 

suffixes.  We believe that the reason why suffixes like –los,-lich,-er,-in,-ung etc, are treated 

may have to do with the fact that these suffixes also have  a distinct meaning of their own, as 

in the case of the prefix un- which is used to form adjectives which are the opposite of  the 

adjective used as a word stem. By getting acquainted with the meanings of these affixes , 

students can increase their perceptive competence  at these levels. They become accustomed to 

these word-formation patterns, which they can later use to understand unfamiliar words placed 

in a given context. 

Conversion is another word-formation process which is seen only in two aspects: the nouning 

of adjectives, past participles and the non-finite form of the verb  (Infinitive), as well as the 

conversion of past participles to adjectives . 

Compounding is either not touched upon or it is dealt with only   superficially in German 

textbooks, pointing out  only the structure of the compound word  and the role of its constituents 

based only on  two or three most productive models of determinative noun compounds. We 

think this has to do with the fact that in the A1-B1 level vocabulary, compounds  formed by 

more than 2  morphemes are rare, almost non-existent. Up to B1 level the student is able to 

understand the essential issues within the context of a clear language where topics related to 

daily  life are addressed. Only after mastering the B2 level does the student gain the ability to 

understand complex texts and scientific texts on a particular topic (CEF: 33-24). What is 

characteristic of these texts, among other things, is the complex language, the use of nominal 

style and complex words such as compounds (Gruber 2009: 78). 

However, German language textbooks determine the various topics that need to be covered in 

the lesson for students to reach a certain language level. It is the teacher who  decides,  based 

on a number of factors, how these issues will be addressed in the lesson 

Word formations are complex units, in the realization of which different grammatical, semantic 

and contextual elements participate (Bohn 1999: 55). Word structure plays a very important 

role in word formation. A compound word must be broken down into its parts or constituent 

elements and the fixed order of these elements as well as the role and function of each of them 

must be understood. Knowing the structure of the word and the rules of word formation helps 
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us to define the boundaries between the constituent elements or parts of the newly formed word 

and to decipher its meaning. The earlier we get acquainted with this feature of the German 

lexicon and understand how it works, the easier it will be to work not only on the receptive 

vocabulary, but also on the productive one. 
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Abstract 
 

In comparison to the other languages of the specialty as well as with the general language, the legal 

language demonstrates its specific features. It has an abstract character and on the morpho-syntactic 

level, it contains e.g. many substantivizations and compound nouns, which are used by the jurists to 

avoid misunderstandings while the Albanian language uses less; but also many uses of the passive voice, 

which is used less often in Albanian, as well as in German appositions expressed with participles 

attributes /Partizipialattribute. On the other hand, legal language is schematic, serving in this way for 

material equality. This schematism is also clearly expressed in the way the sentence is structured. We 

notice that it is more emphasized in German, where the sentences, even the periods, are correctly 

structured and the position of the parts of the sentence is more rigid. Whereas the Albanian language 

lacks sentence structure, which in reality is mostly chaotic and does not follow the syntactic rules of the 

language. Therefore, in this presentation, we will not only refer to the morphological plan, where we 

will treat phenomena such as substantivizations, passive voice, and appositions expressed with 

participles, but we will also deal with peculiarities at the syntactic level, such as the structure of the 

sentence. 

 

Keywords: legal language, morphology, substantivizations, passive voice, appositions expressed with 

participles, syntax, structure. 

 

 

0. Introduction  

 

The Legal language is a language of specialty that demonstrates special features, compared not 

only to the general language but also to other languages of the specialty. In this article, we will 

aim to highlight some of the characteristics of the legal language in terms of morphology and 

syntax, taking a comparative look between German and Albanian. We will treat, among other 

things, how the legal language, especially German, uses certain linguistic elements to avoid 

misunderstandings. As such, we can mention the substantivization, the compound words, the 

passive voice, or the indirect speech expressed in German with Conjunctive I. Participle 

attributes "Partizipialattribute" are also used a lot in German. All these prove that the legal 

language is schematic, which is also noticeable in the rigid way of structuring the sentences, 

especially in German. But when jurists write in German, they follow and apply the rules 

meticulously, colleagues who use Albanian often give us chaotic sentences for translation, 

constructed in an incorrect way, which also brings meaning problems. In the following, through 
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examples in the Albanian and German language pair, we will highlight some of the specifics, 

but also the problems presented by the legal language. 

 

1. Substantivization and word formation  

 

The legal language is not as simple and understandable by everyone, as it could be expected 

due to its character and relation with a majority of disciplines, but also with our daily life. The 

reason for this lies above all in the substantivized style used more and more often, which is not 

only not used in everyday language but is even criticized. The substantivization tendency is 

justified by the requirement to be as concise as possible. During a substantivization, the acting 

is left out, not mentioned. Substantivization makes processes and actions something static and 

objective, it turns them into generalizations.  

 

Faced with the need to precisely identify persons or to properly define actions, the legal 

language turns to the creation of new words. The creation of new names starting from other 

parts of the speech, i.e. explicit substantivization (with prefixes or suffixes) or implicit 

substantivization (with a change in the vowel of the root, or without change at all) is presented 

to us as a characteristic element of the legal language, especially in German. It is used to 

transform an adjective or a participle into a noun, in order to identify the actors in a legal act 

and to avoid paraphrasing. 

 

Substantivizations are abstract words that define an action or a process. In the case of 

substantivization, in the first place, we are talking about verbs and adjectives, but in German, 

parts of a sentence can also be substantivized, if not entire subordinate sentences, which serve 

as sentence parts. In order to provide a substantivization, it must be determined who the acting 

is. It is also important to determine the reason for which this process is being provided. 

Adjectives can also be placed before or after the obtained nouns, mostly in the form of 

participles expressed with participles attribute/Partizipialattribute. Several pieces of 

information are summarized in one sentence through this technique, thus significantly 

increasing the density of information in the sentence. 

 

There are different substantivization options in German: 

 

- Substantivization of the infinitive: (das Durchsetzen eines Anspruchs, das Vorliegen der 

Tatbestandsvoraussetzung) 

- Nouns derived from verbs with the suffix –ung: (Abstimmung, Lösung) and other verbal 

nouns (der Einwurf, der Abschlag, der Eingriff) 

- Using phrases with prepositions instead of subordinate clauses in the role of sentence part: 

(Bewahren Sie ihren Fahrausweis nach beendeter Fahrt bis zum Durchschreiten der 

Sperranlage bzw. bis zum Verlassen der Busse oder Schiffe auf. Në vend të: Bewahren Sie 

Ihren Fahrausweis, nachdem/wenn Sie die Fahrt beendet haben, auf bis Sie die 

Sperranlage durchschritten bzw. die Busse oder Schiffe verlassen haben. Sentences, which 

would be translated into Albanian with a verb: Ruajeni biletën edhe pasi të keni përfunduar 

udhëtimin deri sa të jeni larguar nga rrethimi, përkatësisht të keni zbritur nga autobusi 

apo anija. / Save the ticket even after you have completed the journey until you have left 

the perimeter, i.e. you have gotten off the bus or ship). 

- Substantivization in the expressions noun plus verb, i.e. in syntagms, resulting from the 

relation of the noun with a functional verb / Funktionsverb: zum Ausdruck bringen / shpreh 

/ express, einen Beschluss fassen / marr një vendim / take a decision, zur Abstimmung 

kommen / votoj / vote, zur Anwendung bringen / aplikoj / apply, einen Einwurf ausführen / 

kundërshtoj / object, Auskunft erteilen / informoj / inform, zur Durchführung bringen / 

realizoj / realise; Klage erheben / ngre padi / sue etc.. 
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Die Bürger interessieren sich immer weniger für das kulturelle Leben. – Das mangelnde 

Interesse am kulturellen Leben ist alarmierend. / Qytetarët interesohen gjithnjë e më pak 

për jetën politike. Mungesa e interesit për jetën politike është alarmuese. / Citizens are less 

and less interested in political life. The lack of interest in political life is alarming. 

Die Sozialleistungen können in dem bisherigen Umfang nicht mehr finanziert werden. – 

Die Finanzierung der Sozialleistungen im bisherigen Umfang ist in Frage gestellt. / 

Shërbimet sociale nuk do të mund të financohen më në vëllimin e deritanishëm. Financimi 

i shërbimeve sociale në vëllimin e deritanishëm është i diskutueshëm. / Social services will 

no longer be able to be financed in the current volume. The financing of social services in 

the current volume is controversial. 

Die Politiker rechnen damit, dass die Inflationsrate im kommenden Jahr sinkt. – Die 

Politiker rechnen mit einem Sinken der Inflationsrate im kommenden Jahr. / Politikanët 

presin që vitin e ardhshëm inflacioni të bjerë. – Politikanët presin rënien e inflacionit vitin 

e ardhshëm. / Politicians expect inflation to fall next year. - Politicians are expecting 

inflation fall next year. 

Die Unternehmen werden weiter rationalisieren. – Durch Rationalisierung werden von 

den Unternehmen Kosten eingespart. / Ndërmarrjet po racionalizohen më tej. – përmes 

racionalizimit ndërmarrjet do të ulin shpenzimet. / Enterprises are being rationalized 

further. - enterprises will reduce expenses through rationalization. 

Der Bundeskanzler fordert eine gründliche Überprüfung. – Die Forderung des 

Bundeskanzlers nach einer gründlichen Überprüfung ist begrüßenswert. / Kancelari 

kërkon një kontroll radikal – Kërkesa e kancelarit për një kontroll radikal është për t’u 

përshëndetur. / The chancellor is demanding a radical control– The chancellor's demand 

for a radical control is to be welcomed. 

 

The formation of words through derivation, i.e. by adding a prefix or suffix to the roots of words 

(mainly verbs and adjectives), or the formation of compound words, a well-known phenomenon 

in German, helps to simplify the language by avoiding the use of paraphrases, for example, the 

use of the preposition mit as a prefix in words such as Mitarbeiter, Mittäter, Mittäterschaft, etc. 

which in Albanian would coincide with the words bashkëpunëtor, bashkautor, bashkautorësi / 

collaborator, co-author, co-authorship, etc.  

 

On the other hand, German recognizes the creation of compound words as one of the most 

inexhaustible forms of word formation. This phenomenon is so widespread that we can say that 

infinitely many compound words (mainly nouns) can be formed by combining parts of speech. 

But this form turns into a real challenge for the translator, who must be able to first determine 

the type of composite, and then break it down step by step into all the constituent elements, in 

order to finally provide the translation. 

We also encounter the phenomenon of substantivization in Albanian, where we encounter 

names such as e drejtë / right, armëmbajtje / possession of fire guns, ekspertim / expertise, 

braktisje / abandonment, vrasje / murder, plagosje / injury, etc. Created nouns are mostly 

derived and less compound. Composed nouns are given from German to Albanian with a phrase 

with several parts, such as: Verfassungsgericht / Gjykata Kushtetuese / Constitutional Court; 

Beschwerdeverfahren / proces ankimimi / complaint/appeal procedure etc. 

 

We note, therefore, that word formation is also an important part of the legal language. It is a 

process that helps enrich its vocabulary but also highlights its special features. In German, we 

distinguish the formation of compound words as the main way. In this way, the German 

language enables the existence of words, which in Albanian cannot exist as a single word and 

therefore must be translated with a syntagma or a phrase. The existence of these new words is 

justified by the fact that the Law must define things, objects, or skills for which everyday 

language does not have a specific word. For this reason, by combining words from the general 
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language, the legal language manages to form compound words that belong only to it, such as: 

Geschäftsfähigkeit / zotësia për të vepruar / legal capacity to act, Lebenspartnerschaft / 

bashkëjetesa / civil partnership, Willensmangel / mungesa e vullnetit / lack of will, 

Gewaltenteilung / ndarja e pushteteve / separation of powers, etc..  

 

In order to fulfill the needs of the Law, the German language possesses an inexhaustible means 

of forming new words through the formation of compound words. 

 

The Albanian language, on the other hand, does not in fact demonstrate the same precision and 

does not show the same technical characteristics as the German legal language. At this point 

we can say that it is somewhat "poorer" than German in this respect, this is due to the very fact 

that the most productive way in Albanian for the formation of new words is the morphological 

derivation and not the composition. Here we can mention e.g. the formation of nouns starting 

from the verbal root shes-shitës, shitje / sell-seller, sales; blej-blerës, blerje / buy-buyers, 

purchases, etc. This way sometimes reaches its limits and cannot be continuously productive. 

On the other hand, the Albanian language also shows formations of noun + adjective phrases, 

where the adjective plays an important role in the entire phrase as it makes a further definition 

of the noun, making it included in the legal field such as ndihmë juridike / legal aid versus 

Rechtshilfe, or noun + infinitive like zotësia për të vepruar / the legal capacity to act against 

Geschäftsfähigkeit, or noun + noun in possessive like ndarja e pushteteve / separation of powers 

against Gewaltenteilung. 

 

2. Passive voice and indirect speech in legal discourse 

 

In addition to substantivization, another feature of the legal language is the use of the passive 

voice instead of the active voice. In the German language, we also notice the use of the indirect 

speech characterized by Conjunctive I, which in the legal documents compiled in Albanian and 

which fall into our hands to translate, is opposed by the direct speech, but without respecting 

the corresponding interpunctuation. 

The phenomenon of using the passive voice is highly emphasized in the German language, 

while the cases of using the passive voice in the legal language are much more frequent than in 

the general language. Here we distinguish true and false forms of this diathesis / echte und 

unechte Passivformen such as forms of use with zu plus Infinitive like: abzugebende Vorgänge 

sind stets über die Registratur zu leisten / dorëzimi i dokumenteve duhet të kryhet gjithmonë 

edhe me protokollim / the filing of documents should always be done with protocol. The form 

which we mostly translate with should + participle. Active and passive diathesis give different 

aspects of a process and differ from each other in the way of viewing the process. Jurists in 

general, when they talk among themselves, judge the actions in the active form. Even the verbal 

communication between them takes place in active voice. In the active voice sentence, the 

acting subject is in the center of attention. In the passive voice, the actor disappears and very 

often is not even mentioned at all. The passive voice is primarily used when processes, rather 

than the acting people, are the focus of an expression. So e.g. processes related to the event, 

descriptions of work processes, and manufacturing procedures, instructions, rules, and 

regulations as well as generalizing expressions are mostly given in passive voice. The style of 

the passive thus casts a kind of responsibility on it. The exception occurs in the case when, 

through the passive voice, the position of the affected person becomes the center of attention.  

 

This becomes clearer if we consider the Constitutions of both countries. We notice that we have 

a mixture of sentences in the active and passive diathesis and we see that the passive diathesis 

is mainly used in cases where the responsibility is generalized and when the position of the 

affected person should be highlighted. 
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1. Article 3 Grundgesetz / Constitution of the Federal Republic of Germany: Niemand darf 

wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner 

Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen 

Anschauungen benachteiligt oder beschreibt werden.6 / Askush nuk mund të 

diskriminohet apo të favorizohet për shkak të gjinisë, prejardhjes, racës, gjuhës, atdheut 

dhe kombësisë, besimit, apo pikëpamjeve të tij politike a fetare. / No one can be 

discriminated or favored because of their gender, origin, race, language, homeland and 

nationality, belief, or political or religious views.  

2. Article 4 GG / Constitution of the Federal Republic of Germany: Niemand darf gegen 

sein Gewissen zum Kriegsdienst an der Waffe gezwungen werden. [ibid.] / Askush nuk 

mund të detyrohet të marrë pjesë në shërbimin ushtarak nën armë kundër vullnetit të tij. 

/ No one can be forced to take part in military service under arms against his will. 

3. Auf einer Sondersitzung des Kabinetts wurde die Bereitstellung von 1,5 Milliarden Euro 

für die Hochwassergebiete beschlossen.7 / Në mbledhjen jashtë radhe të kabinetit u 

vendos akordimi i 1,5 miliardë Eurove për zonat e përmbytura. / In the extraordinary 

meeting of the cabinet, it was decided to allocation 1,5 billion Euros for the flooded 

areas. 

4. In der Nacht zum Donnerstag wurden zahlreiche Brücken gesperrt. / Natën duke u 

gdhirë e enjte u bllokuan një sërë urash. / A number of bridges were blocked in the early 

hours of Thursday morning. 

 

We note that the passive voice used in German is translated in the same way in Albanian, even 

though in Albanian the passive voice is used much less than in German and most of the 

formulations are in the active one.  

If we were to take our Constitution as an example, we will see that it uses active voice for the 

most part, but there is also the use of passive diathesis. Thus, in Article 3 of the Constitution of 

the Republic of Albania, we have the use of the active voice: “Pavarësia e shtetit dhe tërësia e 

territorit të tij, dinjiteti i njeriut, të drejtat dhe liritë e tij, drejtësia shoqërore, rendi kushtetues, 

pluralizmi, identiteti kombëtar dhe trashëgimia kombëtare, bashkëjetesa fetare, si dhe 

bashkëjetesa dhe mirëkuptimi i shqiptarëve me pakicat janë baza e këtij shteti, i cili ka për 

detyrë t’i respektojë dhe t'i mbrojë.8 / The independence of the state and the entirety of its 

territory, human dignity, human rights and freedoms, social justice, constitutional order, 

pluralism, national identity, and national heritage, religious cohabitation, as well as the 

cohabitation and understanding of Albanians with minorities are the basis of this state, which 

has the duty to respect and protect them.” 

While in other Articles, such as in Article 18 (2) of the Constitution of Albania the passive 

voice is used: “Askush nuk mund të diskriminohet padrejtësisht për shkaqe të tilla si gjinia, 

raca, feja, etnia, gjuha, bindjet politike, fetare a filozofike, gjendja ekonomike, arsimore, 

sociale ose përkatësia prindërore.9 / No one can be unfairly discriminated against for reasons 

such as gender, race, religion, ethnicity, language, political, religious or philosophical beliefs, 

economic, educational, social status or parental affiliation.” 

                                                           
6https://www.bundestag.de/gg/grundrechte#:~:text=(3)%20Niemand%20darf%20wegen%20seines,wegen%20
seiner%20Behinderung%20benachteiligt%20werden  
7https://books.google.al/books?id=AOo2LQ9s_t4C&pg=PA61&lpg=PA61&dq=Auf+einer+Sondersitzung+des+Ka
binetts+wurde+die+Bereitstellung+von+zwei+Milliarden+Euro+f%C3%BCr+die+Hochwassergebiete+beschlosse
n&source=bl&ots=IZ5fZwetAI&sig=ACfU3U1a1yu4u9AgcqBBlsHRk11IH9HQ9A&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiA2
8vtpPv4AhVCQvEDHdRxDrgQ6AF6BAgkEAM#v=onepage&q=Auf%20einer%20Sondersitzung%20des%20Kabine
tts%20wurde%20die%20Bereitstellung%20von%20zwei%20Milliarden%20Euro%20f%C3%BCr%20die%20Hoch
wassergebiete%20beschlossen&f=false  
8 http://www.parlament.al/web/pub/kushtetuta_perditesuar_15171_1.pdf  
9 http://www.parlament.al/web/pub/kushtetuta_perditesuar_15171_1.pdf  

https://www.bundestag.de/gg/grundrechte#:~:text=(3)%20Niemand%20darf%20wegen%20seines,wegen%20seiner%20Behinderung%20benachteiligt%20werden
https://www.bundestag.de/gg/grundrechte#:~:text=(3)%20Niemand%20darf%20wegen%20seines,wegen%20seiner%20Behinderung%20benachteiligt%20werden
https://books.google.al/books?id=AOo2LQ9s_t4C&pg=PA61&lpg=PA61&dq=Auf+einer+Sondersitzung+des+Kabinetts+wurde+die+Bereitstellung+von+zwei+Milliarden+Euro+f%C3%BCr+die+Hochwassergebiete+beschlossen&source=bl&ots=IZ5fZwetAI&sig=ACfU3U1a1yu4u9AgcqBBlsHRk11IH9HQ9A&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiA28vtpPv4AhVCQvEDHdRxDrgQ6AF6BAgkEAM#v=onepage&q=Auf%20einer%20Sondersitzung%20des%20Kabinetts%20wurde%20die%20Bereitstellung%20von%20zwei%20Milliarden%20Euro%20f%C3%BCr%20die%20Hochwassergebiete%20beschlossen&f=false
https://books.google.al/books?id=AOo2LQ9s_t4C&pg=PA61&lpg=PA61&dq=Auf+einer+Sondersitzung+des+Kabinetts+wurde+die+Bereitstellung+von+zwei+Milliarden+Euro+f%C3%BCr+die+Hochwassergebiete+beschlossen&source=bl&ots=IZ5fZwetAI&sig=ACfU3U1a1yu4u9AgcqBBlsHRk11IH9HQ9A&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiA28vtpPv4AhVCQvEDHdRxDrgQ6AF6BAgkEAM#v=onepage&q=Auf%20einer%20Sondersitzung%20des%20Kabinetts%20wurde%20die%20Bereitstellung%20von%20zwei%20Milliarden%20Euro%20f%C3%BCr%20die%20Hochwassergebiete%20beschlossen&f=false
https://books.google.al/books?id=AOo2LQ9s_t4C&pg=PA61&lpg=PA61&dq=Auf+einer+Sondersitzung+des+Kabinetts+wurde+die+Bereitstellung+von+zwei+Milliarden+Euro+f%C3%BCr+die+Hochwassergebiete+beschlossen&source=bl&ots=IZ5fZwetAI&sig=ACfU3U1a1yu4u9AgcqBBlsHRk11IH9HQ9A&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiA28vtpPv4AhVCQvEDHdRxDrgQ6AF6BAgkEAM#v=onepage&q=Auf%20einer%20Sondersitzung%20des%20Kabinetts%20wurde%20die%20Bereitstellung%20von%20zwei%20Milliarden%20Euro%20f%C3%BCr%20die%20Hochwassergebiete%20beschlossen&f=false
https://books.google.al/books?id=AOo2LQ9s_t4C&pg=PA61&lpg=PA61&dq=Auf+einer+Sondersitzung+des+Kabinetts+wurde+die+Bereitstellung+von+zwei+Milliarden+Euro+f%C3%BCr+die+Hochwassergebiete+beschlossen&source=bl&ots=IZ5fZwetAI&sig=ACfU3U1a1yu4u9AgcqBBlsHRk11IH9HQ9A&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiA28vtpPv4AhVCQvEDHdRxDrgQ6AF6BAgkEAM#v=onepage&q=Auf%20einer%20Sondersitzung%20des%20Kabinetts%20wurde%20die%20Bereitstellung%20von%20zwei%20Milliarden%20Euro%20f%C3%BCr%20die%20Hochwassergebiete%20beschlossen&f=false
https://books.google.al/books?id=AOo2LQ9s_t4C&pg=PA61&lpg=PA61&dq=Auf+einer+Sondersitzung+des+Kabinetts+wurde+die+Bereitstellung+von+zwei+Milliarden+Euro+f%C3%BCr+die+Hochwassergebiete+beschlossen&source=bl&ots=IZ5fZwetAI&sig=ACfU3U1a1yu4u9AgcqBBlsHRk11IH9HQ9A&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiA28vtpPv4AhVCQvEDHdRxDrgQ6AF6BAgkEAM#v=onepage&q=Auf%20einer%20Sondersitzung%20des%20Kabinetts%20wurde%20die%20Bereitstellung%20von%20zwei%20Milliarden%20Euro%20f%C3%BCr%20die%20Hochwassergebiete%20beschlossen&f=false
https://books.google.al/books?id=AOo2LQ9s_t4C&pg=PA61&lpg=PA61&dq=Auf+einer+Sondersitzung+des+Kabinetts+wurde+die+Bereitstellung+von+zwei+Milliarden+Euro+f%C3%BCr+die+Hochwassergebiete+beschlossen&source=bl&ots=IZ5fZwetAI&sig=ACfU3U1a1yu4u9AgcqBBlsHRk11IH9HQ9A&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiA28vtpPv4AhVCQvEDHdRxDrgQ6AF6BAgkEAM#v=onepage&q=Auf%20einer%20Sondersitzung%20des%20Kabinetts%20wurde%20die%20Bereitstellung%20von%20zwei%20Milliarden%20Euro%20f%C3%BCr%20die%20Hochwassergebiete%20beschlossen&f=false
http://www.parlament.al/web/pub/kushtetuta_perditesuar_15171_1.pdf
http://www.parlament.al/web/pub/kushtetuta_perditesuar_15171_1.pdf
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If we read the entire Constitution, we notice that there is no unification, as sometimes the active 

diathesis is used and sometimes the passive one. We can think that the reason for these uses in 

Albanian is the same as the one for which the past tense is also used in German, i.e. for the 

person to be in the center of attention and for the generalization of the phenomenon.  

 

Regarding the use of indirect speech, we can say that in German its use is mandatory, while in 

Albanian, I think that very often due to the linguistic uncertainty of the writer, the indirect 

speech is replaced by direct speech, which from the other side lacks the spelling and the 

following of the rules. In German, it was pointed out to the young jurists that a person cannot 

be quoted, but his speech must be given in the indirect form. In Albanian, this point is not 

addressed at all, so for the most part the prosecutor or even the judge quotes the words of the 

defendant in a fair lecture. 

 

So e.g. in a summary of a session held at the Tirana Judicial District Court, Criminal Cases 

Department, it is written: “Seanca filloi ne orarin zyrtar 14.00. Ne kete seance -Perfaqesuesi i 

te paditurit civil ne procesin penal z. X dhe i personit juridik Y sh.p.k.,av. Z tha:Kerkojme kohe 

nga gjykata per te pergatitur parashtrimet tona me shkrim.10 / The session started at the official 

time of 14:00. In this session - the representative of the civil defendant in the criminal process 

Mr. X and of the legal entity Y LLC, adv. Z said: We are asking for time from the court to 

prepare our written submissions.” 

 

While in a decision in German, the indirect speech would definitely have been used, as can be 

seen in the following example: Der Beschwerdeführer macht ferner geltend, es sei ihm eine 

englische Ausfertigung des erstinstanzlichen Urteils auszuhändigen. Als kanadischer 

Staatsangehöriger sei er der deutschen Sprache nur in sehr geringem Masse mächtig. Seine 

deutschen Eingaben, auch seine Beschwerdeschriften ans Bundesgericht, hätte er nur dank der 

freundlichen Hilfe eines Mitgefangenen verfassen können. Ohne englische Fassung des 

erstinstanzlichen Urteils sei ihm aber eine umfassende Verteidigung vor dem 

Appellationsgericht nicht möglich.11/ Për më tej ankimuesi pretendon se i duhej dorëzuar 

gjithashtu edhe një kopje në anglishte e vendimit të Gjykatës së Shkallës së Parë. Si shtetas 

kanadez ai e zotëronte shumë pak gjuhën gjermane. Të dhënat e tij në gjermanishte, së bashku 

me ankimet drejtuar Gjykatës Federale kishte mundur t’i përmblidhte vetëm me ndihmën 

miqësore të një të burgosuri tjetër. Mbrojtja e plotë para Gjykatës së Apelit do të ishte e 

pamundur për të pa kopjen në anglishte të vendimit të Gjykatës së Shkallës së Parë. / 

Furthermore, the appellant claims that he should also have been provided with an English copy 

of the decision of the First Instance Court. As a Canadian citizen, he knew very little German. 

He was only able to compile his information in German, along with the appeals to the Federal 

Court, with the friendly help of another prisoner. A full defense before the Court of Appeal 

would be impossible without the English copy of the decision of the First Instance Court.”  

 

In the translation from German to Albanian in such cases, we keep the indirect speech and do 

not return to the direct speech, while even during the translation from Albanian to German, 

unlike the original, we will use the indirect speech precisely because of the fact that in the legal 

language we cannot quote someone directly. 

 

3. Syntax or sentence structure  

 

Sentences in the legal language often have a characteristic length, and in German the verb stands 

in its permanent position, in the second position, or in the second and last position, creating the 

parenthetical sentence, typical of the German language. The complements stand in their 

                                                           
10 http://www.gjykatatirana.gov.al/04.11.2013  
11 http://www.servat.unibe.ch/dfr/a1115064.html  

http://www.gjykatatirana.gov.al/04.11.2013
http://www.servat.unibe.ch/dfr/a1115064.html
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permanent position in German TeKaMoLo (Temporal, Causal, Modal, Local) meaning 

complement of time, cause, manner, and place.  

 

Below we give an example of sentences of considerable length in German, taken from a general 

Power of Attorney:  

 

“Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auf Neben- und Folgeverfahren aller 

Art (z.B. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, 

Interventions-, Zwangsversteigerung-, Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungsverfahren sowie 

Konkurs- und Vergleichsverfahren über das Vermögen des Gegners). Sie umfasst insbesondere 

die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder 

teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen 

oder auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlungen durch 

Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wertsachen und Urkunden, 

insbesondere auch den Streitgegenstand und die von dem Gegner, von der Justizkasse oder von 

sonstigen Stellen zu erstattenden Beiträge entgegenzunehmen, sowie Akteneinsicht zu 

nehmen.12 / Prokura vlen për të gjitha instancat dhe përdoret në procedurat dytësore dhe 

pasuese të të gjitha llojeve (p.sh. arresti dhe vendimi i përkohshëm, procedurat e zhvendosjes 

së shpenzimeve, të ekzekutimit të detyrueshëm, të ndërhyrjes, të ankandit të detyrueshëm, të 

administrimit të detyrueshëm dhe të depozitimit, si dhe procedurat e falimentimit dhe 

riorganizimit të pasurisë së palës kundërshtare). Ajo përfshin sidomos autorizimin për të bërë 

të efektshme dhe për të pranuar njoftimet, për të kaluar prokurën të tjerëve plotësisht apo 

pjesërisht (nënprokura), të ushtrojë, të tërheqë ose të heqë dorë nga mjetet e ankimimit, të 

zgjidhë mosmarrëveshjet juridike ose debatet jashtëgjyqësore nëpërmjet kompromisit, 

dorëheqjes ose pranimit, të pranojë të holla, sende me vlerë dhe dokumente, sidomos edhe 

objektin e mosmarrëveshjes dhe shumat që kthehen nga pala kundërshtare, nga arka juridike 

ose nga autoritetet e tjera, si dhe të inspektojë aktet.13 / The Power of Attorney is valid for all 

instances and is used in secondary and subsequent proceedings of all kinds (eg arrest and 

provisional judgment, proceedings for shifting costs, compulsory execution, intervention, 

compulsory auction, mandatory administration and deposit, as well as bankruptcy procedures 

and reorganization of the assets of the opposing party). It includes, in particular, the 

authorization to make effective and receive notifications, to transfer the power of attorney to 

others in full or in part (sub-power of attorney), to exercise, withdraw or waive the means of 

appeal, to resolve legal disputes or out-of-court disputes through compromise, resignation or 

acceptance, to accept money, valuables and documents, especially the object of the dispute and 

the sums returned by the opposing party, from the legal treasury or from other authorities, as 

well as to inspect the acts.” 

 

We note that although the period is relatively long, consisting of main and subordinate clauses, 

the necessary syntactic order for its construction has been preserved, and the author has adhered 

to linguistic rules in the compilation of the sentence. 

 

Meanwhile, in Albanian, we must say that the sentence is very messy, long, chaotic, and often 

difficult to translate because the meaning does not come out clearly even after a detailed 

analysis. 

Below is an example from a letter from the Prosecutor's Office attached to the Vlora Judicial 

District Court:  

“Ne veprimet e kundraligjeshme te kryera me armen luftarake drejtuar shtetaseve X e Y, te cilet 

udhetonin me autoveturen tip benz drejt vendit te takimit te percaktuar qellimisht me pare nga 

                                                           
12 https://rayalniz.de/wp-content/uploads/2020/02/Vollmacht.pdf  
13  Prokura/Power of attorney, Translation in Albanian from Dritan Halili 

https://rayalniz.de/wp-content/uploads/2020/02/Vollmacht.pdf
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vet autori, duke realizuar me kete arme qitje te drejtperdrejte ndaj ketyre shtetaseve jane kryer 

dhe patur si qellim vrasjen e tyre, por pasoja nuk erdhi dhe krimi mbeti ne fazen e tentatives 

per shkaqe te pavarura nga vullneti i tij, pasi vertetohet se shtetasi X si drejtues i autovetures 

ka manovruar me shpejtesi duke ndryshuar drejtimin e levizjes dhe largimin nga vendi i 

ngjarjes, si dhe te veprimeve te shtetasit Z, i cili ka shkuar drejt autorit duke i kapur armen e 

mundesuar ndryshimin e drejtimit te qitjes, rrethana keto qe bene te mundur qe vepra penale 

te mbetet ne fazen e tentatives. / In the illegal actions performed with a military weapon headed 

towards citizens X and Y, who were traveling in a vehicle type Benz to the meeting place 

deliberately determined by the author himself, by shooting directly at these citizens with this 

military weapon they were committed and had as the purpose of killing them, but the 

consequences did not come and the crime remained in the attempted phase for reasons 

independent of his will, as it is proven that citizen X as the driver of the vehicle maneuvered 

quickly by changing the direction of movement and leaving the scene, as well as the actions of 

citizen Z, who went towards the perpetrator by grabbing his weapon and enabling the change 

of the direction of the shooting, circumstances that make it possible that the criminal offense 

remains in the attempt phase.”14 

An unprecedented effort for the translator to understand, divide the sentence, and order the 

event so that he can translate it. 

 

In German, the syntax of the language of the specialty, in contrast to the general language, uses 

a large number of Funktionsverbgefüge related to the removal of the meaning of the verb, such 

as.: eine Untersuchung durchführen. Is also noted a preferred use of impersonal and passive 

voice sentences. The main purpose of the sentence in the language of the specialty is to provide 

as much information as possible with as few words as possible, which does not always help in 

the understanding of the text. In these cases, German especially prefers formulations with 

substantivization and participles, for example: Die nach Einholung des Gutachtens erfolgte 

Abberufung ... / Revokimi i kryer pas marrjes së ekspertizës ... / The revocation performed after 

receiving the expertise ...; or the use as an adjective of the participle: zusammenfassender 

Aktenvermerk, / raport përmbledhës mbi dosjet / summary memo about the files, ergänzende 

Bestimmungen / përcaktime plotësuese / supplementary definitions; or the formation of 

expressions with participles: bezugnhemend auf die von ihnen gemachten Einwendungen / duke 

iu referuar kundërshtimeve të paraqitura prej jush / referring to the objections presented by you 

etc.15 

 

We can say on the contrary that in the Albanian reality sentences like the one given above are 

encountered much more often. For the most part, the sentences are chaotic, without a certain 

order, often the text and the way it is compiled are like that. Added to these are the problems 

related to coherence and congruence. 

 

 

4. Conclusions 

 

Legal German, in order to be as economical as possible, i.e. to give as much information as 

possible in as few words as possible, uses substantivizations, formulations with infinitives or 

participles, as well as combinations of verbs with nouns (Funktionsverbgefüge), which are an 

alternative instead of using the verb independently. On the other hand, the sentences of the 

written legal language are well structured, according to a certain structure. The use of passive 

voice and indirect speech is often encountered. German language, therefore, presents fixed 

                                                           
14 A word for word translation 
15All the examples presented and without a Footnote are real translations, taken from the everyday work with 
different legal documents with the translations in German or Albanian from the author.  
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formations, mostly rigid, which after some practice can be translated more easily due to the 

structuring of thought and the logical flow within them.  

 

As for the Albanian legal language, we can say that we do not have a fixed sentence structure, 

but this leads to an even worse structuring of sentences and thoughts on the part of Albanian 

jurists. Interpunction and grammar rules are often not respected, which also leads to chaotic and 

incoherent thinking. At this point, the greatest difficulty for the translator is to understand what 

the jurist wanted to express in the text and to try to make it understandable. 

 

While in the case of the translation from German to Albanian we can say that the translator can 

remain “faithful” to the source text, in the translation from Albanian to German a “faithful” 

translation would bring mostly an incomprehensible final text.  
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Tasarımsal Bir Karşı Duruş; Yüz Tanıma Sistemlerinin Algoritmalarını Bozmak 

Özet  

İnsanlık, dijital çağda yüz tanıma ve parmak izi okuma sistemleri gibi günlük hayata entegre olan birçok 

denetim teknolojisi ile karşılaşmaktadır. Bu teknolojilerin birçok kolaylaştırıcı yanı olsa da kişisel hak 

ihlallerine yol açtığı konusunda endişeler dile getirilmektedir. Üretilen bu yeni sistemin olumsuz yönleri 

incelendiğinde, dünyada yüz tanıma teknolojisine karşı kişisel verilerin güvenliğini ve gizliliğini 

koruyan yasalarda önemli boşluklar olduğu görülebilmektedir. 

Etik açıdan çok tartışılan yüz tanıma teknolojisine karşı bazı tasarımcıların bu kaygılara yönelik 

yenilikçi çalışmalar gerçekleştirerek karşı bir duruş sergilemektedir. Teknolojiye hakim ve bu 

teknolojiyle nasıl başa çıkabileceğini öngörebilen tasarımcılar; eşarp, yüz aksesuarı, makyaj ve 

giysilerle kamuflaj etkisi kurgulayarak yüz tanıma sistemleri karşısında, tanımlanamayan kimlikler 

olarak karşı ve estetik bir tavır sergilemektedirler. Çalışma, yüz tanıma sistemlerinin avantaj ve 

dezavantajlarını ortaya koyarak, tasarımcıların özgürlük ve sınır kavramlarını kaygı edinerek ortaya 

çıkardığı tasarım ürünlerini işaret etmeyi amaçlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yüz Tanıma, Biyometrik, Tasarım, Dijitalleşme, Sınır. 

A Design Opposition; Breaking the Algorithms of Facial Recognition Systems 

Abstract 

Humanity encounters many control technologies that are integrated into daily life, such as face 

recognition and fingerprint reading systems in the digital age. Although these technologies have many 

facilitating aspects, concerns are expressed that they cause violations of personal rights. When the 

negative aspects of this new system are examined, it can be seen that there are important gaps in the 
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laws that protect the security and privacy of personal data against face recognition technology in the 

world. 

Some designers take a stance against face recognition technology, which is highly debated in terms of 

ethics, by carrying out innovative studies to address these concerns. Designers who dominate the 

technology and can foresee how to deal with this technology; By creating a camouflage effect with 

scarves, face accessories, make-up and clothes, they display an opposite and aesthetic attitude against 

face recognition systems as unidentified identities. By revealing the advantages and disadvantages of 

face recognition systems, the study aimed to point out the design products that designers created by 

worrying about the concepts of freedom and limit. 

Keywords: Face Recognition, Biometrics, Design, Digitalization, Border 

Giriş 

“Araştırmacıların tasarımı incelemesine ve anlamaya başlamasına vesile olan ilk 

paradigmayı 1970’lerin başlarında Herbert Simon ortaya atmıştı. Bu paradigmada, 

tasarım rasyonel bir araştırma süreci olarak görülür: Tasarım sorunu, “tatmin edici” 

bir tasarım çözümü bulmak için kuşbakışı incelenmesi gereken “sorun uzamı”nı 

tanımlar” (Simon 1973’den Aktaran. Dorst: 207). 

Tasarımın her zaman bir mesajı ve amacı bulunmakla beraber sanat deneyiminden farklı olarak 

talep ve probleme yönelik “tatmin edici” tasarım karşılığı vardır. Dorst’un yukarıda Simon’dan 

yaptığı aktarımdan anlaşıldığı üzere tasarım; kademeli bir araştırma filtresinden geçen ve 

tasarım çözümüyle sonuçlanan sorunlar silsilesine işaret etmektedir. Bu sebeple de tasarım, 

ciddi bir plan ve inşa sürecidir. 

Tasarımcıların rutin işlerinin arasına kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri girişimlerde 

bulunabilmektedirler. Multisiplinler çalışmalar, tasarımcıları sıradan olarak gördükleri 

üretimlerinde nefes aldıran ya da samimi duygularını yansıttıkları çalışmalar olarak 

görülebilmektedir. Sanatın bireysel özgünlüğündeki samimiyet, tasarımcıların dış dünyaya 

bakışına farklı tepki, tavır ve girişimler olarak eklemlenebilmektedir. Günümüzde gelişen ve 

disiplinler arası çalışmalar ile ön plana çıkan tasarım projeleri tasarımcıların şahsi duruşlarını 

ve endişelerini gösterirken, bazen de gündelik olaylara karşı tasarladıkları yorum projeleri 

olarak görülebilmektedir. 

Grafik tasarım, dijital sanatlar, endüstriyel tasarım, kıyafet tasarımı ve aksesuar tasarımı gibi 

farklı tasarım disiplinleri, dijital çağla birlikte birbirlerine entegre olmuşlardır. Dijital süreçlere 

etkileşim halinde olan bu alanlar için ortaya çıkan çalışmalarla birlikte, dijitalleşmeye karşı 
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tavır niteliğindeki tasarımlar da oldukça sık görülmektedir. Sosyal medya bağımlılığı, 

dijitalleşmenin sorunları, kişisel hakların ihlali gibi öne çıkan problemler, tasarımcılar 

tarafından çalışılan konular arasına girmiştir.  

Modern hayat ve güvenlik tedbirleri birbiriyle sarmal hale gelmesiyle beraber, biyometrik 

güvenlik sitemleri bir ihtiyaç olarak görülmüştür. Biyometrik güvenlik sitemlerinin insanları 

karakterize etmesi, bu sistemin oluşturduğu bilgiyi büyük verinin içine bir bellek olarak dahil 

etmesinin avantaj ve dezavantajlarının özellikle de kişisel hak ihlallerinin sorgulanmasına 

neden olmaktadır. Bu çalışmada biyometrik yüz tanıma sistemlerinin kullanımında kişisel hak 

ihlali, özel alana müdahale olarak düşünen ve bu konulardan endişe duyan tasarımcıların 

geliştirdiği üretimler ele alınacaktır. Ayrıca biyometrik yüz tanıma sistemlerinin nasıl çalıştığı 

açıklanıp, sistemin avantajları ve dezavantajları tartışılarak tasarımcılar tarafından üretilen 

örnekler verilecektir. 

Biyometrik Yüz Tanıma Sistemleri 

Modern yaşam ve artan teknoloji kullanımı ile birlikte güvenlik tedbirlerine olan ihtiyaçlar 

artmaktadır. Yükselen güvenlik ihtiyacı ile birlikte biyometrik güvenlik sistemlerine olan ilgi 

de artmıştır. Biyometrik güvenlik sistemlerinin kullanımına kadar, bireylerin kimlik ispatı için 

kart, anahtar gibi materyalleri ya da şifre gibi güvenlik zorunlulukları vardı. Eski güvenlik 

araçlarında sorun olarak görülen; şifrenin unutulması, kaybedilmesi ya da kopyalanması gibi 

güvenlik problemleri açığa çıkmaktaydı. Güvenlik açıklarının tolere edilebilmesi içim 

teknolojik ilerlemeler ışığında taklit edilmesi daha zor olan fiziksel ya da davranışsal özelliklere 

dayalı bir analiz sistemi olarak biyometrik güvenlik sistemleri, eski güvenlik yöntemlerin yerini 

almıştır. 

Biyometri, Yunanca karşılıklarıyla “Bios-Yaşam” ve “Metron-Ölçü” kelimelerinden oluşan, 

insanları kategorize edebilmek amacıyla fiziki ve davranışsal olarak ele alan bir bilim türüdür 

(Derya 2011’den Aktaran Yalçın, Gürbüz, 2015: 399). Gürbüz’ün aktarımıyla, fiziksel anlamda 

biyometrikler, iris, yüz, parmak izi, retina ve el tanıma gibi konuları kapsar iken, davranış 

eylemi olarak ise ses, el yazısı, ıslak imza türündeki yöntemler ile ilgilenmektedir (Kaymaz 

2010’dan Aktaran Yalçın, Gürbüz, 2015: 399). 

Biyometrik sistemler bireylerin zaman içerisinde, taklit edilmesi zor karakteristik özelliklerinin 

tanımlanmasını ve bu özellikleri ile tanınmalarını kimlikleştirmeyi amaçlamaktadır. Bireyin 

imzası ve el yazısı kimlik tanımlamak için kullanılan en eski özelliklerdir. Günümüzde ise 

bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle kişinin sesi, el geometrisi, yürüyüşü, retina ve iris 
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görüntüleri, üç boyutlu yüz verisi de kullanılabilecek biyometrik özellikler arasına girmiştir. 

Biyometrik özellikler unutulmaz, kaybolmaz ve çalınamazlar bu sebeple de değişik ortamlarda 

farklı amaçlar için kullanılabilmektedirler. Özellikle de güvenlik sistemlerinde ve teknolojik 

arayüzlerde kullanım örnekleri dikkat çekmektedir. 

Salah, Gökberk ve Akarun’a göre, güvenlik uygulamalarında biyometrik sistemlerin temel 

olarak iki senaryoda kullanıldığı görülmektedir: İlk senaryoda (authentication/verification), 

ses, parmak izi ya da yüz tanımlanması örneklendirilebilir. Ses tanımlaması için kimlik bilgisi 

söylenilmekte ve ev ya da benzer mekân girişi için kimlik doğrulaması filtresinden geçmek 

gerekmektedir. Mobil araçlar içinde tuş kilidi, parmak izi ve ses tanımlama sistemleri 

kullanılabilmektedir. Tanımlanan bu özellikler bir bellek niteliği taşımakta ve diğer kimlikler 

ile karşılaştırılması için kullanılmaktadır. Diğer senaryoda ise, kimlik belirtmeden (screening) 

veri tabanında tarama yöntemiyle tüm kimlikler analiz edilmektedir. Havaalanındaki güvenlik 

önlemleri için kullanılan kameralar ile aranan suçluların bulunabilmesi veya aynı kişi ya da 

kişilerin ehliyetine el konulabilmesi ve önlenebilmesi için önceden verilen ehliyetlerdeki 

yüzlerin taranması, örnek sistem uygulamaları olarak gösterilebilir. Yüz tanıma sistemlerinin 

bireyin yüzünün tanımlaması için yüz üzerindeki bazı önemli noktaların; dudak kenarları, göz 

kenarları, burun ucu, burun kanatları, burnun alınla birleştiği yer ve çene ucunun doğru bir 

şekilde bulunması gerekmektedir. (Salah, Gökberk, Akarun, 2006: 1-2). 

Biyometrik yüz tanıma sistemleri Yalçın ve Gürbüzün ifadesiyle; 

“internet bankacılığında kullanıcı tanımlama, çağrı merkezlerinde kimlik tespiti, hastanelerde 

hasta takibi ve kimlik saptama, işyerlerinde personel devam takibi, ATM’lerde kullanıcıyı 

tanımlama, sigorta şirketlerinde kimlik tespiti, havaalanlarında giriş çıkış işlemleri, sınır 

kapılarında girişlerin kontrolü, kiralık kasalara erişim güvenliği, askeri kaynakların etkin 

takibi, kombine bilet uygulamaları, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda bilgi güvenliği, e-

ticaret işlemleri, yüksek güvenlik gerekli binaların giriş çıkış işlemleri, uzaktan eğitim sınav 

işlemleri, ulusal kimlik uygulamaları, sürücü ehliyet ve pasaportlarda kimlik tespiti, fotoğraf 

makineleri, cep telefonları, akıllı ev sistemleri”nde kullanılmaktadır (Yalçın, Gürbüz, 2015: 

400). 

Biyometrik yüz tanıma sistemlerinin kullanım alanları ve veri toplama yöntemleri göz önüne 

alındığında etik açıdan değerlendirilmesi gündeme gelmektedir. Bireylerin izni olmadan ya da 

savcılıktan alınmış bir arama izni olmadan bu teknolojinin kullanılmasının hukuki açıdan 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Trend Analizi Temmuz 2018 raporunda kişileri ayırt etmede 

kullanılan parmak izinin uzun yıllardır kendini kanıtlamış bir yöntem olduğundan ve verinin 
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kişinin bilgisi ve izni dahilinde ilgili kurumlar tarafından alındığını belirtmektedir. Biyometrik 

verinin parmak izinden en önemli farkı günlük hayatta herkes tarafından görülebilir, resmi 

çekilebilir ve kayıt altına alınabilir olmasıdır. Bir topluluk içerisinde bulunan herkesin bir suça 

karışmış ya da şüpheli olup olmadığına bakmaksızın yüz verileri herhangi bir bilgilendirme 

yapılmadan aynı anda toplanıp gizlilik içinde uzaktan analiz edilebilmektedir. Kişinin izni 

dahilinde toplanan yüz tanıma verilerinin de (örneğin telefonların kilidi açma veya kapı giriş 

izinleri) analizi ve toplanılan verilerin kullanım alanları oldukça gri bir alanda kalmaktadır. 

Trend Analizi Temmuz 2018 raporunun aktardığı Michal Kosinski’ye göre, yüz tanıma 

teknolojileri gibi yapay zekâ sistemleri yakın gelecekte fotoğraflarına göre insanların politik 

görüşleri, IQ seviyeleri, suça meyilli olup olmadıkları hakkında tespitler yapılabileceğini dile 

getirmektedir (Trend Analizi, 2018). Kosinski, yüz tanıma teknolojisinin doğru ve etik bir 

şekilde kullanıldığında hayatımızı önemli ölçüde kolaylaştıracağını, ancak özel hayatın ihlali 

ve suçsuz insanların hedef alınması gibi karmaşık etik sorunların da ortaya çıkabileceğini 

belirtmektedir (Guardian News and Media, 2017). 

Yüz Tanıma Teknolojisinin Avantajları ve Dezavantajları 

Yüz tanıma teknolojileri kimileri için doğru bir yaptırım gibi görülse de kimileri içinde kişisel 

bir hak ihlali olarak görülmektedir. Bu nedenle bu teknolojinin avantajlarından ve 

dezavantajlarından bahsetmek yararlı olacaktır. 

Yüz tanıma teknolojisinin avantajları: 

● Kayıp kişileri bulmak ve failleri belirlemek 

● Kimlik doğrulama işlemleri 

● İşletmeleri hırsızlığa karşı korumak 

● Bankalarda ve havaalanlarında daha iyi güvenlik önlemleri 

● Alışveriş deneyimini iyileştirme 

● Fiziksel temas ya da doğrudan insan etkileşimi gerektirmemesi 

● Fotoğrafların organize edilmesine yardımcı olmak 

● Tıbbi tedavilerin iyileştirilmesi 

● Çalışanların ve öğrencilerin takibinin yapılması 
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● Diğer teknolojilerle entegre çalışması. 

Yüz tanıma teknolojisinin dezavantajlar ise; 

● Bireysel ve toplumsal mahremiyetin yitirilmesi 

● Kişisel hak ve özgürlüklerin ihlali 

● Veri güvenlik açıklarının oluşması 

● Dolandırıcılık ve diğer suçlar için fırsatların oluşması 

● Yüz tanıma sistemlerinin tamamen güvenilir olmaması 

● Masum insanların suçlanabilmesi 

● Teknolojinin kandırılabilir olması 

● Güvenlik birimleri tarafından kötüye kullanım olasılığı olarak ifade edilmektedir 

(Gargaro, 2022). 

Yüz görüntüleri gibi kişisel verilerle ilgili gizlilik büyük ölçüde bu verilere erişimi ve 

kullanımını kontrol etme hakkından oluşmaktadır. Güvenlik, büyük ölçüde bireysel haklardan, 

özellikle yaşam hakkının yanı sıra kanun ve düzen gibi kurumsal kavramlardan oluşmaktadır. 

Biyometrik yüz tanıma teknolojisi özel bilgilere yetkisiz erişimi azaltmak ve böylece 

mahremiyetin korunmasını güçlendirmek gibi endişelerine çözüm üretse bile, kimlik hırsızlığı 

gibi güvenlik problemlerine yol açabilmektedir. Hükümetler ve özel sektör tarafından kapsamlı 

biçimde entegre olan biyometrik yüz tanıma veri tabanlarının ve sistemlerinin kurulması, bu 

verilerle de kişileri kategorize etmek ve izlemek için kullanılması büyük bir arşiv gücü yaratma 

potansiyeline sahip olmakla beraber oluşan büyük bilgi yığının paylaşılabilme açığını ortaya 

çıkarabilmektedir (Smith ve Miller, 2021: 174). 

Biyometrik Yüz Tanıma Sistemlerine Karşı Tasarlanan Projeler 

Bilginin ve özellikle de kişisel verilerin dijital ortama yüz tanıma sistemleri aracılığıyla 

taşınmasının avantaj ve dezavantajları detaylı bir biçimde aktarılması ile beraber, bu çalışmanın 

asıl varacağı noktalardan birisi olan bahsedilen sistemin dezavantaj kısmına yönelik olan 

tasarım anlamındaki tepkisel projelerdir. Geçmişte sanatın ve devamında tasarımın tepkisel 

önerileri ve sayısız özgün proje örnekleri gözlemlenmektedir. Örneğin grafik tasarımdaki 

karşılığı, Guillaume Apollinaire’in Kalligramılar’ından, Tristan Tzara, Hugo Ball ve Hans 
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Arp’ın savaşın yıkıcılığına karşı gösterdiği duruş olarak DADA akımı örnek gösterilmesiyle 

beraber bu akım Paris, Berlin ve New York’a kadar ulaşmıştır (Weill, 2007: 40-41). 2O. 

yüzyılın ikinci yarısındaki büyük değişimleri, sanat ve tasarımcılar tarafından üretilen eserlerde 

tepkisel mesajlarla görülebilmektedir. 21. yüzyılda teknolojinin hızlı ilerlemesi, ekonomik 

şartlar, küresel sorunlar gibi dönüşümler, tasarımcılar tarafından kişisel ya da inandıkları 

görüşlerini gösterebilmek için farklı mesaj ve metodları daha güçlü açığa çıkarabilmesine ön 

ayak olmuştur. Ralph Borland’ın “Tahribe Uygun Kostüm” projesi protesto anlamında örnek 

olarak gösterilebilir. Borlard’ın tasarımı, protestocunun kendini tehdit altında hissettiğinde 

şişen bir kostüm olarak kurgulanmıştır. Tasarım, protestocuyu bir kalp formunu andıran şekle 

benzeterek, karşı tarafa dramatik mesaj veren bir özelliktedir (Twemlow, 2006: 46-51). 

 

Şeil 1. Ralph Borland, 2002. Tahribe Uygun Kostüm. 

Kaynak: https://ralphborland.net/s4s/ 

Bu tasarımlar, gözetim toplumlarının şiddet içeren ve ayrımcı mantığına anlamlı bir meydan 

okumadan ziyade bireysel kaçınmaya dayanan bir direnişin estetize edilmesini canlandırıyor 

(Monahan, 2015: 159). Kişisel duvarların yıkımı, sınırsız bir biçimde takip edilebilmek, sistem 

tarafından kişiye ya da kişilere işlenen kimlikler vb. büyük verinin bir parçası olmaya karşı 

tasarlanan projeler olarak değerlendirilir. Aslında bu tasarımlar, büyük veriye dahil olmama ve 

gerçekleşebilecek ihlallere karşı bir tepkiyi de simgelemektedir. 

 

 

HyperFace 
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Hyphen Labs tarafından NeuroSpeculative AfroFeminism projesi için geliştirilen HyperFace, 

bilgisayarların yüz tanıma algoritmalarını yanıltarak kişiyi kamufle edebilmektedir. Otomatik 

yüz taramasını engelleyebilmek amacıyla tasarlanmıştır. Aşağıdaki örnekte (Şekil 2) gerçek 

yüz hala algılanmaktadır ve HyperFace, görüntüyü işlemek için yalnızca küçük bir miktar 

hesaplama fazlalığı ekler. Ancak CV Dazzle gibi bir strateji ile birleştirildiğinde gerçek yüz 

artık gizlenir ve yüz algılama sistemi kandırılmaktadır. 

 

Şekil 2. HyperFace, Hyphen Face, 2017 

Kaynak: obfuscationworkshop.org 

HyperFace, insan yüzünün ideal algoritmik temsillerini esas alarak maksimum düzeyde aktive 

edilmiş sahte yüzler sağlamaktadır. Bilgisayarların yüz tanıma algoritmalarının dikkatini 

dağıtacak şekilde sahte yüzler üretmektedir (Obfuscation Workshop, 2020). 

Incognito 

Polonyalı tasarımcı Ewa Nowak tarafından tasarlanan aksesuarlar ile, yüz tanıma sistemlerinin 

aksesuarı takan kişiyi takip etmesini engellemek üzere üretilmiştir. Tasarımcının kişisel 

endişelerinden yola çıkarak hazırladığı metal yüz aksesuarları, Facebook’un yüz tanıma 

algoritması DeepFace kullanılarak test edilmiş ve tasarımın amacına ulaştığı görülmüştür. 
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Şekil 3. Incognito, Ewa Nowak. 

Kaynak: noma-studio.pl 

Metal yüz aksesuarı bir tür gözlük gibi takılmakta ve tıpkı gözlükte olduğu gibi sapları kulaklara 

tutturulmaktadır. İki yuvarlak metal parça yanakları kaplamakta ve uzun dikey bir parça 

gözlerin arasından başlayarak alın boyunca uzanmaktadır. Bu üç parça yüzdeki kilit unsurların 

üzerini kapatarak yüz tanıma algoritmalarının yüzü okumasını engellemektedir. Güvenlik 

sistemleri, sokak kameraları ve sosyal medyada kullanılan yüz tanıma sistemleri de dahil her 

alanda etkili olduğu dile getirilmektedir (Noma Studio, 2021). 
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Adam Harvey 

Tasarımcı Adam Harvey, askeri alanda ısı ölçen kameralara karşı geliştirdiği makyaj ve 

kıyafetler ile yüz tanıma sistemlerinin algoritmalarının yanıltan bir tasarım üretmiştir. Üretimi 

ve satışı hali hazırda yapılan termal kıyafetler, özellikle termal kamerayla gökyüzünden tespit 

edilen insanların görünmez hale gelmesini amaçlamaktadır. Askeri alanda kullanılan insansız 

hava taşıtlarının havadan yapacağı müdahalelerde ısıyı yansıtarak kameralara görünmemeyi 

sağlayan tişört, hoodie, türban ve burka gibi alternatif modelleri sunulmaktadır. 

 

Şekil 4. Anti Drone Giysiler, Adam Harvey.  

Kaynak: weburbanist.com 
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Şekil 5. Adam Harvey, CV Dazzle 

Kaynak: theartblog.org 

Adam Harvey’in üzerinde çalıştığı bir diğer görünmezlik teknolojisi ise yüz tanıma sistemini 

bozan yüz makyajlarıdır. Yüz tanıma teknolojisinin temel prensibi dikey eksen üzerindeki 

simetridir. Bu simetriyi bozacak hamleler yapıldığında süreç by-pass edilmektedir. 1. Dünya 

savaşındaki zırhlı geminin kamuflajından esinlenen CV Dazzle yüz makyajları da yanağa 

yapıştırılan ve birbirlerinin ters renklerle simetriği olan iki basit aksesuardan oluşmaktadır. Yüz 

yapısının tüm simetrisini bozduğundan yüz tanıma sistemlerine karşı etkili bir güvenlik arz 

etmektedir. Tek bir Cv Dazzle tasarımı olmamasıyla beraber, farklı insanlar için farklı 

algoritmalar kurgulanmıştır (Ahprojects.com, 2011, Erişim Tarihi: 21.04.2022.; Cvdazzle, 

2020, Erişim Tarihi: 13.06.2022.). 

Real-F 

Japon şirketi Real-f, yaklaşık 1 milimetre kalınlığında plastik reçineden yapılmış süper gerçekçi 

yüz maskeleri geliştirdi. Bir maskenin tamamlanması iki hafta sürüyor ve şu anda şirket yılda 

sadece 100 adet üretebiliyor. Proje, yapay zekâ sistemlerini karıştırırken aynı anda diğer 

insanlara tam olarak başka insanlar gibi görünmek için maskeler tasarlanabilmektedir 

(futuretodayinstitute, Erişim Tarihi: 15.06.2022). 
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Şekil 6. Real-f, REALFACE. 2011 

Kaynak: http://real-f.jp/English/page_thumb17.html 

Giyilebilir Yüz Projektörü 

Video ilk olarak 2017 yılının Nisan ayında YouTube'da yayınlandı ve sanat ve ürün tasarımcısı 

Jing-Cai Lu tarafından yayınlandı. Cihaz, Hollanda'daki HKU University of the Arts Utrecht 

tarafından yürütülen "Anonim" olarak bilinen projenin parçası olarak oluşturuldu. Giyilebilir 

yüz projektörü ve gizlilikle ilgili diğer beş ürün, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen 2017 

etkinliğinde sergilendi (Thalen, 2019, Erişim Tarihi: 10.05.2022). 

 

Şekil 7. Giyilebilir Yüz Projektörü, Jing-cai Liu. 2017 

Kaynak: https://www.dailydot.com/debug/wearable-face-projector-hong-kong-protesters/ 

Sonuç 
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Biyometrik yüz tanıma sistemlerinin avantajları oldukça fazla olsa da kişisel verilerin 

kullanımı, özel hak ve etik ihlali konularından bakıldığında dezavantajlı yanları olduğu 

söylenebilir. İfade edilen ihlaller, yüz tanıma teknolojisiyle birlikte tartışılan konular arasına 

girmektedir. Yüz tanıma sistemleri ile birlikte kişilerin özel yaşamı, gündelik hayatı, iş hayatı 

ve bilgisi dahilinde olmadığı alanlarda kişinin gözlemlenmesini mümkün hale getirmiştir.  Veri 

depolanması ve bu verinin ne amaçla kullanılacağının bilinmezliği, kişilerin ifşa edilebilmesi, 

güvenlik birimleri tarafından farklı amaçlar için kullanılabilme ihtimali gibi endişeler 

taşımaktadırlar. Teknolojinin gelişmesiyle ve yapay zekanın yüz tanıma sistemlerine hâkim 

olmasıyla birlikte kişinin duygusal durumlarını da okuyup yorumlayabilecek bir teknolojik 

gelişmeden bahsetmek mümkündür. Veri depolarından elde edilen bireyin günlük yaşamına 

dair görseller ve dijital verileri ile politik görüşleri, IQ seviyeleri, suça meyilli olup olmadıkları 

gibi tespitlerin yapılabileceği öngörülmektedir. 

Tasarımcılar ve aktivistler bu teknolojinin iyi niyetli kullanımıyla birlikte farklı amaçlarla 

kullanılabileceğinden endişe duymaktadırlar. İnsanların isteği dışında her an gözetlenebilme ve 

kontrol altında olma ihtimali tasarımcıların karşı bir duruş sergilemesine ve bunu tasarım 

üretimleriyle dile getirmesine sebebiyet vermiştir. Bu öngörülebilir ihtimallerin yakın bir 

gelecekte karşılaşılacağından emin olan tasarımcılar ise yüz tanıma sistemlerinin 

algoritmalarını bozma amaçlı tasarımlar üretmişlerdir. Bu tasarımların gündelik hayatta ne 

kadar yer edineceği bilinmezliğini korusa da tasarımcıların insanların kişisel hak ihlallerine 

yapılan dokunuşlara karşı duruş sergilediklerini, temsil ettiklerini ve belirli endişeler içerisinde 

olduklarını söylemek mümkündür. 
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Down Sendromlu Kız Çocuklarının Giyinme Güçlüğünü Kolaylaştırmaya Yönelik Giysi 

Tasarımı 

Özet 

Dünya nüfusunun artması ile birlikte, normal gelişim gösteren bireylerin yanı sıra down sendromlu 

olarak adlandırılan gelişimi normal bireylerden farklı olan engelli bireylerin sayısında da artış olmuştur. 

Bu bireyler aile ve toplum içinde kendi rolünü gerekli şekilde yerine getiremeyip yaşamlarını daha çok 

dışarıya bağımlı olarak sürdürmektedirler. Çünkü Down sendromlu çocukların motor ve kas gelişimleri 

normal gelişim gösteren çocuklara göre oldukça yavaştır. Bu nedenle Down sendromlu çocuklar için 

gerek estetik gerekse işlevsel anlamda kolaylık sağlayacak giysiler tasarlamak önemli hale gelmiştir. Bu 

bağlamda araştırmada, Down sendromlu çocukların bağımsız giyinebilmesi için hareket kolaylığı 

oluşturacak, kolay giyinip-çıkarılacak, estetik ve işlevsel özelliklere sahip giysi tasarımı koleksiyonu 

hazırlanması amaçlanmıştır. Bu çalışma uygulama temelli tasarım araştırması olarak yapılandırılmıştır. 

Bu nedenle hazırlanan tasarımlar ile hem günümüz trendlerine uyularak çocukların psikolojik anlamda 

kendilerini farklı hissetmemeleri, hem de işlevsel anlamda güç gerektirmeden bağımsız olarak 

giyinmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Çalışma sonuçlarının, uygulama temelli bir ihtiyacı gidermeye 

yönelik eylem çalışması olması nedeniyle alana katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Ayrıca yapılan 

bu çalışmanın eylem temelli çalışma yapmayı düşünen araştırmacılara ilham vereceği ön görülmektedir.  

Anahtar kelimeler: Down sendromu, Giyinme becerileri, Giyim konforu, Eylem çalışması. 

Clothing Design to Ease The Difficulty to Dress For Girls With Down Syndrome 

Abstract 

With the increase in the world population, there has been an increase in the number of individuals with 

normal development, as well as individuals with down syndrome, whose development is different from 

normal individuals. These individuals cannot fulfill their role in the family and society properly and 
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continue their lives more dependent on the outside. Because the motor and muscle development of 

children with Down syndrome is quite slow compared to children with normal development. For this 

reason, it has become important to design clothes that will provide convenience both aesthetically and 

functionally for children with Down syndrome. In this context, it was aimed to prepare a clothing design 

collection that will provide ease of movement, easy to wear and take off, with aesthetic and functional 

features, so that children with Down syndrome can dress independently. This study is structured as an 

application-based design research. For this reason, with these designs, it is ensured that children do not 

feel different in terms of psychology by complying with today's trends, and that they dress independently 

without the need for functional strength. It is thought that the results of the study can contribute to the 

field as it is an action study aimed at meeting an application-based need. In addition, it is thought that 

this study will inspire researchers who consider doing action-based work. 

Keywords: Down syndrome, Dressing skills, Clothing comfort, Action work. 

1.Giriş 

  Giderek artış gösteren dünya nüfusu içerisinde normal gelişim gösteren çocuklar olduğu 

gibi aile ve toplum içinde kendi rolünü gerekli şekilde yerine getiremeyip yaşamlarını dışarıya 

bağımlı olarak sürdürmek zorunda olan farklı engel grupları bulunmaktadır. Down sendromu 

da bu engel gruplarından, gelişimsel yetersizliği tanımlayan kategorilerden sadece birisidir.  

Down sendromu; vücuttaki hücrelerin 46 yerine fazladan bir kromozoma, yani 47 kromozoma 

sahip olmasıdır. Halk arasında daha çok mongol (mongoloid) olarak bilinirken, son zamanlarda 

“Down sendromu” terimi genel kullanımda yaygınlık kazanmıştır. Down Sendromu bir hastalık 

değil genetik kökenli doğumsal bir kromozom bozukluğu olarak bilinir. Dünyanın her yerinde 

ve tüm insan ırklarında Down sendromu mevcuttur ve zamanla ortaya çıkan bir durum değildir. 

Down sendromlu insanların, insanoğlunun oluşumundan beri var olduğu düşünülmektedir 

(Dost Yaşam, 2002).  Down sendromu insanlarda en sık görülen kromozom anomalisi türü olup 

her ırktan, yaştan ve ekonomik seviyeden insanı etkilemektedir (Yiğiter ve Kavak, 2006).  1866 

yılında İngiliz Doktor John Langdon Down, down sendromlu insanlar için ayrıntılı bir 

tanımlamanın yapıldığı akademik bir çalışma yayınlamıştır. Down bu çalışma ile bu sendromun 

babası olarak tanınmış ve onun adı ile anılmıştır. Down'dan önce de bazı bilim adamları bu 

sendromun karakteristikleri hakkında çalışmalar yaptılarsa da ilk kez Down sendromun kesin 

tanılarını ve farklılıklarını ortaya koyan kişi olmuştur (Gen Bilim, 2010). 

  Down sendromunda 3 tip görülmektedir. Fakat bu üç tipin görünüşlerinin birbirlerine 

benzerken aralarındaki bireysel farklılıklar fazladır. Bu durum onlar için yapılacak araştırmaları 

da güçleştirmektedir. Henüz down sendromda alt gruplar olarak kabul edilen, trizomi 21, 

mozaik tip ve translokasyon olan çocukların fiziksel özelliklerinin farklı olduğunu gösteren 
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herhangi bir araştırma yoktur (Turan, 2002). Bazı çocukların sarı saçlı, bazılarının mavi gözlü 

olması gibi Down sendromu da genetik farklılıktır. Bu sendrom yüzde tipik benzerliğe, zekâ 

geriliğine ve erken yaşta ölüme neden olur (Silivri RAM, 2010). Bu çocukların fiziksel 

özellikleri birbirine benzemektedir. Bu nedenle genellikle doğumdan sonraki birkaç gün içinde 

fark edilirler. Down sendromlu çocukların taklit etme yeteneği dikkat çeker. Mutlu, eğlenceli, 

sevgi dolu, dışa dönük ve oldukça sosyaldirler. Çoklu zekâ kuramına göre değerlendirildiğinde 

sosyal zekâları diğer zekâ türlerinden daha yüksektir. Arkadaşlık ilişkilerini çok çabuk 

geliştirirler. Yeni tanıştığı insanlarla çabuk kaynaşır ve girdiği yeni ortama kolayca ısınırlar. 

Kimisi kolay öfkelenip saldırgan davranışlarda bulunabilir. Müzikten, eğlenceden ve oyun 

oynamaktan büyük keyif alırlar. Bazı çocuklar okula veya eğitim merkezine isteyerek gider ve 

yapılan etkinliklere katılmayı sever. Akademik beceri gerektiren durumlarda güçlük yaşarlar. 

Birçoğu düztabanlıdır. Vücutları esnek ve kasları zayıftır (Özbey, 2007).  

 Down Sendromunda en sık karşılaşılan fiziksel özellikler şunlardır; 

• Düz ve basık bir yüz yapısı, küçük burun, burun kökünün basık olması,  

• Gözün iç kenarlarında tipik görünüşlü deri kıvrımları, 

•  Anormal yapılı ve düşük yerleşimli kulak kepçeleri,  

• El ayasını ortadan ikiye bölen tek bir çizgi (Simian çizgisi),  

• Kaslarda gerginliğin az olması,  

• Eklemlerin normalden fazla miktarda açılabilmesi, 

• Küçük el ve parmağında ortadaki kemiğin olmaması,  

• Ayak başparmağı ve ikinci parmak arasında ayrıklık, dilin ağza oranla çok büyük 

olmasıdır (Kulaksızoğlu,  2003). 

  İnsan gelişimi büyüme ve yetenekler edinme şeklinde kendini gösteren bir süreçtir. 

Kişinin sahip olduğu genlerden sosyal çevresine kadar birçok etken büyüme sürecinde etkin rol 

oynar. Bu etkenlerden en önemlileri biyolojik, psikolojik, kültürel ve çevresel etkenlerdir. Bu 

kadar çok değişken söz konusu olduğundan gelişim tek tip değildir, kişiye özgüdür. Gelişim, 

öngörülebilen bir zaman dilimi içersinde sona erecek bir süreç değil, olumlu ve olumsuz 

faktörlerden etkilenerek değişen bir süreçtir (Sağol, 1998). Her çocuk gibi gelişimsel 

yetersizliği olan çocukların da günlük yaşama uyum sağlayabilmek için birçok beceri ve 

kavramı öğrenmeye gereksinimi vardır. Normal çocuklar bu becerileri ve kavramları 

kendiliğinden ya da az bir yardımla öğrenirken, gelişimsel yetersizliği olan çocukların bu 

beceriler ile ilgili öğretim almaları gerekmektedir. Ne var ki gelişimsel yetersizliği olan 

çocuklar var olan eğitim olanaklarından normal çocuklar kadar yararlanamamaktadırlar 
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(Gürsel, 1993). Down sendromlu çocuklar, sabırla ve bilinçli bir şekilde yürütülecek özel eğitim 

çalışmaları ile temel yaşam becerilerini, konuşma ve iletişim kurma özelliklerini kazanabilirler. 

Down sendromlu çocukların bağımsız yaşayabilmeleri, davranış problemlerinin azaltılarak 

gereksinimleri olan becerileri kazanabilmeleri ancak eğitim ile sağlanabilir. Amaç Down 

sendromlu çocuğun dış dünyaya uyumunu kolaylaştırmaktır. Bunun için tüm topluma, özellikle 

de eğitimcilere, ailelere yönelik eğitim bilinçlendirme ve destek eğitim hizmetleri giderek önem 

kazanmaktadır (Soğancı, 2011). Down Sendromlu çocukların eğitiminde yer alacak uzmanlar; 

Özel Eğitimci (Zihin Engelliler Öğretmeni), büyük ve küçük kas gelişimi için Fizyoterapist, 

konuşma eğitimi için ise Konuşma Terapistidir. Bunların yanı sıra herhangi bir sağlık sorunuyla 

karşılaşıldığında çocuğun özelliklerini çok iyi bilen ve gerektiğinde diğer meslektaşlarıyla 

bağlantıya geçebilecek hekime ihtiyaç vardır. Tüm bu uzmanlar çocuğun zihinsel ve fiziksel 

gelişimi için çok önemli konumdadır ve aileler sürekli bu kişilerle bağlantı halinde olmalıdır. 

(Şen, 2008). Down sendromlu çocuklar çeşitli alanlarda gerilik göstermektedir. Bu gerilik 

yaşamın erken döneminde çok belirgin olmamaktadır. Ancak çocuğun büyümesiyle belirgin 

hale gelmekte ve zamanla yaşıtları ile arsındaki fark daha da açılmaktadır (Gerçeksever, 2011). 

  Bu merkezler ile çocuklara kazandırılmak istenen amaç; çocuğun dışa bağımlı yaşam 

sürmesini ortadan kaldırabilmek için yitirmiş olduğu öz-bakım becerilerini kazandırmak, 

kazandıramıyor ise; kazandırılamayan öz-bakım becerisinin yerini tutacak farklı bir beceri 

eğitimi verilmesi amaçlanmaktadır (Soğancı, 2011). Bu amaç doğrultusunda; çocuğun 

yaşamını, dışa bağımlı olarak sürdürmesini engelleyerek öz-bakım becerilerini kazandırmak 

hem çocuk hem de bakımını üstlenen ailesi için önemlidir. Kazandırılmak istenen temel öz-

bakım ve günlük yaşam becerileri içerisinde giyinme becerisi çocuğun temel öz–bakım 

becerilerindendir ve kazandırılması çocuğun hayatını bağımsız sürdürmesi ve sosyalleşmesi 

açısından önemlidir. Çocuk az bir yardımla da olsa kendi kendine giyinip soyunabilmeyi 

öğrenmelidir (Çetin ve Kurnaz, 2017). 

  Down Sendromlu çocuklar, kaba ve ince motor becerilerde önemli yetersizlikler 

sergileyebilmektedir. Bu motor güçlükler, motor planlama problemi, kas zayıflığı veya duyusal 

işleyişiyle ilişkili olabilir. Bu bilgiler göz önüne alındığında, down sendromlu çocukların genel 

özelliklerine ve kas yapılarına uygun olacağından, çocuğa kolay kullanım özellikleri 

sağlayarak, bağımsızlık düzeylerini arttırmasının yanı sıra, zaman olarak ve psikolojik boyutta 

down sendromlu çocuğun bağımsız yaşayabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 

Ergonomik özellikte tasarımların yapılması sadece giyinmedeki problemlerini karşılamakla 

kalmayıp Türk Hazır Giyim Sektörünün değişen dünya rekabet şartlarında farkındalık 

uyandırması açısından da bir aşama olarak kabul edilebilecektir. Çünkü engellilik grupları için 
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üretilen kıyafetlerin yetersiz olduğu görülmektedir. Down Sendromlu çocukların giyinmede 

karşılaştıkları problemlerin belirlenmesi, onlara kullanım kolaylığı sağlayabilecek giysilerin 

olması problemlerinin hafifletilebilmesi açısından faydalı olacaktır. Down sendromlu 

çocuklarda öz bakım becerileri; çocukların ileriki yaşamlarında başkalarına bağımlı olmadan 

kendi kendilerinin temel ihtiyaçlarını karşılayabilme becerileridir  (Ar, 2005). Giyinme, tuvalet 

eğitimi ve yemek yeme eğitimi temel öz bakım becerileridir (Varol, 2003).Giyinme temel öz-

bakım becerilerindendir ve giyinme becerileri tüm çocuklar için soyunma ile ilgili becerilerden 

daha zordur. Bu nedenle çocuğa öncelikle soyunma becerileri daha sonra giyinme becerileri 

kazandırılır. Düğme açma kapama, çıtçıt, fermuar açma kapama, düğüm ve fiyonk yapma el-

göz eşgüdümü ve parmakla ilgili becerilerde tam bir gelişme gerektirir. Giysinin ön ve arkasını 

ayırma, temiz ve kirli giysiyi ayırma, aynada görüntüsünü düzeltme, mevsime uygun giyinme 

gibi beceriler temel giyinme-soyunma becerileri kazanıldıktan sonra öğretilirler. Çocuk temel 

giyinme becerilerini kazanmışsa, öndeki düğmeleri iliklemekten farklı olarak yan ve arkadaki 

düğmeleri iliklemek gibi farklı beceriler kazandırmaya çalışılarak, beceriler genişletilmelidir. 

Engelli çocukların günlük giyinme becerilerini gerçekleştirmede el fonksiyonlarının önemli 

yeri vardır (Varol, 2004). Down sendromlu çocukların eklemleri ve kasları gevşektir. Yapılan 

çalışmalarda Down sendromlu çocuklarda görülen kas gevşekliği probleminin, bu çocukların 

öz bakım becerilerini kazanmalarını olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir (Blogcu, 2010). 

Down sendromlu çocukların küçük kas gelişimindeki gerilik giysilerin giyinip soyunmasını 

zorlaştırmaktadır. Zihinsel gerilikle birlikte giysilerin öğelerini ayırabilmekte güçlüklerle 

karşılaşılmaktadır. Araştırma sonucunda ailelerin kapamada kolaylık sağlayacak ve problemi 

ortadan kaldıracak giysi çeşidinde ilik düğmesi bulunan gömlek yerine tişörtü tercih ettikleri 

gözlenmiştir. Engelli çocukların bazılarının bağımsız olarak tuvalet ihtiyaçlarını 

karşılayamadıkları ve pantolonlarda özellikle fermuar kapamada ailelerin ve kendilerinin 

zorluklar yaşadıkları, kolay giyinip çıkarılması açısından kot kumaş olan pantolonları tercih 

etmedikleri, daha çok beli lastikli ve düz pantolonlar tercih ettikleri görülmüştür. Yemek yeme 

esnasında el ve kollarda yaşanılan koordinasyon bozukluğu ve zayıflıktan dolayı giysilere 

dökülen yiyecekler lekelerin oluşmasına sebep olmaktadır. Bundan dolayı ailelerin giysilerde 

kolay temizlenebilen, sık sık yıkanabilen kumaşları tercih ettikleri, kapamada kolaylık 

sağlayacak ve problemi ortadan kaldıracak giysi çeşidinde ilik düğmesi bulunan gömlek yerine 

tişörtü tercih ettikleri gözlenmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında bilgi formu, 

Gerçeksever, (2011) tarafından geliştirilmiş ve “Down Sendromlu Çocukların Giysilerden 

Kaynaklanan Giyinme Problemleri ve Giysi Tercihleri” başlıklı tezinde kullanılmıştır. 
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  Bu araştırmada; Down sendromlu çocukların bağımsız giyinebilmesi için hareket 

kolaylığı oluşturacak, kolay giyilip-çıkartılabilecek giysi tasarımları hazırlanmıştır. Tasarımlar 

yapılmadan önce alan literatür taraması ve bu konuda yapılan projeler ayrıntılı olarak 

incelenmiştir. İnceleme sonuçlarına göre, down sendromlu çocukların giyerken zorlandığı 

giysiyi ikinci kez istemediği ve daha bağımsız giyinip soyunmak için, hareket kolaylığı 

oluşturacak giysilere ihtiyaç duydukları ve giysinin çocukların ilgisini çekecek özelliklere 

(renk, süsleme) sahip olmasının giyinme istekliliklerini arttırdığı gözlemlenmiştir. Bununla 

birlikte çocuklar, giyinip-soyunmak için gereğinden fazla zaman harcamaktadır. Çocukların 

büyük bir bölümü giysilerin üzerinde bulunan fermuarı açıp kapatabilmede, giysilerdeki 

düğmeleri iliğe geçirebilmede, düğmeleri açıp kapatabilmede ve giysilerde mevcut olan 

kopçaları kapatmakta güçlük yaşamaktadırlar. Sadece giysilerde bulunan cırt bantlarını 

kolaylıkla açıp kapatabilmektedirler. Araştırma sonucu edinilen bilgiler ışığında, ailelerin 

çocuklarının giyinme problemini ortadan kaldırabilme amaçlı, lastikli eşofman tarzı 

pantolonlar, kapaması olmayan üst beden giysileri gibi sade giysileri tercih ettikleri 

görülmüştür. Bu giysiler çocukların giyimini kolaylaştırmakta, fakat onların psikolojik 

ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Çünkü down sendromlu çocuklarda akranları 

gibi giyinmek istemektedirler. Bu nedenle hazırlanan bu tasarımlar ile hem günümüz 

trendlerine uyularak çocukların psikolojik anlamda kendilerini farklı hissetmemeleri 

amaçlanmış hem de işlevsel anlamda güç gerektirmeyecek tasarımlar yapılarak bağımsız 

giyinmeleri sağlanmıştır. Yani down sendromlu çocuklar için gerek estetik, gerekse işlevsel 

anlamda kolaylık sağlayacak giysiler tasarlanmıştır. Tasarlanan giysilerin fonksiyonel, rahat ve 

kalıplarının doğru tasarlanması onların giyinme-soyunma sırasında karşılaşacağı güçlükleri en 

aza indirecektir. İnce motor becerilerindeki zayıflık ve kas gelişimi bunun yanında da zihinsel 

yetersizlik giysinin kapama bölümlerinde yer alan ilik, düğme ve fermuar becerilerini 

güçleştirmektedir. Giysilerin kolay giyilmesi-çıkarılmasının yanı sıra giyileceği yere uygun 

olması, estetik ve kaliteli olması da önemli parametreler arasındadır. Down sendromlu 

çocukların giysilerindeki, giysiyi kapamaya yardımcı olan materyallerin seçiminde, onların 

bağımlılık düzeylerini azaltacak kapamaların tercih edilmesi gerektiği belirlenerek bu problemi 

ortadan kaldıracak malzemeler kullanılmıştır. Renk tercihinin giysilerde etkili olduğu ve renkli 

süslemeli boncuklu malzemelerin çocuklarda ilgi uyandırdığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte 

kız çocukların giysi seçimlerinde onların ilgisini çekecek süsleme ve renklerin bulunduğu 

tasarımlar yapılmıştır. Çocukların vücut fonksiyonlarında ve beden duruşlarında meydana 

gelen değişikliklere daha kolay adapte olabilmeleri açısından fiziksel konfor önemlidir. 

Giysilerin üretiminde kullanılan kumaşın yapısal özellikleri; dokusu, ağırlığı, tutumu, kesimi, 

bunun yanı sıra fiziksel aktivitelerde hareketi sınırlamayacak, giyip çıkartma sırasında kolaylık 
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sağlayacak model özellikleri fiziksel konforu belirleyici temel unsurlardır. Konforlu bir 

giysinin hafif olması, bedeni dış ortamın etkilerinden koruması ve cilt üzerinde reaksiyonlara 

neden olmaması istenir. Bunun için cildi tahriş etmeyecek, kaşındırmayacak, yumuşak, kolay 

temizlenebilen pamuk ve pamuk/polyester karışımı kumaşlar tercih edilmiştir. 

  Tüm bu anlatılanlardan hareketle çalışmanın amacı, down sendromlu çocukların fiziksel 

ve ruhsal anlamda yaşadıkları giyinme zorluklarını saptayarak, yaşamlarını kolaylaştırıcı 

nitelikte tasarımlar üretmektir. Aynı zamanda hazır giyim sektöründe yetersiz olduğu 

düşünülen down sendromlu çocuklar için giysi tasarımların gerekliliği ve önemi kavratılarak 

bu konuda bir farkındalık kazandırılması amaçlanmıştır. Çalışmada öncelikli olarak down 

sendromlu çocukların gündelik yaşamda yaşadıkları sıkıntılar araştırılmış ve bu sıkıntılarını 

gidermek için yapılan çalışmalar irdelenmiş ve bu doğrultuda yeni giysi önermeleri 

hazırlanmıştır. Alan yazınında ve projelerde down sendromlu çocukların hayatlarını 

kolaylaştıracak nitelikte çalışmaların yeterli olmadığı tespit edilmiş, mevcut çalışmalarda da 

fikir aşamasından uygulama aşamasına geçilemediği saptanmıştır.  

2.Yöntem  

  Çalışma, yaratıcı tasarım temelli bir ihtiyacı gidermeye yönelik eylem araştırmasıdır. 

Eylem araştırması, bir problemin tanımlanmasında bir gruba, topluma ya da organizasyona 

yardımcı olan, durumun daha iyi anlaşılmasını sağlayan ve sorunları çözen araştırma olarak 

tanımlanmaktadır (Karasar, 2014). Ayrıca bu araştırma türü her gün yapılan işlerle ilgili bir 

sorunun farkına varılması ya da ortaya çıkmasıyla başlar. İşbirliğine dayanan araştırma süreci, 

araştırma döngüsünü işler halde tutan kolaylaştırıcı rolündeki araştırmacı ve tüm önemli 

paydaşları içermektedir. 

  Eylem çalışmaları uygulamalı ve katılımcı araştırmalar olarak iki grupta incelenir. Bu 

çalışma, down sendromlu çocukların giyinme güçlükleri sırasında yaşadıkları sorunlara çözüm 

üretme sürecini kapsadığından uygulamalı bir eylem araştırmasıdır. Uygulamalı eylem 

araştırmaları, karşılaştıkları bir soruna çözüm üretmek, herhangi bir konuda öğrenme düzeyini 

geliştirmek ve kendi mesleki performanslarını artırmak için tasarladıkları araştırmalardır 

(Kuzu, 2009). Bu yönteme göre yapılan tasarımlar down sendromlu çocukların giyinme 

sırasında yaşadıkları sorunlara çözüm üretmek, giyinme kolaylığı sağlayacak giysilerle 

farklılıklarını sevecekleri bir rahatlığa erişmek gibi ortak amaçlara hizmet etmektedirler. 

Çalışma kapsamında, temaya uygun koleksiyon parçaları belirlenirken öncelikle eskiz 

çizimler daha sonra dijital ortamda Ai (Adobe Illustrator) artistik ve teknik çizimleri 
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yapılmıştır. Seçilen tasarımın kalıpları hazırlanarak kumaş kesim işlemleri yapılmıştır ve dikimi 

gerçekleştirilerek ürün tamamlanmıştır. 

Kullanılacak materyaller: 

 

Şekil 1. Kullanılacak kumaş    Şekil 2. Cırt-bant         Şekil 3. Beyaz bebe düğmesi 

3.Bulgular                           

  Bu araştırma “Down Sendromlu Çocukların Giysilerden Kaynaklanan Giyinme 

Problemleri ve Giysi Tercihleri” başlıklı çalışmanın sonuçlarından yararlanılarak, down 

sendromlu çocukların giyinme zorluklarını kolaylaştıracak 6 parçadan oluşan bir koleksiyon 

hazırlanmıştır. Tasarımların öncelikle eskiz çizimleri, devamında bilgisayar ortamında artistik 

ve teknik çizimleri yapılmıştır. Son aşamada ise çizimler arasından eleme yapılmış ve bir 

tasarımın bitmiş ürüne dönüştürülmesine karar verilmiştir. 

3.1.Tasarımlar 

Moda ilk çağlardan bu yana insanoğlunun hayatında sosyal, psikolojik, estetik bir olgu 

olarak var olan ve bu özellikler çerçevesinde daha da güçlenen bir kavramdır. İnsan yaşamının 

her evresinde, moda toplumsal tüm alanlardaki gelişime ayak uydurmuş, böylece moda 

kavramı, giysi tasarımı kavramı olarak algılanma başarısını yakalamıştır” (Özay, 2000; 

Aktaran, Aydın, 2019). Moda kavramı, giyinme eylemini öylesine etkileyici bir biçimde içine 

almış ki, yalnızca etkili bir anlatım ve eğlence aracı olmakla kalmamış, aynı zamanda yaşanılan 

dönemin sosyo-kültürel, siyasi ve toplumsal diğer göstergelerini de tanımlamıştır (Aktepe, 

2012, s.55). Tasarımcılarda tüm bu göstergeler doğrultusunda çalışmalarına yön vermişlerdir.  

Çalışma kapsamında yapılan tasarımlar Şekil 4’de yer almaktadır. 
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Şekil 4. Down sendromlu kız çocukların giyinme güçlüğünü kolaylaştırmaya yönelik giysi tasarımı 

koleksiyonun teknik ve artistik çizimleri 

Tasarlanan modeller down sendromlu çocuklar için işlevsel özelliklere sahip, fiziksel 

özelliklerine uygun ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayabilecek özelliklere sahiptir. Tasarımlar 

arasında sınırlamaya gidilerek aralarından eleme yapılmış, temaya en uygun 1 modele karar 

verilmiştir  (Şekil 5). 

 

Şekil 5. Seçilen modelin teknik özellikleri 

Şekil 5’de görüldüğü üzere, giysi simetrik, yakalı gömlek elbise formunda 

düşünülmüştür. Önde basit kapaması mevcuttur. Elbisenin üst kısmı parçalı olarak düşünülerek 
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volan (fırfır) ile süslenmiştir, etek kısmı ise hafif çan inmektedir. Down sendromlu çocukların 

düğme ilikleme ve fermuar kapatma becerilerinde yeterli olmadığı yapılan araştırmalar 

sonucunda belirlenmiştir. Öneride bulunduğumuz bu tasarımda down sendromlu çocukların 

giyinmelerini kolaylaştıracak üstte düğmeleri olan altında ise asıl tutturucu olarak cırt bant 

kullanılması düşünülmüştür. Tasarımlar, günün çocuk modası dikkate alınarak çizilmiştir. 

Hazırlanan bu tasarımlar ile hem günümüz trendlerine uyularak çocukların psikolojik anlamda 

kendilerini farklı hissetmemeleri amaçlanmış hem de işlevsel anlamda güç gerektirmeyecek 

tasarımlar yapılarak bağımsız giyinmeleri hedeflenmiştir. Teknik çizimi yapılan tasarımın kalıp 

şeması Şekil 6’da yer almaktadır.  

 

Şekil 6. Tasarım kalıp hazırlama şeması 

Şekil 6’da görüldüğü üzere, tasarımın kalıbı, 7-8 yaş grubu kız çocuk beden kalıbı üzerine 

hazırlanmıştır. Model simetrik olduğu için ön ve arka beden kalıbı yarım beden olarak 

çalışılmıştır. Kalıpları hazırlanan tasarım bitmiş ürüne dönüştürülmek üzere, dikim aşamasına 

geçilmiştir. Tasarımın bitmiş ürün görüntüsü Resim 1’de yer almaktadır.  
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Resim 1. Bitmiş ürün 

Yapılan alan literatürü incelemesi sonucunda,  down sendromlu çocukların gömlek giyme 

becerilerinde zorlandıkları belirlenmiştir. Bu sonuç doğrultusunda, uygulaması yapılan ürünün 

çocuklara kullanım kolaylığı sağlaması açısından gömlek elbise modeli olduğu görülmektedir. 

Gömleğin ön kapaması; Down sendromlu çocukların ön ortasını kaydırmamaları amacıyla ara 

parçalı olarak tasarlanmıştır (Resim 2). Ayrıca model, down sendromlu çocukların 

giyinmelerini kolaylaştıracak üstte düğmeleri olan altında ise asıl tutturucu olarak cırt bant 

düşünülmüştür. Tasarlanan bu gömlek elbise modeli, down sendromlu çocuklar için işlevsel 

özelliklere sahip, hareket sınırlılıklarına ve fiziksel özelliklerine uygun, psikolojik ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek ve bağımsız giyinmeleri noktasında onlara yardımcı olacak niteliktedir.  

 

Resim 2. Pat detayı 
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4. Sonuç 

  Yaşamlarını ikinci bir kişiye bağımlı olarak sürdürmek zorunda olan Down sendromlu 

çocuklar ve onların zor koşullarıyla birlikte yaşamaya çalışan ebeveynler göz önüne 

alındığında, toplumun önemli bir çoğunluğunu oluşturdukları görülmektedir. Down sendromlu 

çocukların giyinip-soyunurken problem yaşamaları ve bu problemlerin çocukların tek başlarına 

hayatlarını sürdürmelerine engel teşkil etmesi, çocuğun özgüvenini, sosyalleşmesini, kendine 

yetebilen bir birey haline gelmesini engellemesi bakımından çocuğu ebeveyne bağımlı hale 

getirmektedir. Down sendromlu çocukların, kaslarının zayıf olması ve ince motor becerilerinin 

yeterince gelişememiş olması giysi kullanma becerilerini gerçekleştirmede güçlük 

yaşamalarına neden olmaktadır. Bu çalışma ile, birçok giysi türünü bağımsız olarak giyip 

çıkaramayan Down sendromlu çocukların psikolojik olarak bu durumdan olumsuz etkilenerek, 

giyinmenin diğer aşamalarını gerçekleştirirken isteksiz oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca, 

Down sendromlu çocuk sahibi ailelerin çocuklarına giysi seçerken işlevsel özelliklere sahip, 

onların hareket sınırlılıklarına ve fiziksel özelliklerine uygun tasarlanmış giysilere ihtiyaç 

duydukları ve hazır giyim sektöründe engelli bireylere yönelik giysilerin olmadığı 

belirlenmiştir. 

  Bu unsurlar dikkate alınarak down sendromlu çocukların giysilerden kaynaklanan 

giyinme problemleri ve giysi tercihleri belirlenmiş ve kullanım kolaylığı sağlayacak alternatif 

tasarımlar hazırlanmıştır. Tasarımlar hazırlanırken çocuğun giyinme becerisi kazanmasına 

teşvik edici canlı renkler ve süslemeli aksesuarlar tercih edilerek, çocuğun kendini değerli 

hissetmesine yardımcı olunmuştur. Bir başka unsur ise yapılan tasarımlarda çocuğun engelliliği 

vurgulanmayarak, görünüm itibari ile çocuk kıyafetinden farksız tasarlanması amaçlanmış, 

özgüvenini ve sosyal etkileşimini arttırıcı giysiler tasarlanmıştır. 

  Sonuç olarak günlük temel öz-bakım becerilerinden olan giyinme becerisini çocukların 

bağımsız olarak karşılayabilmeleri ve özel takıntı davranışlarının sona ermesini sağlayan eğitici 

yönü yüksek, fonksiyonel ve ergonomik giysiler tasarlanarak down sendromlu çocukların 

giyinme-soyunma becerilerinin geliştirilmesine ve yaşam kalitelerinin arttırılmasına katkıda 

bulunulmuştur. Down sendromlu çocukların giysi kullanımı sırasında yaşadıkları sorunlardan 

yola çıkarak hazırlanmış olan bu çalışmanın uygulama temelli bir çalışma olması nedeniyle 

alana katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Ayrıca çalışma, diğer araştırmacılara yaratıcı 

uygulama temelli eylem çalışmaları yapma, alanda bu konudaki eksikliklerin giderilmesine 

katkı sağlama açılarından da yol gösterici olabilir. 
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Sanatın Teknoloji İle İlişkisinde Değişen İfade Olanaklarıyla Dijital Kültüre Bakış 

Öz 

Bir toplumun kendine özgü ve gelecek nesillere aktarmış olduğu maddi ve manevi öğelerin tümü 

kültürünü oluşturmaktadır. Kültürel oluşumda, teknolojinin gelişimi ve internetin hayatlara girmesi 

önemli bir aşamayı temsil etmektedir. Bu gelişim, günümüzdeki bilgi akışını değiştirmekte, görselliğin 

ifade edilişinde farklılıklar yaratarak, teknolojinin hem bir araç, hem de bir konu olarak ele alındığı 

farklı anlatım biçimlerinin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu biçimler gelişen dijital teknolojilerin 

katkılarıyla; toplum, birey ve teknoloji iletişiminde kültürel ortamları da etkileyerek, görselliğin hâkim 

olduğu sanat ve tasarım alanlarına da yansımaktadır.  Araştırmada dijital teknolojilerin sunmuş olduğu 

olanakların değişimi tarihsel süreç içerisinde incelenmiş, dijital olan kültürü nasıl oluşturduğu anlamaya 

çalışılmıştır. Sanatın artan anlatım olanaklarıyla, mekân ve zaman bağlamının nasıl değiştiği örneklerle 

ifade edilmeye çalışılmış, konuyla bağlantılı kavramlar bir araya getirilerek yazın taraması yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sanat, Teknoloji, Dijital Kültür, Dijitalleşme, Tasarım 

 

A Look into Digital Culture With The Changing Opportunities of Expression in The 

Relationship of Art With Technology 

Abstract 

All of the material and moral elements that are unique to a society and transferred to future generations 

constitute its culture.  In cultural formation, the development of technology and the entry of the Internet 

into life represent an important stage.  This development changes the current flow of information, creates 

differences in the expression of visuality, and provides the emergence of different forms of expression 

in which technology is handled both as a tool and as a subject.  These formats, with the contribution of 

developing digital technologies;  Influencing cultural environments in society, individual and 

technology communication, is also reflected in the fields of art and design where visuality is 

dominant.  In the research, the change in the possibilities offered by digital technologies has been 

examined in the historical process, and it has been tried to understand how the digital culture has been 
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created.  It has been tried to express with examples how the context of space and time has changed with 

the increasing expression possibilities of art, and a literature review has been made by bringing together 

the concepts related to the subject. 

Keywords: Art, Technology, Digital Culture, Digitalization, Design 

         GİRİŞ 

İnsanoğlunun hayatta kalma mücadelesinde gerçekleştirmiş olduğu başarılar, kültürel 

varlık oluşuna bağlıdır. Bu bağ, sahip olunan iletişim becerisiyle şekillenmektedir. İletişim 

becerisi, varlık sürdürme biçimindeki gelişmelere göre değişime uğrayan bir yapıdır. Değişime 

uğrayan yapı da doğa ile her etkileşime geçtiğinde, kültürel yapının ortaya konması, doğa 

karşısındaki etkinliklerin arttırılması adına çaba gösteren bir özelliktedir.  Bu özellik; araç ve 

gereçlerin, üretim süreçlerinin, değer ve inançların etkileriyle, insanın insanlarla olan 

ilişkilerinde toplumun farklı kesimlerini kaynaştırmayı ve aynı zamanda da toplumsal yapıya 

katkıda bulunmayı amaçlamaktadır  (Oskay, 2011: 1-10). Bu amaçta, insanoğlunun 

yaşadıklarından öğrendiklerini kendi kültüründe saklayarak gelecek kuşaklara aktarma isteği 

ile oluşturduğu her bir yenilik, kendi dünyasına egemen olma ve kendi varlığını devam ettirmesi 

açısından önemli bir adım olmaktadır. Adım, gözle görülemeyen ve elle tutulamayan bağları, 

öğrenilerek aktarılmış olan maddi ve manevi her şeyi kapsamaktadır. Kültür tanımı da burada 

şekillenmektedir. Bilimsel anlamda kültür; dini, sanatı, yapılan her şeyi içerisine alan karmaşık 

bir yapıdır. Bu karmaşık yapıda her şey birbiriyle bağlantılıdır.  

         Dijital Kültür ve Dijital Sanat  

Kültürün, haberleşme süreçlerinde sürekli gerçekleşen değişim ve gelişmelerle insan 

bilgisi olarak yarın ne yapılacağı konusunda kesin bir bilgi vermemesi, araştırma ve düşünme 

yolunda geçmişe bakmaya yönlendirebilmesi açısından önemli bir durum olmaktadır. Bu 

sebeple; bir sanatçının geçmişte yaşanılanları yorumlayarak gelecekte olabilecekleri tahmin 

etmesi ve bu durumu eserlerine yansıtabilmesi de olasıdır (Güvenç, 2013:10-15).  Bu aşamada, 

iletişim yöntemlerinde gerçekleşen farklılıklar dikkatleri çekmektedir. İletişim, teknoloji ile her 

geçen gün gelişerek kendini yenilemekte, gündelik yaşamda dönüştürücü bir etkiye sahip 

olmaktadır. Özellikle, dijitalleşme ile değişen kültürel ortamla etkilerini günümüze de 

yansıtmaktadır. Bu gelişimin ilk aşamaları, 1990 yılında internetin hayatlara girmesiyle 

başlamıştır. 1990’lı yıllarda mucize olarak görülebilen birçok teknoloji, gündelik yaşamının 

birer parçası haline gelmiş, eğitim, öğretim, alışveriş gibi birçok alanda karşılaşılan teknolojik 

yenilikler sadece hayatı kolaylaştırmakla kalmayıp, toplumsal hayatı, ekonomiyi, siyaseti ve 



 

Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu 2. International Communication and Art Symposium 

 
248 

sanatı yönlendiren ve dönüştüren bir etkiye sahip olmuştur. Bu bakımdan, dijital kelimesinin 

anlam olarak anlaşılması da önem kazanmaktadır. Dijital kelimesi, anlam olarak sayısal 

verilerin ekranda elektronik göstergeler olarak yer almasıdır. Sıfır ile dokuz arasındaki 

rakamlardan oluşan verilerin gönderilerek alındığı, bir elektronik ekranda gösterilen sistemler 

olarak adlandırılmasıdır. İnternet gibi bilgisayar teknolojileri de bu tanım içerisinde yer alır. 

Latince ‘Digitus’ kelimesinden türeyerek parmak anlamına gelen tanım, bir parmağın 10’a 

kadar sayabilmesinden dolayı 10’un altındaki rakamları temsil etmek için zaman içerisinde 

‘dijital’ olarak kullanılmıştır. Tarihsel olarak da ilk önce sayısal bilgisayar teknolojilerine 

karşılık, daha sonra da analog kelimesine karşıt olarak basın ve yayın teknolojileri alanında da 

kullanıldığı görülmektedir (Gülsoy, 2020: 221). 

Teknoloji, sürekli olarak dönüşümü de beraberinde getirmesi birçok alanda etkileşimler 

yaratmıştır. Bu etkileşimler kültürün önemli bir parçası olan sanatta, dijital teknolojiler ve yeni 

medya aracılığıyla gerçekleşmiştir. İletişim teknolojilerindeki dijitalleşme, etkinliklerdeki 

zaman kavramını ortadan kaldırmış, bilgi paylaşımının iletimini hızlandırmıştır. Bilgi 

paylaşımı, geçmişten itibaren hep farklı formlarda gelişim göstermiştir. Antik Çağ’da öğrenme, 

doğa ile bağlantılı, doğanın taklit edilmesinin güzele ulaşma yolunda önemli bir adım olarak 

görülürken, doğadaki bütün güzelliklerin bilginin artışıyla arttığı ve sürekli olarak da yeni 

güzelliklere eklendiği düşünülmüştür. Doğa; ışık, renk, ses, form, ritim ile kaynak olarak 

sanatçıları her zaman etkilemiştir. 18. ve 19. Yüzyıla gelindiğinde, Avrupa’da Sanayi Devrimi 

ile ortaya çıkan yeni icatlar ve teknolojinin gelişimi, sanat yapıtlarının üretimi konusunda 

gelişmeleri de beraberinde getirmiştir. 19. Yüzyıl icatlar yüzyılı olarak birçok buluşla insanlığın 

yaşamını etkilemiş, toplumsal dönüşümlere yol açmıştır. Teknolojik gelişmeler, sanat dallarının 

değişmesine ve yeni formlar kazanmasına neden olmuş, sosyal yapıdaki bütün bu değişimler 

de sanatçıların kullanmış olduğu tekniklerde farklılıklar yaratmıştır. Eski teknikler yenileri ile 

birleşmiş, bakır-gravür gibi kopyalama teknikleri ve röprodüksiyonlar, zamanla fotoğraf tekniği 

ile bir araya getirilmiştir. Sanat da bir fikrin, güzelliğin ve duygunun anlatımında kullanılan 

yöntemler sonucu ortaya çıkan üstün yaratıcılık olarak tanımlandığı için bu yaratıcılıkta boya, 

beden, kil, söz vb. farklı öğelerin kullanımı dışavurum aracı olarak malzeme çeşitliliğinin de 

olabileceğini göstermiştir. Dışavurum araçlarından biri olan fotoğraf, dünyanın çeşitli 

yerlerinde gelişimini gerçekleştirmiştir. Kaydedilmiş olan görüntülerin manipülasyonuyla 

illüstrasyon ve fotoğraf arası melez imgelerin de ortaya çıkmasını sağlamıştır (İmançer, t.y.).  

Fotoğraf, sanat ve algılamada devrim niteliği taşımıştır. Walter Benjamin, daha 1935 yılında 

‘Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretebildiği Çağdaş Sanat Yapıtı’ adlı denemesinde, sanatın 

mekanik yeniden üretim araçlarıyla olan iletişimini irdelemiştir. Matbaadan çok önce grafik 
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sanat ilk kez tahta baskı ile yeniden üretilebilir hale gelmiştir. Yaygınlaşan baskı teknikleri, 

yazıyı çoğaltmış, taş baskı tekniği ile de yeniden üretim aşamasına gelinmiştir. Litografi, 

günlük yaşama kitap resimlemeleri ile eşlik etmeye başlamış ve daha sonra da fotoğraf tekniği 

gelişim göstermiştir. Fotoğrafla da birlikte, resmin üretim süreci sanatsal yükümlülüklerinden 

kurtulmaya başlamıştır. Benjamin, özgün bir yapıtın şimdi ve buradalığının hakikiliğini 

oluşturduğunu söylemiş fakat fotoğrafı çekilen bir sanat eserinin şimdi ve buradalığının 

kaybolduğunu dile getirmiştir. Teknik olanaklarla yeniden üretilmiş bir eserin aurasının ve 

hakikiliğinin çalınacağını da ifade etmiştir (Lebriz, 2010). Bu durumu, çağdaş kitlelerin 

evrensel olan eşitlik algısıyla ilişkilendirmiştir. Mekanik çoğaltım çağını negatif bir olgu olarak 

da anlamlandırmamış, yeni teknolojilerin sanatın alımlanmasındaki etkilerine yoğunlaşmıştır. 

Sanat, yeniden üretilebilirliği ile kutsal törenlerden kurtularak özgürleşmiştir (Baranseli, 2021: 

109). Günümüzde de mekanik üretim çağı geride kalmış, dijital kopyalama çağına geçiş 

yapılmıştır. Mekanik üretimde kaybolduğu düşünülen aura, dijital çağda yeniden sorgulanmaya 

başlamıştır. Görüntünün biricik olan özelliği, kendini dijital asıl kopyalarına bırakarak 

orijinalliği de çoğaltma teknolojisi ile son bulmuştur (Sağlamtimur, 2010: 215). Bu kırılma 

noktası modernizmle başlayıp zamanla da postmodernizmle de en üst noktalara ulaşmıştır. 

19. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkan Modernizm,  özgün sanat formlarını yansıtırken 

gelenek ve şimdi arasında karşıtlık kuran bir anlayış olmuştur. Yeniyi üretme çabası olan 

modernizm aslında gelenekten kopuşu ifade etmiş, sanayileşen toplumun estetiği olarak da 

görülmüştür. Görüntünün modern çağla birlikte etkin kullanımı, okuma yazmanın önüne 

geçmeye başlamış, imge ve görüntüler, hayal, istek ve görme duyusuna hitap ettiğinden, gerçek 

ve gerçek olmayanın ifadesinde de kullanılmaya başlamıştır. İmgeler, organik olmayan ve 

sürekli değişen yapılar olmuştur. Bu açıdan, imgeleri yansıtan görüntülerin okumanın önüne 

geçmesi, bilginin üretiminde ve adlandırılmasında önemli bir görev üstlenildiğini de 

göstermektedir. İmgelerin, televizyon, sinema, gazete, bilgisayar, cep telefonu gibi birçok 

araçla olan bağlantısı, teknolojiye olan bağlılığını yansıtırken, bir yandan da teknolojiden 

bağımsızmış gibi yansıtılmasına sebep olmuştur. Aslında görüntü ve imgelerin toplumsal 

teknolojilerle iç içe geçtiği günümüzde de dikkatleri çekmektedir (Çakır, 2014:86-107). 

Teknolojik gelişmeler ve özellikle de fotoğrafın icadı, sanat eserlerinin üretiminin yayılmasını 

sağlamıştır. Kitlelere yayılan eserler, entelektüel çevreyle olan bağlantıda üretim tarzlarını 

belirlemiş ve üretim koşullarını değiştirmiştir. Bu açıdan sanatsal üretim aşamaları da üç 

bölümde incelenmiştir. Bu aşamalardan ilki, geleneksel üretim olmuştur. Geleneksel üretim, 

sanatın geniş tarihselliğini kapsayan bir süreçtir. Bir diğeri de 17. yüzyılla birlikte mekanik 

dünya görüşünün getirdiği değişikliklerle mekanik yeniden üretimdir. Son olarak da sanayi 
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devrimiyle gerçekleşen değişimlerin teknolojide yaratmış olduğu gelişmeler sonucu oraya 

çıkan dijital üretim süreci olmuştur (Kızılaslan, N., & Kozlu, D.,2021: 108). Tarih öncesi 

dönemlerde, yazının bulunuşundan önce ifade yöntemi olarak resim yapan insanlar, 

makineleşmenin toplumda yaratmış olduğu etkilerle teknoloji ve sanat arasında sürekli ilişki 

kurmaya çalışmıştır. Özellikle dijitalleşme ile yeni bir sanat formu ortaya çıkmaya başlamış, 

internet ağı da pek çok sanat projesine yardımcı olmuştur. İlk üç endüstri devrimi, elektrik ve 

bilişim teknolojileri, mekanizasyon sonucu ortaya çıkmıştır. Nesnelerin internetinin üretim 

ortamına entegre edilmesiyle birlikte de Dördüncü Endüstri Devrimi denilen süreç başlamıştır. 

Dördüncü Endüstri Devrimi, ilk olarak Almanya’da kavram olarak tanıtılmış olarak aslında 

şuan içinde bulunulan dönemi temsil etmiştir. İmalatın dijitalleşmesi anlamına gelen Endüstri 

4.0, üretimin gelecek aşaması gibi terimlerle ifade edilmesidir. Siber fiziksel sistemler, bugün 

yaşanan dijital dönüşümün ana unsuru olarak, birçok teknolojiyi içerisinde barındırmaktadır. 

Örneğin; bunlardan biri nesnelerin internetidir. Kavram, araçlar, binalar ve tüm diğer cihazlar 

arası bilgi alışverişini sağlayan ağdır. Nesnelerin internetinde gerçek/fiziksel ve dijital sanal 

dünyalar arasında etkileşim sağlanmakta, fiziksel varlıkların dijital benzerleri olmaktadır. Bu 

nesneler, iletişim kurabilmekte ve bilgi alışverişinde de bulunabilmektedir (Ömürgönülşen, 

2019: 129-131).  

Geçmişe bakıldığında, bilgisayar destekli iletişim ağlarının ortaya çıktığı dönem 

1980’lerin ortasıdır. Bu sürece 1990’larda bir dönüm noktası olarak yeni medya yerine, dijital 

olması sebebiyle dijital medya tanımı yapılmıştır. 1990’lı yıllarda internetin toplum yaşamına 

girmesi ile de artık her şeyin eskisi gibi olmayacağı anlaşılmaya başlamıştır. Örneğin; kitle 

iletişim araçlarından biri olan gazeteden yola çıkıldığında, gazetenin sınırlı bir okuyucu 

kitlesinin olduğu görülmektedir. Aynı şekilde radyo dinleyicisinin de bu sınırlar içerisinde yer 

aldığı fark edilmektedir. Geleneksel kitle araçlarının özelliklerini kapsayan yeni medya, zaman 

içerisinde daha geniş bir izleyici kitlesine sahip olmaya başlamış, kullanıcı olarak tanımlanan 

yeni kitle, artık istediğini özgürce seçerek birer yayıncıya dönüşme imkânı bulmuştur. Yeni 

medya olarak adlandırılan bu ortamın özelliği dijital olması olmuştur. Bilgisayar ve bilgisayar 

ağları, cep telefonları istenilen zamanda istenildiği yerde bağlanarak zamanla mekân kavramını 

değiştirmiş, yeni iletişim biçimi olarak da toplum kültürünü dönüştürmüştür. Gelişen 

teknolojilerle, birbirinden farklı teknolojilerin bir araya gelmesi, yeni medyaya yönelik bir 

yakınsamayı da ortaya çıkarmıştır. Özellikle geçmişte ev telefonu ile fotoğraf çekebilmek bile 

mümkün olmazken, akıllı telefonların herkesin hayatlarına girmesiyle çekim kalitesi değişmiş, 

okuyucu ve izleyici olan kişiler birer kullanıcı haline gelmiştir. Bu kullanıcılar, bir yandan 

içerik üreticisi olurken kendi içeriklerini de üretmeye başlamıştır. Bu sayede, ilgi alanlarına 
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uygun olan birçok konuya ait bilgi içeriğine ulaşımı da hızlandırmıştır (Baranseli, 2021: 103-

104). Yeni iletişim ortamlarıyla sanat da evrilme sürecine girmiş, sanattaki üretim yöntemi, 

tüketim ve sergileme alanlarında dönüşümü de beraberinde getirmiştir. Burada dönüşümle 

bilgisayar sisteminin kullanılarak üretim yapılması, geçmişten beri var olan bir durumdur fakat 

sanatın deneysel olan yönü insanların her yeni çıkan yeniliğin bir araya getirebilmesini de 

sağlamıştır. Özellikle 1950 yılından sonra sanatçıların kamera ve bilgisayarlara yönelimi, sanat 

ve teknolojiyi bir araya getiren önemli bir aşama olmuştur. Örneğin; Benjamin Francis Laposky 

ve Herbert W.Franke’ın çalışmaları günümüzde değerlendirildiğinde Dijital Sanat’ın ilk 

örnekleri olarak kabul edilebilir. Çalışmalarını elektronik ortamda bir ekran üzerinde algoritmik 

sinyallerin elle kontrol edilmesiyle gerçekleşmiştir. Dalga formlarından elektronik görüntüler 

oluşmuştur. Franke, bilgisayarla gerçekleştirilen görselleştirme sürecinin daha hızlı bir şekilde 

gerçekleştiğini, yeniçağın tuvalinin bilgisayarlar olacağını öne sürmüştür (Tuğal,2018: 118-

119).  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Benjamin F. Laposky, Osilasyon 40, 1952 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Herbet Franke, Elektronların Dansı (Tanz der Elektronen), 1962 
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Sanat, bireysel olarak iç dünyanın yansıması olarak tanımlanabilir. Bu yansıma, diğer 

insanların da iç dünyalarına yönelik olduğu için topluma da hitap etmektedir. Heskett’e göre; 

tasarım da doğada örneği bulunmayan yollardan çevrenin biçimlendirilerek oluşturulması, 

gereksinimlere hizmet ederek yaşamlara anlam katmaya yarayan insana özgü bir yetenektir. 

Tasarımdaki teknolojik süreçler de toplumsal yapı ya da herhangi bir nesnel kaynak tarafından 

belirlenmemiştir. Tasarımlar, insanların kararları ve seçimleri sonucunda oluşmuştur. 

Teknolojik değişimlerle birlikte araç ve gereçler değişse de tasarlama yeteneği devamlılığını 

sağlamış, tarih boyunca farklı şekillerde kendini göstermiştir (Heskett, 2013:15-23). Özellikle 

bilgisayar teknolojisinin yaygın bir hale gelmesi, tasarımcıların bu alanı etkili bir şekilde 

kullanmasını sağlamıştır. Örneğin; hareketli grafik tasarımın günümüzde daha etkin bir biçimde 

kullanılması, bu alandaki yazılımların sayısını daha da arttırmıştır. Grafik tasarımdan da örnek 

verilecek olunursa, geçmişte de teknolojilere bağlı olarak bilgi ve teknolojilerin sunmuş olduğu 

alt alanların zamanla grafik tasarım kavramı içerisinde yer almaya başladığı görülmüştür. 

Teknoloji; hareketli grafik tasarım, oyun ve karakter tasarımı, etkileşimli grafik tasarımı vb. 

alanları da içerisine alarak grafik tasarım kavramının kapsamını genişletmiştir (Akman, M.& 

Uçar, T.F., 2020: 9-12).   

Bilgisayar sanatının üretimlerinden biri olan çalışmalar, geçmişe bakıldığında ilk olarak 

İngiliz soyut ressam Harold Cohen’de görülebilir. Cohen, 1960’lı yılların sonunda bilgisayar 

teknolojisi ile ilgilenmeye başlamış, programlamayı öğrenmiştir. 1971 senesinde bilgisayarla 

yapılacak olan bir boyama sistemi geliştirmesiyle, sanat ve teknoloji dünyasında dikkatleri 

çekmiştir. AARON isimli bir programla ürettiği eserleri, insan ve makinenin birleşmesinin ilk 

örnekleri olarak gösterilebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Harold Cohen, AARON programı ile çizilen eserini renklendirirken 



 

Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu 2. International Communication and Art Symposium 

 
253 

Şekil 4’de de Op Art ve Kinetik sanatla ilgilenmiş olan sanatçı Vera Molnar, makineyi 

yaratıcı süreçle entegre etmiştir. Böylece makineyi sanatçının yaratıcılığını aktarabileceği bir 

araç konumuna getirmiştir. Bilgisayarların yaratabileceği estetik değerlerle ilgili yönelimlerle 

geometrik formlara odaklanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Vera Molnar, Kesintiler (Interruptions), 1968 

Genel bir ifadeyle, tasarım ihtiyaçları teknolojik ilerlemeleri de beraberinde getirmiş, 

bilginin kaydedilerek aktarıldığı ortam olarak, o kültürün karakter özelliğini belirlemede etkili 

olmuştur. Sanatçıların başka araçlarla yaratması imkânsız olan yapıtlarını, bilgisayar teknolojisi 

ile üretmeye devam etmiştir.  

 

 

 

 

 

Şekil 5. Charles Csuri eserleri  
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Şekil 6. Manfred Mohr, P-707/C1, inkJet / canvas 

Charles Csuri, Michael Noll, Frieder Nake, Edward Zajec, Yoshiyuki Abe, Ruht Leavitt, 

George Nees, Manfred Mohr gibi birçok isim dijital sanat çalışmaları yapmaktadır.  Manfred 

Mohr, algoritmalara dayanan dijital sanat öncülerinden sayılmaktadır. Mohr’un sanatı soyut 

dışavurumculuktan bilgisayarlara ve daha sonra da algoritmik geometrik yapılara dönüşmüştür. 

İlk bilgisayar çizimlerini 1969 yılında programlayarak, bu yıldan sonra hiper küpleri kullanarak 

grafik yapılar üretmiştir (Akil, 2020: 43). 

Teknoloji ile karşılıklı olan bu etkileşim, sanata da hızlıca paylaşabilen bir özellik 

kazandırmıştır. Çağdaş sanat üretimlerinin aracı olmaktan çıkıp, bu üretimlerin ortamı ve 

medyası durumuna gelmiştir. 21. Yüzyıl sanatı, elektronik, fizik, optik, elektronik gibi gelişen 

teknolojilerle etkileşime girmiştir. Yazılım sanatı, internet sanatı gibi yeni biçimlerin, 

multimedya gibi karışık tekniklerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu durum, sanat 

eserlerinin müze ve galeriler aracılığıyla siber ortamlarda izleyici ile buluşmasında da 

görülebilmektedir. Sanatçılar, internet üzerinde sergi açarak zaman ve mekân sınırlamasından 

kendini kopararak dünyanın her yerine ulaşabilme imkânı elde etmektedir. Bilgisayar 

teknolojisi aracılığıyla bir araya gelen fotoğraf ve videolar, izleyicilerin birçok duyusuna hitap 

eden, kendi estetik kurallarını yaratan yeni bir anlayışın belirmesine de zemin hazırlamaktadır 

(Baranseli, 2021: 109). 

Sanatın Teknoloji ile İlişkisinde Değişen İfade Olanaklarıyla Dijital Kültüre Bakış 

Sanat, hayal gücü ve yaratıcılığın heykel, resim, müzik gibi araçlarla ifade edildiği bir 

alandır. Dijitalleşen dünyada da herhangi bir duygunun ifadesinde, sanatçıların teknolojik 

araçları kullanması dijital sanat olarak ifade edilmektedir. Sanatın ve teknolojinin bir araya 
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geldiği dijital sanat, teknolojik cihazların var olduğu, fiziksel olmayan nesnelerin üretilmesi ile 

gerçekleşen tüm sanat dallarını kapsamaktadır. Hayal gücünün, geleneksel yöntemlerle değil 

de kullanılan malzemeler ile bilgisayar programlarında kendini gösterdiği sanat, geleneksel 

olanla dijital olanın arasında bazı farklar da yaratmaktadır. Geleneksel sanatta bir eser 

üretiminde tuval gibi bir ana malzeme seçilirken, dijital sanatta da fotoğraf makinesi ve 

bilgisayar gibi araçlardan faydalanılmaktadır. Bu açıdan, yeni çıkan teknolojileri içerisine alan 

dijital sanat, aslında geniş bir alanı temsil etmektedir (Dijital Sanat Nedir?, 2022). Bu temsil, 

öncelikli olarak insan eylemlerinde var olmaktadır. İnsanların eylemleri, mevcut olan 

teknolojik yapılardan sürekli olarak etkilenmektedir. Bu etkiler, 18. ve 19. yüzyılda yaşanmış 

olan Endüstri Devrimi sonucu, gelişmelerin hızlı kaydedildiği teknolojilere kadar 

uzanmaktadır. Bu süreçten sonra teknoloji artık hayatın bir parçası haline gelmiş, düşüncelerde 

de bazı değişimlere sebep olmuştur. Sanatçıların sezgiselliğini ve hayal edebilme gücünü, çağın 

olanaklarıyla bir araya getirmesine fırsat vermiştir.  

20. Yüzyılın ikinci yarısından sonra, elektronik ve dijital teknolojik yapılarla karşılaşmış 

olan insanlar yeni olan teknolojileri sanatla bir araya getirmeye çalışarak, gelişen bu 

teknolojilerle sanat disiplinleri arasındaki ayrımı da yok etmeye başlamıştır. Özellikle de 

üretilen eserlerde farklı disiplinlerin bir araya gelmesi desteklenmiştir.  20. Yüzyılın son 

çeyreğinden sonra, elektronik ve dijital olarak tanımlanan teknolojiler 'yeni' olarak 

adlandırılmamış, haberleşme ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler sonucu her şey dijital 

olarak tanımlanmıştır. 20. Yüzyıl, gerçek dünya ve siber dünya arasındaki farklılığı, 21. 

Yüzyılda tamamen farklı bir içeriği temsil ederek hayatın parçası haline gelmiştir. Evrensel 

bilgiye ulaşabilme yolunda önemli bir süreci yansıtmıştır. Bu süreç, yeni teknolojilerin 

sanatçıların hayal güçlerini ortaya çıkarabilecekleri cesur bir alan haline gelmesine katkıda 

bulunarak belirsizliği de ortaya çıkarmıştır (Tuğal, 2018:12-13). Özellikle, yapay zekâ ve siber 

uzamla karşılaşan insanlar, gerçeklik kavramını sorgulamaya başlamıştır. Geçmiş dönemlere 

kıyasla; gerçek, imge ve gerçek arasında olan ayrım değişmiş, yerini kodlara, bellekte oluşan 

üretim ve algoritmalara bırakmıştır. Dijital sanat uygulamaları, izleyici ve sanat eserleri 

arasındaki mesafeli ilişkiyi de yok etmiş; bu yok ediş, sanal olanla gerçekleşen her bir iletişimde 

şimdi ve buradayım duygusunu yaratan, izleyiciyi de içine alan farklı bir dünya sunmuştur. 

Gerçek dünya nesneleri, dijital ortam ürünlerinin kullanıldığı yeni bir gerçeklik ortamında 

kendilerini bulmaya başlamıştır (Yıldırım: 2020: 189). 1900 yılından sonra internetin gelişimi 

dijital teknolojiyi de ortam haline getirmiştir. Sergiler, etkinlikler ve klasik sanat yapıtları dijital 

teknolojinin haberleşme ve iletişim yönünü vurgulamıştır. Bu şekilde dijitalleştirilmiş sanat 

yapıtları da dijital sanat kapsamında olmamaktadır.  
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Sanal olan bir gerçeklikte duyular ve algılama yönünü sürekli etkilemektedir. Dijital olan 

sanat eserlerinin sınırsız bir şekilde üretilmesi, o esere olan aidiyet duygusu açısından bir 

başkaldırı yaratmaktadır. Fransız sosyolog ve düşünür Jean Baudrilliard, Simülakrlar ve 

Simülasyon kitabında da bu durumdan bahsetmektedir. Baudrillard’ e göre, gerçek dünya ile 

imgeler arasında ayrım yapılabilme becerisine sahip olunamamaktadır. Gerçeğin sonsuz sayıda 

yeniden üretimi mümkün olduğu için gerçeğin akılcı bir görünüme sahip olmasına da gerek 

yoktur. Gerçek olanın olumsuz süreçlerle başa çıkabilecek bir durumda olmadığı, gerçek ya da 

hakikatle bağı kalmayan uzamın, gönderen sistemlerini ortadan kaldırarak bir simülasyon 

çağını ortaya çıkardığını da belirtmiştir (Baudrillard, 2021: 13-15). Baudliliard’a göre sanat, 

günümüzde hızlı bir biçimde hareket etmektedir. Bu durum, geçmiş ve güncelin yeniden bir 

araya gelmesiyle simgesel uzlaşmayı da zorlaştırmaktadır. Sanatın ruhu etkilenmekte, kültürel 

olarak var olan değerlerin simülasyon evreninde anlık olarak yer aldığı görülmektedir (Tuğal, 

2018: 110).  

İnsanlar tarafından belirli bir kurgu sonucu üretilerek ortaya çıkan eserler, izleyici ile bir 

iletişim kurararak zihinsel açıdan bir gerçeklik yaratmaktadır. Sanat eserlerinin fiziksel 

ortamdan bağımsız ve aynı zamanda da o ortama çok bağlı olmaması, fiziksel olanla sanal 

olanın birbirlerini desteklediğini göstermektedir. Bu durumu algılayabilmek için sanatın 

geçmişten günümüze kadar teknoloji ile olan bağını anlamlandırabilmek önemlidir. Örneğin; 

geleneksel olan sanattan teknik üretime geçilmesiyle birlikte sanat yapıtında teknolojinin izleri 

daha fazla görülmüştür. Sanatın biriciklik değeri, fotoğrafın hayatlara girmesiyle sarsılmış, 

sanat eserini özgür biçime kavuşmuştur. Sanatta gerçekleşen bu değişim, sanat akımlarının 

ortaya çıkmasına neden olmuş, bilgisayar teknolojisinin gelişimi ile de hareket kazanarak, 

sanayi toplumu öncesi var olan bütünleşmiş zevklerden uzaklaşılmıştır. Yeni teknolojilerin 

artmasıyla, algılar değişmiş, tek üslup ya da tek sanatsal görüş kalmamıştır. Nesnelerin 

elektronik ağlar aracılığıyla sanallaştırılarak iletilebilme ve çoğaltılabilme özelliği, ağlar 

üzerinde dolaşım yapılabilmesini yaygın bir hale getirmiştir. Bu durum, dijital sanatın 

sınıflandırma sürecinde de karışıklıklar yaratmıştır. Bu açıdan teknolojinin, dijital sanat 

kavramıyla üç ayrı kısımda ele alınabileceği görülmektedir. Bunlardan birincisi, araç olarak 

dijital teknolojilerin kullanımıdır. Resim, müzik, video gibi birçok disiplinin üretim sürecinde, 

dijital teknolojinin varlığı görülmektedir. Dijital teknoloji ile görüntüler çoğaltılmakta, 

değişiklikler yapılabilmektedir. Kolaj, ekleme ve çıkarma gibi farklı teknik imkânları var 

olabilmektedir. Bir diğeri de dijital teknolojinin ortam olarak kullanılmasıdır. Bilgisayar gibi 

dijital teknolojiler aracılığıyla birçok sanat eseri sergilenmekte; net sanatı, piksel sanatı, yeni 

medya sanatı, multimedya sanatı gibi farklı biçimlerin ortaya çıkması ve yayılması 
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sağlanmaktadır. Üçüncü kısım da dijital medyaya özgü konuların dijital sanat eserlerinde yer 

almasıdır. İçerik olarak dijital bağlantılı konuların hâkimiyeti, yapay zeka, sanal gerçeklik, veri 

tabanı estetiği, oyunlar, dijital sanatta tema olarak çalışılmasıdır (Ersöz, K.S. & Demir, A. E., 

2018: 413-414).  

1990’lı yıllarda ortaya çıkan dijital sanatın kökenleri 1960’lı yıllara dayanır. Sanat ve 

teknolojinin kesiştiği endüstri çağından elektronik alana geçilmesiyle tanım oluşmuştur 

(Carpenter, 2022). Dijital sanat ve dijital sanat eseri denildiğinde; fiziki anlamda olmayan,  

bilgisayarların etkili olduğu sanat çalışmaları akıllara gelmektedir fakat gelişen teknolojilerle 

dijital sanatın kapsamı da değişime uğramıştır. Sayısal sanat, bilgisayar sanatı ya da yeni medya 

sanatı gibi kavramlar dijital sanat yerine kullanıldığı için bu tanımların da kendi içlerinde 

farklılıkları olduğu görülmektedir. Dijital sanat, bir ya da birden fazla dijital işlemin ya da 

teknolojilerin bir araya gelerek yaratıldığı sanat olarak programlara, bilgisayara, fotoğraf 

makinesine ihtiyaç duymaktadır. Nokta, ışık, çizgi, doku, form gibi temel sanat öğelerine de 

faydalanmaktadır. Teknik ve estetik tavrını geleneksel sanat biçimlerinden almıştır. Bilgisayar 

sanatı olarak da adlandırılan bu sanat, daha sonra multimedya, bugün de yeni medya sanatı 

olarak belirtilmiştir. Dijital sanat, bilgisayar ortamında ve çeşitli yazılımlarla eser yapan 

sanatçıların yarattığı eserlere verilen isimdir. Bu eserler bilgisayar kullanılarak üretilebileceği 

gibi fiziksel olan eserlerle de hibrit üretilebilirler. Örneğin 3 boyutlu animasyonlar ya da 

Arttırılmış gerçeklik (AR) ile oluşan eserler dijital sanat olurken, bir fotoğrafın ya da bir 

videonun manipülasyonu ile ortaya çıkan eserler de bu kapsama girmektedir (Kırmacı, 2021).  

Dijital sanatların ana öğesi olan  ‘görsel dijital sanatlar’ dır. Görsel dijital sanatlar 

kapsamında; dijital fotoğrafçılık, fotoğraf manipülasyonu, dijital illüstrasyon, dijital resim, 

dijital kolaj, animasyon, Piksel sanatı, GIF sanatı, Render sanatı ve özel efektler yer almaktadır. 

Görsel dijital sanatlardan biri olan dijital fotoğrafçılıkta; dijital fotoğraf makineleri ile çekilen 

fotoğraflar üzerinde manipülasyonlar yapılarak ya da bir görüntünün dijital dosya formatında 

veya fotoğraf makinesinin depolama biriminde saklanması ortaya çıkmaktadır. Fotoğrafın 

değişim ve dönüşüm sürecini kapsayan, fotoğraf üzerinde bilgisayar yazılımları aracılığıyla 

yapılan düzenlemelerdir. Bu düzenlemelere fotoğraf manipülasyonu denilmektedir. 
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                                Şekil 7. Daniel Lee, Jurpr no.6 (Leopard Spirit) 

Şekil 7’de Daniel Lee, yüksek çözünürlüklü bir dijital kamerayla fotoğraflanan sade 

portrelerden başlayarak, resimsel konularını dijital baskı makinesine göndererek, onların 

rahatsız edici metamorfozlarını hayvan benzeri biçimlere kışkırtmaktadır. Sanatçı, insan ve 

hayvanların melezlerini yaratmak için dijital teknolojiyi kullanıyor ve insanların hayvanlara 

benzeyen davranışsal kişilik ve fiziksel özelliklerini betimlemektedir (San Antonia Museum of 

Art., t.y.). 

Bu durum, glitch sanatıyla örnek olarak verilebilir. Glitch, dijital sanatın yeni bir biçimi 

olarak, gerçekliği yok ederken sanal ve dijital kimliklerin oluşmasına da katkıda bulunan, 

teknolojik hatalar sonucu dijital olan görüntülerin alışık olunmayan şekillerle yer değiştirmesi 

sonucu ortaya çıkan parçalanmış olan görsellerin adıdır. Aslında günümüzde, teknoloji 

sebebiyle karşımızda çıkan birçok aksaklık mevcuttur. İnternette gerçekleşen bağlantı sorunları 

ya da iletişim aksaklıkları bu tarz durumlara örnektir. Farklı türde yaşanan aksaklıklar, 

sanatçılar için malzeme haline gelmekte ve yeni bir estetik tavrın oluşumuna katkıda 

bulunmaktadır. Aksaklık olarak tanımlanabilecek öğelerin rastlantısal bir görüntü olarak 

sanatsal kompozisyonlarda yer alması, toplumun gözünde estetik ve doğru kabul edilen her bir 

değerin sorgulanmasına da sebep olmaktadır (Kanat, 2018: 30-31). 
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Şekil 8. Luziano Testi Paul, “JPEGged Mona Lisa”, 2003 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9. Sabato Visconti, Barbie Super Model, 2016 

Da Vinci’nin Mona Lisa resminin manipüle edilmesi o resmi başka bir görsele 

dönüştürmüştür. Gizemli ve aynı zamanda dikkat çekici özelliğe sahip olan tablo, orijinal olan 

eserden uzaklaşmıştır. Aynı şekilde Şekil 9’de multimedya sanatçısı Visconti’nin üretmiş 

olduğu çalışmada yer alan Barbie görseli, bir özne olarak GIF formatıyla ifade edilmiştir. Mor 

renkli piksellere bürünen çalışma, üzerindeki kareler ilerledikçe daha da bozulmaktadır. 

Gittikçe kaybolan Barbie görselinin üzerinde oluşan trademark (TM) işaretinin bozulmadan 

durması da eleştirel bir vurgu olarak görülmüştür. Çalışmanın kadın haklarını temsil eden mor 

renkle ifade edilmesinin rastlantısal olmadığı düşünülmektedir. Sanatın teknik kaynağı o 

sanatın konumunu ve felsefesini de belirlemektedir (Destici, 2016). Glitch sanatçısı Rosa 

Menkman, bir nesnenin sıradan olan biçimi ve söyleminin anlamıyla yok edilmesini, sanatın 
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olağan olarak görülen farklı anlamlarını sorgulamak adına önemli görmektedir. Bir sanat eserini 

belirleyen, biçim ve toplum arasında oluşan bağlardır. Çağın öznesinde oluşan normsal 

kırılmalar da bunun göstergesidir (Akıl, 2014). 

Bilgisayarların araç olarak kullanılmasıyla ortaya çıkan illüstrasyonlara dijital 

illüstrasyon tanımlaması yapılırken, dijital boya ve fırça gibi olanaklarla daha detaylı çizimlerin 

yapılmasına da dijital resim denilmektedir. Şekil 10’daki görseller, dijital resim çalışmalarına 

örnek olmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10. James Faura Walker’ın dijital eserleri, 2020 

Dijital kolaj, sahip olunan görsel materyallerin bir araya getirilerek bilgisayarlar aracılığıyla 

kolaj haline getirilmesidir. Günümüze de en yakın örneklerden biri İngiltere’nin başkenti 

Londra Merkezli Christie’s müzayede evinde satışa çıkarılan NFT tabanlı eserdir. Beeple takma 

adıyla bilenen Mike Winkekmann’ın Everyday: The First 5000 Days adlı eseri, 2007 yılından 

2021 yılına kadar 13 yıl boyunca her gün üretilen 5 bin farklı resmin bir araya gelmesiyle oluşan 

dijital bir kolajdır. Eserde siyasi liderler, çizgi film karakterleri ya da güncel olaylara ait 

çizimler yer almaktadır (Çetil, 2021). Eseri tek ve özgün yapan değiştirilemez token olmasıdır. 

Jpeg resim orijinal haliyle başka hiçbir yerde yer almamaktadır.  
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Şekil 11. Beeple, Everydays: The First 5000 Days, non-fungible token, dijital kolaj 

Animasyon da tüm bu tanımlara uyan görsel bir dijital sanattır. İki boyutlu ve üç boyutlu 

olarak tanımlanmakta, çizimlerin hareketlendirilmesi için kullanılan yöntemleri kapsamaktadır. 

Özellikle dijital kültürün çok hızlı bir şekilde etki ettiği alanlardan biri de video oyunlarıdır. 

Dijital görsellerin üretimine katkıda bulunduğu animasyonlar, görsel sanatın üretimine katkıda 

bulunan oyun yapılarını internet aracılığıyla bir araya getirerek etkileşimli bir paylaşım 

oluşturmaktadır. Bu paylaşım; oyunların video sektörünün hızlı bir şekilde yayılmasını 

sağlayarak ekonomik olarak gücünün artmasına da sebep olmaktadır. Piksel sanatı da tüm bu 

tanımlamalar içerisinde teknolojik olarak yeni ve estetik olan bir nostaljik bir sanattır. 

Piksellerin, teknoloji aracılığıyla tek tek detaylandırılması sonucu estetik kaygılarla 

oluşmaktadır. Aslında bu sanat, çok eski bilgisayarda ve video oyunlarında sıklıkla 

kullanılmakta olup, 3D grafiklerin artmasıyla unutulmuş ve günümüzde tekrar canlanmıştır. 

Sanatın serüveni bilgisayar sanatının başladığı yıllardan kısa süre başlamıştır. En küçük dijital 

birim olan piksellerle oluşan görsel çalışmalar, ilk olarak dijital oyunlarla hayatımıza girmiştir. 

Bilgisayarların ve makinelerin etkili olarak hayatımızda yer alması sonucu ilk örnekleri, 

Seurat’ın 1888 yılında yapmış olduğu eserlerle ya da Van Gogh’un dışa vurumculuk akımında 

yaptığı çalışmalarla bile kıyaslanabilir. Günümüzde yer alan büyük baskılı reklam çalışmaları 
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ya da kod temelinde yapılan pikseller üzerinde de bu tavrı görebilmek mümkündür. Yine 

geçmişe bakıldığında dijital oyunlardan biri olan PacMan, piksel görsellerle yapılmıştır. 

Uzaklaşınca noktalar birleşerek görüntü oluşturduğu için, dijital teknolojide de piksel olarak 

adlandırılarak sanatsal bir estetik dil ile karşımıza çıkmıştır (Gülsoy, 2020: 228-231). İyi bir 

piksel sanatçısı, görselleri basitleştirirken, temel biçimi bozmadan hareket etmektedir. Bu sanat 

biçiminin son zamanlarda başka sanat biçimleriyle bir araya gelerek oyunlarda, pop kültüründe, 

kıyafetlerde sıkça yer almaya başlamıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 12. Georges Seurat, La Seine A La Grande Jatte, 1888 

       

 

 

 

 

 

Şekil 13. Matej Jan, Piksel sanatına örnek 

Kültürel anlamda etkilerine ve dönüşümüne bakıldığında, 2022 yılında da internet 

tarihinin en büyük etkinliği örnek gösterilebilir. Sosyal haber ve tartışma sitesi olan sosyal 

medya uygulamalarının birinde, 1 Nisan Şaka Günü kapsamında düzenlenmiş piksel sanatı 

etkinliği milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Her kullanıcı, 5 dakikalık aralıklarla 

bir piksellik bir alana seçtiği renkte bir piksel yerleştirerek boyama imkanı elde etmiştir. 
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Kullanıcılar, pikselleri istedikleri noktaya yerleştirdikten bir süre sonra beklemiş, çeşitli 

renklerden oluşan bu piksellerle önemli bir kişiyi, bir oyun karakterinin, logonun ya da bayrağın 

resmedilmesini sağlamıştır. Sosyal ağ yıldızlarının katılımıyla da gerçekleşen ve milyon 

piksellik alanı ele geçirmek için toplulukların bir araya geldiği etkinlik, adeta bir Piksel savaşına 

dönüşmüştür. Benzeri görülmeyen bu etkinlikte, her ülkenin sembolik unsurları, nesneleri, 

ünlüleri ve sanat eserleri sergilenme imkanı bulmuştur. Ücretsiz, geçici, tanımlanabilir ve 

silinmeyen sanatsal eserleri üretmek adına toplulukların bir araya geldiği ve ülkelerin kendi 

kültürlerini topluluklar içerisinde dijital bir alanda sergilemeleri adına dikkat çeken bir çalışma 

olmuştur (Reddit, 2022). Bunun bir sebebi de farklı gerçeklik anlayışına yönelerek, fotoğraf 

gerçekliğinde oyun ve görsellerden uzaklaşmak isteği, felsefi ve etik olarak kendilerini 

anlamlandıracakları tasarımları yaratabilme çabası olarak da görülebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 14. Sosyal medya platformunda gerçekleşen piksel savaşı, 2022 

GIF de bir görüntü formatı olarak, GIF sanatı adı altında yer alan 1987 yılında ortaya 

çıkan dijital sanat biçimi olarak sürekli gelişim gösteren bir alan olmuştur (Tan, t.y.). Hareketli 

GIF’ler zamansal bağlamdan koparak, ne başlangıca ne de sona sahip olmamasıyla, internetin 

yaygın olarak kullanıldığı günümüzde, sosyal medya platformlarında duygu ve düşüncelerin 

ifadesinde anlık bir iletiler olarak yer almıştır. Bir videodan daha az alan kaplaması, indirilebilir 

ve kolay üretilebilir olması GIF’lerin geçmişten günümüze önemini korumasını sağlayan bir 
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nitelik olmuştur (Balaban, Y.& Çevik, İ. F., 2020:  421). Webin ilk zamanlarında aslında düşük 

renk skalasına sahip olan hareketli olan bu görüntüler, gelişen dijital teknolojilerle birlikte 

dijital kültür çağının sanat imgeleri olarak yer almıştır. Fakat GIF’lerin popülerliğini 

korumasının asıl sebebi, teknik özelliklerinden daha çok emojiler gibi kültürel bir iletişim diline 

dönüşmüş olmasıdır. Bilgi çağının görseli olarak teknolojinin iletişime ve kültüre olan etkisiyle, 

bir duyguyu çok kısa sürede ifade etmesi, GIF’lerin bir sanat formuna dönüşerek farklı 

alanlarda düzenlenen yarışmalarda görebilmesini sağlamıştır. Dünyanın en büyük sanat evi 

olarak Londra’da yer alan Çağdaş Sanat eserlerin sergilendiği Saatchi Gallery, GIF’leri 

hareketli fotoğraflar olarak tanıtıp, bir yarışma düzenlemesi bu duruma örnektir. Juri üyeleri 

arasında Moulin Rouge yönetmeni Baz Luhrmann ve fotoğrafçı Cindy Sherman gibi sanatçılar 

yer almıştır. Şekil 15’de yer alan GIF çalışması da yarışmada beğenilen işlerden biri olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 15. Jaime Travezan, Night (2014) 

GIF’in bir sanat formu olarak kullanımınında grafik tasarımcı Davi Dope’un etkileyici 

Op-Art animasyon dizisinde örnek gösterilebilir (I want you, t.y.).  

 

 

 

 

Şekil 16. David Szakaly (Davidope) GIF sanatından görüntü  
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Hareketli ve küçük resimlerden oluşan GIF’ler, dosya boyutunun çok büyük olmamasıyla 

birlikte, hikâye anlatımlarını mikro animasyonlara dönüştürmektedir. Bu açıdan, GIF 

sanatçılarının çalışacağı konuları da iyi belirlemeleri önem kazanmaktadır. Örneğin çevrimiçi 

GIF veri tabanı ve arama motoru olan GIPHY, QR kodlardan oluşmuş hologram ve 

çıkartmalardan oluşan bir GIF kitabı oluşturulmuştur. Bu durum, bilgisayar işlemeleri, 

animasyon, fotoğraf gibi canlı ve estetik stillerin paylaşılmasına olanak sağlamıştır. Kitaptaki 

QR kodları GIPHY’deki dijital GIF’lere yönlendirmektedir.  Buradaki amaç, izleyicilere bir 

animasyonun tek bir karesinin ayrıntılarını kavrayabilecekleri ve tam olarak algılayabilecekleri 

bir ortam tanımaktır. Şekil 17’de de parçayı dinamik bütünlüğü içinde dijital olarak 

görüntüleyebilecekleri bir alan içerisinde görmek, hem dijital hem de fiziksel olarak sanat 

formlarının bir araya gelmesi açısından örnek olmaktadır (Printmag, 2021).  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 17. GIPHY’nin yayınlamış Animasyonlu GIF sanatı kitabından örnek bir sayfa  

Aynı şekilde Japon Pop Art sanatçısı Takashi Murakami’nin çalışmaları 2022 yılında 

New York’ta bir galeride açıldı. Serginin dikkat çeken yönü dijital ve fiziksel dünya arasında 

köprü kurmasına örnek olmaktadır. Fiziksel çalışmalarla arttırılmış gerçeklik eserleri aynı anda 

görülmektedir (Fiziksel ve Dijital Sanat…, 2022). 
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Şekil 18. Takashi Murakami, ‘Tarihe Bir Ok’ başlıklı sergisinden görüntü, 2022 

2000’li yıllardan itibaren net art, grafiti, dijital sanat gibi başlıkların Yeni Medya tanımı 

altında toplanmasıyla yeni medyanın bilgisayar ve dijital sanat gibi tanımlarla adlandırılmasının 

da bir sebebi olmuştur. Çağın getirdiği gelişmeler ve postmodern kültürün yapısı bütün alanları 

birbirine yakınlaştırmıştır. Bu sebeple; dijital sanatın içerisinde doğası dijital olan, internetin ve 

dijital yapının olanaklarını kullanan Dijital Sanat formları yer almaktadır. Net Art (Ağ Sanatı), 

Generative Art (Üretken Sanat) bunlara örnek olabilir. Net sanatçıları, sanatlarını internetin 

teknik yapısı dışında üretebilmek için belirli sosyal ve kültürel internet geleneklerini 

kullanmışlardır. Bugün dijital teknolojiler ve ağ yapıları ile ilgili bilgi sahibi olan birçok sanatçı 

ve küratör, post dijital dönem ve post internet dönemi gibi terimleri kullanmaya başlamıştır. 

Dijitalleşme ile gelen birlik kavramı insanları bir araya getiren teknolojileri arttırmıştır. 

Yaygınlaşan sanal gerçeklik teknolojisi ile çok yönlü görüntüleme teknolojileri ortam olarak 

kullanılmaya başlamış, Sanal Gerçeklik teknolojisi ile dijital sanatta birçok bakış açısı 

oluşmaya devam etmiştir. Sanal ortamda gerçekleşen etkileşimler, perspektifin ve renklerin 

istenildiği gibi şekillendirebileceğini, bu sayede de sınırları aşabileceğini göstermiştir.  
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Şekil 19. Miguel Chevalier, Digital Abysses 

Enstalasyon sanatı da Fütürizm ve Dadaizm gibi sanat hareketlerinden etkilenmiş, 

Fütürizmin bilime olan yatkınlığı ile dijital olan enstalasyon sanatının oluşmasına etken 

olmuştur. Sanal ve dijital sanatın öncüsü olan Meksikalı sanatçı Miguel Chevalier’in 

eserlerinde de bu durum görülür. Fiziksel olanla sanal gerçeklik iç içe geçerek etkileşimli bir 

ortam yaratılmıştır. (Sağlamtimur, 2010: 223). Günümüz dijital çağında da fiziksel uzam ile 

bağlantılı olan enstalasyon eserleri, sanal gerçeklikle iç içe girebilmekte, etkileşimli bir ortam 

yaratabilmektedir. Şekil 20’de harflerin yer aldığı etkileşimli dijital enstalasyonda, harfler 

katılımcıların hareketleri ile ilişkilendirilmiştir. Katılımcıların ekrana yansımış olan görüntüleri 

çalışmanın bir parçası haline gelmiştir. Dijital çalışmaların enstalasyonlarla kullanılması, 

fiziksel ve sanal uzamın arasındaki bağlantıyı incelemek açısından da önemli olmuştur.       

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 20. Camille Utterback, Romy Achituv, Text Rain, Yağan Metinler adlı eseri, 2000 
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    SONUÇ 

Teknoloji ve bilimin sanatla iç içe geçmiş olması, sanat eserlerinin üretiminde 

teknolojinin hem ortam hem de araç konumunda olmasını sağlamıştır. Teknoloji aracılığıyla 

kullanılmış olan her bir teknik, sanatçıların hayal güçlerini yaratıcılıklarıyla bir araya 

getirebilecekleri yeni ortamlar yaratmış, teknoloji ve sanat birlikteliği zaman içerisinde daha da 

güçlenmiştir. Bu birliktelik, kolektif olan çalışmaların artmaya başlaması, sanatçı ve 

programcıların bir araya gelerek çalışabilme imkânlarını elde etmesinde görülmüştür. Geçmişe 

bakıldığında da bütün sanat dallarının oluşumunda bir teknolojik yeniliğin varlığı gündeme 

gelmiştir. Heykel, fotoğraf, resim gibi farklı olarak görülen sanatsal biçimler, çağın teknolojisi 

ile bir araya gelmiş; zaman içerisinde de kültürel yapılara entegre olmuştur. Bu durum, 

günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Birçok yapı zaman içerisinde dijitalleşerek, video, ses, 

görüntü ve yeni ortamları bir araya getiren hibrit yapılar oluşturmaktadır. Oluşan her yeni yapı 

da birden fazla biçime bürünerek, zaman ve mekân kavramlarını dönüşüme uğratmaktadır. 

Sanatsal verilerin, fiziki mekândan soyutlanarak birçok yerde dolaşıma girebilmesi, sanatçı 

eserlerinin birçok kişiye ulaşması ve tanınır olabilmesini arttıran ayrı bir özelliktir. Tarihsel 

sürece bakıldığında da fotoğrafın ortaya çıkması ile resime olan bakış açısı sorgulanmıştır. 20. 

Yüzyıla gelindiğinde, bu sorgulama daha farklı formlarda görülmüş, yüzyılın sonlarına doğru 

da fotoğrafın etkisi kaybolmaya başlayarak farklı ifade yöntemleriyle biçim değiştirmiştir. 

Simgeler ve kültürler, insan ve makinelerle iç içe geçerek, gerçek olan dünya ile sanal olan 

dünya arasındaki sınırları ortadan kaldırmıştır.   

1950’lerden itibaren var olan dijital sanatın özellikle son on yılda daha çok gündeme 

geldiği görülmektedir. Bunun bir sebebi de teknolojinin gelişimiyle, geleneksel olan sanat 

formlarının yeni ortamlara adapte edilmiş olmasıdır. Örneğin; Kavramsal ve Pop sanatın 

düşünsel yapısı dijital sanatçıları etkilemiş, Postmodernizm ile birleşerek gerçeğin 

sorgulanmasına sebep olarak gerçeğin benzeri olan yeni gerçeklikler yaratılmaya başlamıştır. 

Yeni medya aracılığıyla farklı kültürlerin bir araya gelmesi sağlanmış, dijital imgelerle mesaj 

aktarmaya çalışan tüm sanatçılar, nesneleri yeni yapılarla kurgulayarak toplumun sanatçıya 

biçtiği rolü ve estetiği izleyicilere sorgulatmıştır. 21. Yüzyıl teknolojisinde gerçekleşen hızlı 

gelişmeler, toplumsal yapıda ve kültürel değerlerde önemli değişimler yaratmaktadır. Bunun 

bir sebebi de ifade edilmek istenen konuların artmasıdır. Teknoloji, geçmişin düşünce tarzını 

dönüştürmüş, sanata da daha farklı bir bakış açısı ve estetik kazandırmıştır. Günümüz sanatında, 

sanat disiplinleri arasındaki ayrım kalkmış; fotoğraf, resim, video, metin, resim, animasyon iç 

içe geçmiştir. Geçmişin nostaljisi olarak görünen sanat formları, sanatçıların kültürel 

birikimleriyle bir araya gelerek üretilen eserlere kavramsal bir derinlik kazandırmıştır. Fiziksel 
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ortamlar, dijitali kendi içerisinde kullanmaya başlamış, müzayedelerde, sergi ve kitap 

tasarımlarında bu yaklaşım sıklıkla görülmüştür. Birleştirme, yazılım, etkileşim temaları ön 

plana çıkmaya başlamış, 5 duyuyu harekete geçiren etkileşimli dijital sanat eserlerinin sayısı 

artmıştır.  

         KAYNAKLAR  

Akil, R. (2020). Görsel İletişim Tasarımında Dijital Dönüşüm; Teknoloji, Sanat, Tasarım ve 

Oyun Ortamı. İTÜ Vakfı Dergisi, 85, 41-47. 

Akman, M.& Uçar, T.F.(2020). Bugünün ve Geleceğin Grafik Tasarımı. Akdeniz Sanat, 14 

(25), 9-21. 

Baranseli, E.S. (2021). Dijital Kültür. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. 

Baudrillard, J. (2021). Simülakrlar ve Simülasyon. Ankara: Doğu Batı Yayınları. 

Çakır, M. (2014). Görsel Kültür ve Küresel Kitle Kültürü. Ankara: Ütopya Yayınları  

Ersöz, K.S. & Demir, A. E. (2018). Dijitalleşmenin Etkisinde Dönüşen Sanat ve Kuşaklar 

Üzerine Bir Çalışma. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 47, 409-426. 

Gülsoy, S. (2020). Sanat ve Dijitalleşme.  Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim 

Fakültesi.  

Güvenç, B. (2013). Kültürün abc’si. İstanbul: YKY. 

Heskett, J. (2013). Tasarım. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları. 

Kanat, S. (2018). Glitch Sanatı. İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, 4 (2), 28-35.  

Kızılaslan, N., & Kozlu, D. (2021). Teknolojinin ve Dijitalleşmenin Geleneksel Türk 

Sanatlarına Yansımaları. Medeniyet Sanat - İMÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 

Dergisi, 7 (1), 105-126. 

Sağlamtimur, Z.Ö. (2010). Dijital Sanat. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (3), 

213-238. 

Tuğal, S.A. (2018). Oluşum Süreci İçinde Dijital Sanat. İstanbul: Hayalperest Yayınevi. 

Oskay, Ü. (2011). İletişimin ABC’si. İstanbul: Der Yayınları. 



 

Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu 2. International Communication and Art Symposium 

 
270 

Ömürgönülşen, M. (2019). Üretimde Dijital Dönüşüm. M. Babacan (Der.) Dijital Dönüşüm 

Ekseninde İşletme Uygulamaları içinde (ss.129-150). Ankara: Detay Yayıncılık. 

Yıldırım, M. (2020). İnvazyon ve Dijital Sanat. ODÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (1), 188-200. 

ELEKTRONİK KAYNAKLAR 

Akıl, S. (2014, 10 Ekim). Hatanın Estetiği Olarak Glitch Sanatı, Hatanın Estetiği Olarak Glitch 

Sanatı – SANATATAK sitesinden alındı. 

Carpenter, M. (2022, 3 Şubat). Dijital Sanat Nasıl Yapılır? Erişim Tarihi: 01.05.2022, 

https://yurdaeraltintas.com/blog/dijital-sanat-nasil-

yapilir.html#Dijital_sanat_nedir_nasil_yapilir sitesinden alındı 

Çetil, Ş. (2021, 30 Aralık). Dijital Sanatta Devrim: NFT Tabanlı Esere 69 Milyon Dolar. Erişim 

Tarihi: 15.05.2022, https://artdogistanbul.com/dijital-sanatta-devrim-nft-tabanli-esere-

69-milyon-dolar/ sitesinden alındı 

Destici, O. (2016, 17 Kasım). Bozarak Yapmak: Glitch, https://manifold.press/bozarak-

yapmak-glitch sitesinden alındı 

Dijital Sanat Nedir? (2022, 4 Mart). Erişim Tarihi: 13.04.2022, 

https://www.isbank.com.tr/blog/dijital-sanat-nedir sitesinden alındı 

Fiziksel ve Dijital Sanat Bir Arada. (2022, 15 Mayıs). VOA. Erişim adresi: 

https://www.amerikaninsesi.com/a/fiziksel-ve-dijital-sanat-bir-arada/ 

İmançer, A. (t.y). Fotoğraf Sanat İlişkileri. Erişim Tarihi: 16.05.2022,  

http://www.fotografya.gen.tr/issue-15/a_imancer15.htm sitesinden alındı 

Kırmacı, Ş. (2021, 30 Aralık). Yeni Dijital Dünya. Erişim Tarihi: 12.04.2022, 

https://artdogistanbul.com/yeni-dijital-dunya/ sitesinden alındı 

Lebriz (2010, 10 Aralık). Sanat, İnsan, Bugün. Erişim Tarihi: 10.05.2022, 

http://lebriz.com/pages/lsd.aspx?lang=TR&sectionID=2&articleID=853&bhcp=1 

Printmag (2021, 10 Eylül). GIPHY Publishes The World’s First-Ever Animated Book of GIF 

Art. Erişim Tarihi: 26.05.2022, https://www.printmag.com/design-books/giphy-

publishes-the-world-s-first-ever-animated-book-of-gif-art/ sitesinden alındı. 



 

Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu 2. International Communication and Art Symposium 

 
271 

" Reddit R Place " nedir? (2022, 5 Nisan). Cumhuriyet. Erişim adresi: 

https://www.cumhuriyet.com.tr/galeri/reddit-r-place-nedir-iste-tum-ayrintilar-1922827 

sitesinden alındı 

San Antonia Museum of Art. (t.y.). Animal Insinct: The Photographs of Daniel Lee. Erişim 

Tarihi: 14.04.2022, https://www.samuseum.org/artwork/exhibition/animal-instinct-the-

photographs-of-daniel-lee/ sitesinden alındı. 

Tan, K. (t.y.). Dijital Sanat Nedir? Erişim Tarihi: 16.05.2022, 

http://www.pazarlamabulteni.com/dijital-sanat-nedir 

I want you (t.y.). Davidope. Erişim Tarihi: 25.05.2022, 

http://www.iwantyoumagazine.com/davidope/ sitesinden alındı. 

GÖRSEL KAYNAKLAR 

Şekil 1. https://digitalartarchive.siggraph.org/artwork/ben-f-laposky-oscillon-40/ 

Şekil 2. https://www.are.na/block/2701169 

Şekil 3. https://teknoloji.org/aaron-insan-ve-bilgisayar-isbirligindeki-ilk-sanat-deneyimi/ 

Şekil 4. https://digitalartmuseum.org/gallery/image/8692.html 

Şekil 5. https://www.charlescsuri.com/early-2000s 

Şekil 6. https://digitalartmuseum.org/mohr/1999_707c1.html 

Şekil 7. https://www.gazetebesiktas.com.tr/2017/10/18/kultur-dijital-sanatin-gelisimi/ 

Şekil 8. : https://manifold. press/bozarak-yapmak-glitch 

Şekil 9. https://manifold. press/bozarak-yapmak-glitch 

Şekil 10. https://instantloveland.com/wp/2020/07/17/james-faure-walker-speed-and-limits/ 

Şekil 11. https://artdogistanbul.com/ 

Şekil 12. https://www.arthipo.com/artblog/unlu-klasik-tablolar/georges-seurat-la-seine-a-la-

grande-jatte.html 

Şekil 13. https://www.3dmadmax.com/ilham_verecek_konular/piksel-sanati-nasil-yapilir/ 



 

Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu 2. International Communication and Art Symposium 

 
272 

Şekil 14. https://teknonel.com/tr/reddit-uzerinden-piksel-savasi/ 

Şekil 15. https://www.wired.com/2014/04/10-awesome-gifs-culled-in-a-worldwide-art-

competition/? 

Şekil 16. http://www.op-art.co.uk/2011/01/david-szakaly-davidope/ 

Şekil 17. https://www.printmag.com/design-books/giphy-publishes-the-world-s-first-ever-

animated-book-of-gif-art/ 

Şekil 18. https://www.amerikaninsesi.com/a/fiziksel-ve-dijital-sanat-bir-arada/6574158.html 

Şekil 19. https://www.miguel-chevalier.com/news/digital-abysses 

Şekil 20. https://digitalartarchive.siggraph.org/artwork/camille-utterback-romy-achituv-text-

rain/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu 2. International Communication and Art Symposium 

 
273 

 

 

Prof.Dr. Tayfun Akkaya1, Dr. Fatı̇h Aksular2 

 
1Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 

2MEB 

 

Akademik ve Disiplinlerarası Sanat Eleştirisi Bağlamında Güzel Sanatlar Liselerine 

Uyarlanan Yeni Eser İnceleme Yöntemi 

 

Özet 

Sanat eserlerinin nitelikleriyle ilgili değerlendirmeler diğer sanat bilimleriyle doğrudan ilişkili olan sanat 

eleştirisinin konusudur. Sanat eleştirisinin eğitimdeki karşılığı ise pedagojik sanat eleştirisi yani sanat 

eseri incelemesidir. Sanat eseri incelemelerinde kullanılan yöntemin nesnel sonuçlar verebilmesi için 

temel aldığı sanat eleştirisi kuramının bilimsel özelliklere sahip olması gerekir. Sanat yapıtı ile ilgili 

öznel yorum çabaları geçerli sonuçlar vermeyeceğinden analiz ve sentez düzeyinde objektif 

değerlendirmeler yapılmalıdır. Bu çalışmada; sanat eğitimindeki eser incelemelerine kaynak oluşturan 

başlıca kuramlar eleştirel bir yaklaşımla ele alınarak sorgulanmış; bilimsel geçerlilik, amaca uygunluk 

ve yeterlilikler bakımından tespit edilen sorunlara değinilmiştir. Bu tespitler doğrultusunda çağdaş sanat 

eğitiminin ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla; Tayfun Akkaya'nın: "Akademik ve Disiplinler arası 

Yeni Sanat Eleştiri Kuramı" aynı yazara ait: "Tematik ve Bağlamsal Sanat Eğitimi Yöntemi” 

kapsamındaki sanat pedagojisi ve sanat eleştirisi disiplinlerinden uyarlanarak sistematik bir sanat eseri 

inceleme yöntemi geliştirilmiştir. Geliştirilen yöntemle örnek sanat yapıtı incelemeleri yapılmıştır. 

Güzel Sanatlar Liselerinin Sanat Eserlerini İnceleme Dersleri için uyarlanan bu yöntemle; bilgiyi 

yorumlayarak senteze ulaşma becerisine ve akademik basamaklara hazırlayıcı nitelikte bir eleştirel 

kavrayışa ulaşılması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sanat, eğitim, eleştiri, inceleme, yöntem. 
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A New Method of Reviewing Work Adapted To Fine Arts High Schools in The Context 

of Academic And Interdisciplinary Art Criticism 

Abstract 

Evaluations about the qualities of works of art are the subject of art criticism, which is directly related 

to other art sciences. The equivalent of art criticism in education is pedagogical art criticism, in other 

words, the study of art. In order for the method used in the examination of works of art to yield objective 

results, the theory of art criticism on which it is based must have scientific features. Since subjective 

interpretation efforts about the artwork will not yield valid results, objective evaluations should be made 

at the level of analysis and synthesis. In this study; the main theories that constitute the source for the 

study of works in art education were discussed with a critical approach; The problems identified in terms 

of scientific validity, relevance and adequacy have been addressed. In line with these determinations, in 

order to respond to the needs of contemporary art education; Tayfun Akkaya's "Academic and 

Interdisciplinary New Theory of Art Criticism" and by the same author: "The Thematic and Contextual 

Art Education Method" adapted from the disciplines of art pedagogy and art criticism, and a systematic 

method for analysis of artworks has been developed. With the developed method, exemplary works of 

art were examined. With this method, which is adapted for Fine Arts High Schools Artworks Courses; 

It is aimed to reach the ability to reach synthesis by interpreting the information and a critical 

understanding that is preparatory to academic steps. 

Keywords: Art, education, criticism, study, method. 

 

Sanatla ilgili sayısız tanım yapılmıştır. Hatta “sanat tanımsız bir kavramdır” görüşü dahi öne 

sürülmüştür. Birçok dilde sanat kelimesinin kökeni “hüner” ya da “beceri” anlamları ile 

açıklanır. Çok yönlü ve karmaşık doğası gereği ayrıntılı bir şekilde ifade etmek gerekirse sanat, 

“insan bilincinin yapısının, sırlarının ve gelişiminin doğrudan yansıdığı; normal ve 

olabildiğince özgür koşullarda en derin gerçeğini bulabilen; insanoğlunun fiziki-sosyal 

çevresini ve kendisini anlamasında hizmet eden; zengin bir hayal gücünden beslenen 

yaratıcılığa dayalı, hayati bir etkileşim ve iletişim aracıdır” (Akkaya,2014:17). Farklı tanımları 

incelendikçe sanatla ilişkili pek çok disiplin olduğu görülür. Bir sanat eserinin 

çözümlenebilmesi için temel bilgileri sağladığından bu disiplinler de ayrıca önemlidir.  

Eleştiri 

TDK sözlüğüne göre eleştirmek; “bir düşüncenin, bir eserin, bir yargının doğruluk veya 

yanlışlığını ortaya çıkarmak ve gerçek değerini belirtmek için onu incelemek, tenkit etmek” 
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(TDK, 1998:700) olarak tanımlanmıştır. Etimolojik olarak “ele” kökünden geldiği 

düşünülmektedir (https://www.nisanyansozluk.com/?k=ele%25C5%259Ftiri). Bu da eleme, 

ayırt etme anlamını vermektedir. Antik Yunan'da karşılığı “kritikos” olan eleştiri kelimesi 

İngilizce’ye “criticism” olarak geçmiştir. Cambridge sözlüğe göre criticism yani eleştiri, “bir 

eserin incelenmesi”olarak 

tanımlanmıştır(https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizce/literary). 

Sanat eleştirisi 

Sanat üretiminin başlangıcından itibaren izleyici konumundaki diğer insanların sunulan esere 

nasıl yaklaşacağı sorunu da ortaya çıkmıştır. Her izleyici karşılaştığı eseri kendi yorumu ile 

açıklama eğilimindedir. Ancak bir eser hakkındaki kişisel yorumlar bilimsel eleştiri niteliği 

taşımaz. 

Eleştiri, sanat yapıtı ile ilgili bir nitelik yargısı verme etkinliğidir(Cömert,2008:34). Ancak 

eleştiri adı altında kişisel yargılara göre yapılan yorumlar övgü ya da yergiye dönüşür. Bu 

türden bir eylem eserle ilgili değil daha çok o yargının sahibi ile ilgili bilgiler verir. Eleştiri için 

gerekenler; bir eser, doğru ve geçerli bir ölçüt ve eserin niteliklerini tespit edebilen, ölçüt 

kullanarak bulguları ifade eden bir öznedir(Erinç,1998:65).  

Eserle ilgili eleştiriye dayalı incelemelerde “sanat eseri analizi” ya da aynı anlama gelen “sanat 

eseri çözümlemesi” tanımlarının kullanıldığı görülür. Bu sık yapılan terminolojik bir hatadır. 

Sanat eseri analizi; konu tespiti, sembol, alegori gibi elemanların çözümlendiği ikonografik 

çözümleme aşamasıdır. Anlamla ilgili (ikonolojik) inceleme ise daha sonra gelir. Bu aşama 

önceki (ön ikonografik ve ikonografik) çözümlemelerin “sentez” sürecidir. Tüm elemanlar bir 

bütün olarak yorumlanır ve içerik:öz belirlenir. 

Analiz düzeyindeki çalışmalar senteze ulaşmadığı için sanat eleştirisi olarak kabul edilemez. 

Sanat eleştirisi, sanatsal niteliğe sahip eserlerin, doğru bir kuramsallık içinde araştırılarak, 

analiz ve sentez ile incelenmesi, yorumlanması ve değerlendirilmesidir(Akkaya,2014:21). 

Walter Benjamin, eleştiriyi; “tekil yapıtın sınırlılığının yöntemsel olarak sanatın sonsuzluğuyla 

ilişkilendirildigi ve bu sonsuzluğa taşındığı ortam” olarak yorumlar (2010:127). Başka bir 

deyişle, eserin kendi bilgisi ile anlaşılır olması, üretildiği yer ve zamanla sınırlı kalmayıp 

evrenselleşmesini sağlar. Bu sonuca sistematik bir zeminde bilimsel disiplinler aracılığı ile 

ulaşılabilir. Böylelikle gerçek sanat eseri ayırt edilerek anlaşılabilir ve alıcı ile bütünleşip 

varlığının sürmesi mümkün olur.  

https://www.nisanyansozluk.com/?k=ele%25C5%259Ftiri
https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizce/literary
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Bugüne kadar pek çok sanat eleştirisi yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin şekillenmesinde 

ve sınıflandırılmasında yapıtın ele alınış amacı, nerede kullanıldığı, değerlendirme araçlarının 

neler olduğu, uygulayan kişilerin niteliği, yer aldığı mecraların özellikleri gibi yaklaşım farkları 

belirleyici olmuştur.  

Evrensel kuramlar içinde sanatı ele alarak eleştiri ile ilgili temel ilkeleri ortaya koyma çabaları 

Antikçağa kadar uzanır. Ksenokrates’in (İ.Ö. 3.yy) resim ve heykel konusundaki incelemeleri 

hem teknik özellikleri vurgulaması bakımından hem de kendi dönemine uzanan tarihsel 

gelişimi ele alması bakımından ilk önemli örneklerden biridir (Bozkurt,2020:27). 

Sonraki dönemlerde Platon sanatı öykünmenin öykünmesi, Aristo da gerçeğin öykünmesi 

olarak tanımlamıştır (Hançerlioğlu, 1993:264). Sanatın bir çeşit taklit olduğu düşüncesi üzerine 

kurulu yaklaşım Rönesans döneminde Vasari’nin yazdıklarında da görülür. Sanatçıların 

hayatları ile ilgili bilgiler aktaran Vasari, sanatın modelinin doğa olduğundan ve başarılı 

sanatçıları taklit etmenin gerekliliğinden söz eder (Vasari, 2013:29). Bu temeller üzerinde 

çeşitlenen düşünceler 19. yy’a kadar sürmüştür. Sanatın doğayı taklit etme düşüncesinden 

ayrılışı ise empresyonizm akımı ile başlar ve kübizmle uç noktalara ulaşır. Peş peşe sanat 

akımlarının ortaya çıktığı, soyut sanattan kavramsal sanata ve post-modernizme uzanan bu 

dönemsel değişimler, sanat tarihini ve sanat eleştirisini de etkilemiştir. 

Sanattaki bu değişimlere farklı disiplinlerden pek çok kuramın ortaya çıkışı da eşlik eder. Sanat 

tarihinin 18. yüzyılda bir bilim dalı olarak kabul görmeye başlaması, sanat yapıtının kültürel, 

tarihsel ve dilsel bakımdan değer kazanmasını sağlar. Ancak sanat eleştirisi aynı ölçüde tutarlı 

bir ilerleme ve karşılık bulamaz. Temelde değer yargısı üzerine kurulu olduğu için kimi zaman 

kişisel çıkarlar doğrultusunda sanat eleştirisinin yozlaştırılmış olduğu görülür. Bu sorunun 

çözülebilmesi için sanatsal bilgiye dayalı bütünsel bir eleştiri fikrinin olgunlaştırılması 

gerekmektedir (Bozkurt,2020,27). 

Cömert’e göre eleştiri (2008:35); söylem olarak eleştiri ve davranış olarak eleştiri şeklinde ikiye 

ayrılır. Davranış olarak eleştiri; daha çok bir ya da birden fazla eserle ilgili olarak gelişen 

toplumsal tavır olarak tanımlanabilir. Söylem olarak eleştiri ise, bir sanatçı, eser ya da dönemle 

ilgili yargının yazılı ifadesidir. Söylem olarak eleştiri; hayal gücüne dayanan öznel izlenimci 

eleştiri ve akla dayanan eleştiri olarak iki bölüme ayrılır. Hayal gücüne dayanan eleştiri bir 

eserle ilgili olumlu ya da olumsuz duyguların anı, deneme, şiir, öykü gibi formlardaki ifadesidir. 

Akla dayanan eleştiri ise; mantıksal bir temel üzerinde ve kavramsal bir düzen içinde varılan 

yargının yazılı ifadesidir.  
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Feldman ise eleştiri türlerini;  

a. Basın Eleştirisi,   b. Pedagojik Eleştiri,  c. Akademik Eleştiri d. Popüler Eleştiri olarak 

dört başlık altında gruplar. 

Basın Eleştirisi; sergi oyun kitap ve konserlerle ilgili basında yayınlanan yazıları içine alır.  

Pedagojik Eleştiri; sanatla ilgili eğitimin verildiği okullarda öğretmenlerin kılavuzluğunda ele 

alınan eleştiri türüdür.  

Akademik Eleştiri; eğitim amaçlı yayınlarda yer alan, sanat koleksiyonculuğunu ve sanatsal 

üretim süreçlerini dolaylı yollardan etkileyen eleştiri türüdür.  

Popüler Eleştiri; insanların genelinin düşüncelerini ortaya koyar. Gözardı edilemeyecek 

çoğunluktaki eleştirileri kapsar.  

Bunlara ilave olarak sanatçının da bir eleştirmen olduğu söylenebilir. Çünkü sanatçının yaratıcı 

süreçte seçtiği ya da seçmediği biçim ve anlamlarla ilgili değerlendirmeleri, eserini 

oluştururken verdiği her karar eleştirel boyuttadır (Feldman, 1992:473). 

Moran, yansıtma kuramına bağlı olarak eleştiri yöntemlerini eser ile okur, eser ile sanatçı veya 

eser ile dış dünya arasındaki ilişkilerine göre sınıflandırır. Eser ile dış dünya arasındaki ilişkileri 

ele alan yöntemi; Tarihsel, Sosyolojik ve Marksist temellere dayandırarak üçe ayırır. Buna göre 

Tarihsel eleştiri; geçmiş yüzyıllara ait bir sanat eserinin ancak o dönemin inançları, gelenekleri 

ve sanat anlayışı bilgisi ile anlaşılabileceğini savunur. Sosyolojik eleştiri; bir sanat eserinin 

kendiliğinden ortaya çıkmadığını, sanatçıyı, eseri ve alıcısını belirleyen toplumsal koşulların 

göz önüne alınarak yorumlanması gerektiğini öne sürer. Marksist eleştiri ise sosyolojik 

eleştiride olduğu gibi sanat yapıtını ortaya çıkaran nedenleri inceler. Ancak bunu ekonomik 

koşullara ve sınıfsal farklılıklara bağlı olarak ele alır (Moran, 1999:77). 

Erinç’e göre (2016:79); resim sanatında eleştiri türleri, “resmin araç olarak kullanıldığı 

eleştiriler” ve “resmin amaç olarak kullanıldığı eleştiriler” olarak iki temel bölüme ayrılır. 

Ayrıca “resmi ögelerine ayıran eleştiriler” ve “resmi bütün olarak düşünen eleştiriler” olarak 

bir başka sınıflandırma daha yapılabilir. Resmi amaç olarak ele alan eleştiri yöntemlerinin 

sınıflandırması; değerlendirme araç ve disiplinlerine göre; Teknik Eleştiri, Psikolojik Eleştiri, 

Sosyolojik Eleştiri, Estetik Eleştiri, Felsefi Eleştiri başlıkları altında yapılabilir.  

Sanat eleştirisi yaklaşımlarının sınıflandırılması ile ilgili örnekler çoğaltılabilir. Ayrıca bu 

yaklaşımlara temel oluşturan diğer disiplinlerdeki gelişmeler de epeyce kapsamlıdır. Bozkurt’a 
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göre (2020:34) bu kapsamdan anlaşılan; sanat tarihinin, eserleri özelliklerine göre gruplayarak 

(psikolojik, tarihsel, sosyolojik vb. bakımlardan) incelerken “sanat denilen varlık alanını” 

parçalayıp bütünselliğini bozmakta olduğudur. Bu nedenle çeşitli sanat dalları arasındaki 

bağlantılar gözden kaçar ve odakta olması gereken sorulardan ve cevaplarından uzaklaşılır. 

Sanat tarihinin görevi kurallar ve yöntemler dayatmak yerine sanatın yapısını bütüncül olarak 

kavramak olmalıdır. Bu sonuca sanat bilimleri ile ulaşılabilir. Sanatın insan varlığı için anlamı 

böylece ifade edilebilmiş olur.  

Bu bilgiler ve amaçlar doğrultusunda; sanat eleştirisi kuramlarının bilimsel gelişmelerle ilişkisi, 

kuramcısının uzmanlık alanı ile sınırlı kalıp kalmadığı, sanat eğitiminin amaçlarına, hedeflenen 

düzeye uygun olup olmadığı değerlendirilmelidir. Örneğin en bilinen kuramcılardan  Herbert 

Read eğitim sistemi içindeki tüm bölümlerde sanat derslerine yer verilmesini önerir. Sanat 

kültürünün bu yolla topluma yayılabileceğini belirtir. Bu düşüncesindeki asıl amaç sanat 

yoluyla eğitimdir. Read’in yöntemi; estetik, sanat tarihi, sanat sosyolojisi ve sanat eğitimi 

uygulamaları üzerine kurulmuştur. Sanat eserini klasik estetik temellerine dayandırarak ele 

alma düşüncesi, farklı estetik anlayışlar içeren güncel sanat eserlerinin değerlendirilemeyişine 

neden olmuştur. Zaman içinde sanat bilimlerinin gelişmesi ile yöntemin geçerliliği belli sınırlar 

içinde kalmıştır.  

Sanat eğitiminde birçok yeniliğe öncülük eden Franz Cizek’in uygulamaları ise yöntemsizlik 

olarak anlaşılmıştır. Cizek’in: “şunu ya da bunu yapmam, herhangi bir kural bilmem, öğretim 

yöntemini o anın kendisi belirler” sözleri bu durumun özeti gibidir (Viola,1936:20). Yerel 

koşullardan derse girecek öğretmenin özelliklerine kadar pek çok değişken etkilere açık olması 

ve eğitim biliminin sistematik yapısıyla örtüşmemesi nedeniyle Cizek’in uygulamaları olumsuz 

eleştirilere neden olmuştur. Yaygın olarak yöntemsizliğin ve sınırsız özgürlüğün yüceltilmesi 

şeklinde yorumlanan bu önerilerle, farklı sanatsal kültür düzeyindeki ülkelerde istendik 

sonuçlar alınması güçtür. Ayrıca “sanat için sanat” düşüncesinin bir yansıması olarak 

bireyselliği öne çıkaran Cizek yaklaşımı, sanat eğitiminin toplumsal amaçlarının dışında 

kalmaktadır.  

ABD’de eğitim sistemi içinde sanat eğitiminin önemini vurgulaması bakımından önemli bir 

isim olan Victor Lowenfeld değerlendirildiğinde, subjektif bir sanat tarihi temelinde kuramsal 

çalışmalar yaptığı ve sanat bilimlerinden yararlanamadığı görülmektedir. Sanat eğitiminde 

sanat psikolojisinin anlam ve önemine vurgu yapan Rudolph Arnheim ise yöntemini birkaç 

temel alanla ilişkilendirir. Bu nedenle hızla gelişmiş olan diğer sanat bilimleriyle kuramının 

bağlantısı yetersiz kalır. “Sanatta eğitim” yaklaşımını öneren Mary Stokrocki’nin yönteminde; 
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sanat tarihi, estetik, sanat eleştirisi gibi alanlardan yararlanarak sanat kavramları ve 

tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Ancak sanatın çok yönlü doğasının bu yolla 

kavratılması güçtür. Bu metodla ilgili problemlerin başında sanat felsefesinin ve diğer sanat 

disiplinlerinin gözardı edilmesi gelmektedir.  

Sanatı yaş gruplarına indiren Feldman yaklaşımı; sanata ve sanatçıya yönelik her türlü yoruma 

yol açan soru-cevap yönlendirmeleri nedeniyle zaman zaman izleyici olma sınırlarının 

aşılmasına neden olabilmektedir. Bu durum sanatın değerini kavrayabilen nitelikli sanat 

izleyicisi yetiştirme hedefi ile çelişir. Marry Erickson,  2-4 yaş, 4-7 yaş, 7-9, 9-11 ve 11-14 

şeklinde ayırdığı yaş gruplarına sanat tarihinin nasıl öğretileceğine dair bir yöntem 

geliştirmiştir. Bunu sanat tarihsel anlayış evreleri olarak açıklamış ve yaş gruplarına hangi sanat 

tarihi konularının denk düşeceğini gösteren bir tablo yapmıştır. Gelişim özellikleri farklı olan 

4 yaşlar ve 7 yaşlar aynı grupta ele alınmaktadır. Benzer şekilde aralarında önemli farklar olan 

11 yaşlar ve 14 yaşların da aynı grupta ele alındığı görülmektedir. Genellemeler ve yaş 

gruplarına indirilmesi önerilen sanat tarihi bilgilerindeki eksiklikler nedeniyle Erickson metodu 

sanat tarihi ve sanat bilimleri ilişkisinin doğru kurulamamış olduğunu düşündürmektedir.  

Genel bir bakışla yapılan bu değerlendirmelerde her biri çok önemli ve etkili olan kuram ve 

kuramcıların en çok göze çarpan olumsuz özelliklerine vurgu yapılmıştır. Geçen yüzyılda 

ortaya konulan bu yaklaşımların ortak problemi, zaman içinde hızla gelişen sanat bilimlerinden 

gereken ölçüde yararlanamamasıdır. Bu da kuramcının kendi uzmanlık alanıyla sınırlı bir bakış 

açısına hapsolmasına ve daha önce vurguladığımız “sanat denilen varlık alanının” parçalanıp 

bütünselliğinin bozulmasına yol açmaktadır. Bu incelemeler doğrultusunda; sanat tarihi ile 

ilişkili olarak sanat eleştirisinin bütüncül yapıda olması gerekliliği ve dolayısıyla sanat 

eğitiminin farklı düzeylerinde uygulanabilecek mantık ve bilgi temeline dayanan yeni 

yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda çağın 

özellikleri ve ihtiyaçları göz önüne alınarak geliştirilen yaklaşımlardan biri de Disiplinlerarası 

Tematik ve Bağlamsal Sanat Eğitimi metodudur. 

Disiplinlerarası Tematik ve Bağlamsal Sanat Eğitimi Metodu 

Disiplinlerarası Tematik ve Bağlamsal Sanat Eğitimi Metodu: Okul öncesinden başlamak üzere 

fakülte ölçekli sanat eğitimini ve tüm diğer eğitim biçimlerini kapsayan bir yaklaşım 

getirmektedir. Yöntem farklı yaş ve düzeylere uyarlanmakta olup; ilk, orta ve yükseköğretim 

kurumları ile diğer öğretim kurumları için farklı açılımlara sahiptir. Ayrıca kendine özgü bir 

pedagojik sanat eleştirisi yaklaşımı içermektedir.  
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Bu çalışma; Disiplinlerarası Tematik ve Bağlamsal Sanat Eğitimi Metodunun kapsama alanı 

içinde bulunan sanat pedagojisi ve sanat eleştirisi disiplinlerinin Güzel Sanatlar Liselerinde eser 

incelemelerine uyarlanması ile ilgilidir. Sanat bilimlerinden biri olan sanat eleştirisi bağlamında 

Güzel Sanatlar Liseleri düzeyinde sistematik bir sanat eseri inceleme yöntemi geliştirilmiştir. 

DİSİPLİNLERARASI TEMATİK VE BAĞLAMSAL SANAT EĞİTİMİ YÖNTEMİ 

Disiplinlerarası Boyut: 

Sanat eğitiminde gerekli olan görsel ve yazılı veri aktarımının boyutlarını alabildiğine 

genişleterek gerçeğin tespitine hizmet eder. Bu amaçla çağdaş bilimsellik doğrultusunda kabul 

gören tüm verilerin sanat eğitimi ve öğretiminde kullanılması esastır. Bunun için sanata ve sanat 

bilimlerine dair bir veri tabanı oluşturulur. Bu veri tabanının yeterli olamadığı durumlarda tüm 

bilim dallarından süzülerek özümsenmiş veriler devreye sokulur ve metodun temel felsefesi 

doğrultusunda kullanılır.  

Tematik Boyut:  

Sanat eğitimi ve öğretimi müfredatına bağlı olarak her ünite için bir ana tema ve onu 

destekleyen gerekli sayıda yan temalardan oluşur. Tematik yaklaşım ile: Çağdaş eğitim ve 

yöntem biliminin felsefesi doğrultusunda sanat eğitimine yeni bir işlev kazandırılmaktadır. Bu; 

sanatı yaşamın tüm alanlarıyla ilişkilendirebilecek nitelikte bir kuşağın yetiştirilmesine hizmet 

eden çağdaş ve sistematik bir sanat eğitimi modelinin temelini oluşturmaktadır.  

Bağlamsal Boyut:   

Bağlamsal Boyut; Müfredat Programı, Sanat Dalları, Sanata Dair Tüm Veriler, Çocukların Tüm 

Gelişim Özellikleri, Tema, Konu, Materyal ve Uygulama olmak üzere beş aşamalıdır.  

1) Müfredat programı:  

a) Genel Müfredat Programı 

b) Sanat Eğitimi Müfredat Programı 
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Bu yaklaşımda genel müfredattan edinilen bilgilerin sanat eğitimi içinde kullanılabilmesi 

esastır. Öğrencinin diğer derslerde aldığı bilgiler neden - sonuç ilişkisi ile dinamik bir işlerlik 

kazanır. Örneğin, Rönesans sanatında yaygın olan dairesel anlayış Barok dönemde eliptik bir 

biçime dönüşmüştür. Bu değişim gezegen yörüngelerinin keşfi ile yakından ilgilidir. 

Gezegenler konusunun işlendiği dersten sonraki bir sanat dersinde yörüngelerle ilgili keşiflerin 

Barok dönem sanatına etkileri açıklanabilir. Böylelikle bilgi çevrime girerek farklı disiplinlerde 

karşılık kazanmış olur. Tamamlayıcı konuların eş zamanlı dizilimi ve art ardalıkları bu 

bakımdan önemlidir. Bu amaç doğrultusunda sanat eğitimi ders konuları ile diğer derslerin 

konuları bir tarih çizelgesi altında eş zamanlı olarak planlanmalıdır.  

2) Tüm sanat dalları 

Güzel sanatlar tanımı; Rönesans döneminden itibaren resim, heykel ve mimari ile sınırlı olarak 

düşünülmüş bunların dışında kalan beceriler ise zanaat olarak adlandırılmıştır. Sanat; duygu ve 

düşünceleri estetik, yaratıcı, yenilikçi yollarla aktarır. Zanaat, usta-çırak ilişkisine ve tekrara 

bağlı gelişen beceriye dayalıdır. Sahip olduğu nitelikler nedeniyle Güzel Sanatlar genellikle 

endüstriyel sanatların ve zanaatın öncüsü olmuştur.  

Sanatı gruplara ayırma konusunda birçok farklı yaklaşım içinde yaygın olarak bilinen 

geleneksel sınıflandırma, algılanış yoluna göre (görsel, işitsel, ritmik ve dramatik sanatlar) 

yapılmıştır. Güncel anlayıştaki sınıflandırma ise; görsel (resim, heykel, mimari), işitsel (müzik), 

sözel (edebiyat)  ve karma sanatlar (dans, opera, bale, sinema, tiyatro)  şeklindedir.  

Bununla birlikte sanat başlığı altındaki tüm disiplinler birbirleriyle etkileşim halindedir. Bu 

durum sanatın bütüncül yapısı ile ilgilidir. Söz gelimi resim alanında bilgi sahibi olmak bu alanı 

gerçek anlamda kavramaya yetmez. Böyle bir kavrayış için görsel sanatların diğer dallarında 

ve sözel, işitsel, karma sanatların başlıca yapıtları hakkında bir birikim oluşturabilmek 

gerekmektedir. Bu bağlamda bir sanat kültürünün oluşması farklı dallar arasındaki ilişkilerin 

anlaşılabilmesine bağlıdır. Bu, sanat eğitiminde fark yaratacak önemli bir aşamadır. 

3- Sanata dair tüm veriler 

Eski Grekçede “açıklama” anlamına gelen “ekphrasis” kelimesi, eleştiriden farklı olarak sanat 

etkinlikleri ile ilgili tanıtım amaçlı haber verme eylemini de içerir. Sanat eğitiminde 

ekphrasis’in yerleşik hale getirilmesi ile öğrencilerin önemli sanat etkinliklerini araştırması ve 

ilişkiler kurması sağlanır. Böylelikle zamanın ruhu ile ilgili sanatsal bir kavrayışa ulaşılabilir. 

Ülkedeki ve dünyadaki güncel sanat etkinliklerinin izlenerek değerlendirilmesi, sanat 
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eğitiminin gelişimini de sürekli kılar. Bu etkileşim aynı zamanda tüm alanlardan veri almanın 

da temelini teşkil etmektedir.   

4- Çocukların tüm gelişim özellikleri,  

Çocukların gelişim süreçlerinin yaş aralıklarına göre gruplanması Piaget’nin bilişsel gelişim 

kuramına dayanmaktadır. Piaget, bilişsel gelişimi; Duyusal Motor Dönemi (0-2 yaş), İşlem 

Öncesi Dönem (3-6 yaş), Somut İşlemler Dönemi (7-11 yaş), Soyut İşlem Dönemi (12-16 yaş) 

olarak dört temel süreç ile tanımlamıştır.  

Ancak zaman içinde yeni deneyimler içeren yaşantıların ortaya çıkması, insan hayatını 

etkilemiş, dolayısıyla çocuk gelişimini ve bilişsel süreçleri de değiştirmiştir. Gün geçtikçe 

sayısı artan bilimsel çalışmaların sonuçları da gelişim basamaklarının yeniden ele alınmasını 

gerekli kılmaktadır. Bağlamsal boyutun çağdaş ve bilimsel dayanakları bu konu üzerinde 

yapılacak güncel çalışmalarla da ilgilidir. 

5- Tema, Konu, Materyal ve Uygulama bağlamları  

Seçilen temaya en uygun sanat öğretimi ilke ve materyallerinin belirlenmesi ile ilgilidir. 

Materyaller, plandaki konunun ana ve yan temalarını aktarma işlevini üstlenmektedir. Amaca 

yönelik olarak mevcut materyalleri kullanmayı, gerektiğinde materyal geliştirerek üretmeyi 

içerir. Materyaller belirlenirken tüm duyu organlarını devreye sokacak çeşitlilikte ve tüm sanat 

disiplinleriyle bağlantılı olmasına dikkat edilmelidir.  

Bu metod, şu anda sanat eğitiminde önerilen ve kullanılan (Estetik Öğretimi, Sanat Tarihi 

Öğretimi, Sanat Eleştirisi ve Uygulama alanları olmak üzere dört aşamalı yöntem): “Sanatta 

Eğitim Metodu” na (Kırışoğlu:2002, s.121-138) karşın: Tayfun Akkaya tarafından geliştirilmiş 

olup, günümüz koşullarına göre hazırlanmış yeni bir açılımı önermektedir. 

GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE SANAT ESERİ İNCELEME YÖNTEMİ 

Bu çalışmada sunulan Güzel Sanatlar Liselerinde Sanat Eseri İnceleme Yöntemi, Prof. Dr. 

Tayfun Akkaya’nın “Akademik ve Disiplinlerarası Yeni Sanat Eleştirisi Kuramı” başlıklı 

yönteminden uyarlanarak geliştirilmiştir. Bu yöntem 2014 yılında “Akademik ve 

Disiplinlerarası Yeni Sanat Eleştirisi Kuramı”  adı ile kitap olarak 

yayınlanmıştır(Akkaya:2014). 
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Bilindiği gibi Erwin Panofsky’nin üç aşamalı ikonografi ve ikonoloji yöntemi; modern ve 

çağdaş sanat yapıtlarını, göstergebilim, yapıbozumculuk gibi avangart sanat yaklaşımlarını 

eleştirme konusunda çağın ihtiyaçlarına cevap verememiştir. Akkaya’nın 8 aşama ve 22 alt 

başlıktan oluşan sanat eleştirisi yöntemi, Panofsky’yi ve ondan sonraki süreçlerde geliştirilen 

kuramları referans alarak geliştirilmiş özgün bir yaklaşımdır. 

Yöntem, zaman içinde; ortaokul (erinlik), ilkokul (çocukluk), okul öncesi (ilk çocukluk) 

düzeylerine uyarlanacak ve ihtiyaçlara uygun esaslara ulaşmak mümkün olacaktır. Böylece 

ergenlikle sanat eğitiminin başlangıcı arasındaki tüm çağdaş sanat eğitimi ve öğretimi süreçleri 

tamamlanmış olacaktır. 

Bu aşamada ise akademik çevrelere yönelik bir kapsama sahip olan yöntem, pedagojik sanat 

eleştirisi düzeyine indirgenerek liselerdeki sanat eğitimi ve öğretimi düzeyine uyarlanmıştır. Bu 

nedenle sekiz aşama ve yirmi iki alt başlıktan oluşan  içeriği sadeleştirilerek beş aşamadan 

oluşan yalın ve kolay anlaşılır bir model haline dönüştürülmüştür. Bu metod, lise öğrencilerinin 

akademik aşamaya geçişi için sağlam bir temel edinmelerini de sağlayacaktır. Önerilen beş 

aşamalı yöntem bu amaç ve hedefler çerçevesinde şekillenmiştir.  

Güzel Sanatlar Liselerinde Sanat Eseri İnceleme Yöntemi:  

1. Sanat eseri bilgisi  

a) Eserin adı, malzeme ve teknik bilgileri, ölçüsü, biçimi, bulunduğu 

yer bilgisinin saptanması 

b) Eserin ön anlatımının yapılarak görülenlerin belli bir düzende 

açıklanması  

c) Eserde görülen figürlerin duygularının ve genel olarak eserin 

uyandırdığı duygunun ifadesi 

2. Sanat eserinin konusu  

a) Eserin konusu, konunun; kutsal, tarihî, mitolojik metin kaynağı 

ve bu kaynağa bağlı kalınıp kalınmadığının belirlenmesi 

b) Eserdeki sembol, işaret ve alegoriler ile figürlerin kimliklerinin 

saptanması 
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3. Sanat eserinin çözümlemesi  

a) Eserdeki desen, hacim ve grafik düzeni, ışık-gölge, değerler ve 

renk düzeninin çözümlenmesi   

b) Eserdeki kompozisyon düzeninin; mekân, doku, espas, perspektif, 

ritim ve hareket şemasının çözümlenmesi  

4. Sanat eserinin anlamı  

a) Eserin ana temasının ve yan temalarının ifade edilmesi 

b) Eserin yapılış amacının belirlenmesi 

c) Eserin sipariş mi yoksa özgün olarak mı yapıldığının ve işlevinin 

açıklanması 

5. Sanat eseri ile ilgili yorum ve yargı  

a) Eser ile ilgili estetik bir yargıya vararak hangi sanatsal kurama 

uygun olduğunun açıklanması 

b) Kavramsal sanat ve performans sanatı gibi geleneksel estetik 

değerler içermeyen örneklerde düşünsel yorum ve yargının 

vurgulanması  

c) Eserin sanat tarihindeki yerinin ve öneminin değerlendirilmesi  

ÖRNEK ESER İNCELEMELERİ:  
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      MONET  - İZLENİM 

     Resim 1. 

                               “İzlenim”, Claude Monet, 1872 

                   Tuval Üzerine Yağlıboya, 49,5 x 64,8 cm 

                              Mamottan Müzesi, Paris 

1. Sanat eseri bilgisi  

a) Eserin adı, malzeme ve teknik bilgileri, ölçüsü, biçimi, 

bulunduğu yer bilgisinin saptanması 

Claude Monet tarafından 1872 yılında yapılmış olan resmin adı “İzlenim” ya da “Gündoğumu” 

olarak bilinmektedir. Tuval üzerine yağlıboya tekniğinde, 49.5 x 64.8 cm. ölçülerinde yatay bir 

dikdörtgen  şeklindedir. Eser Paris’teki Mamottan Müzesi’nde bulunmaktadır. 

b) Eserin ön anlatımının yapılarak görülenlerin belli bir düzende 

açıklanması  

Arka planda, sisler arasındaki vinçler ve dumanı tüten bacalardan oluşan belli belirsiz bir liman 

görüntüsü, orta - ön planda farklı uzaklıklarda üç kayık ve içinde siluet halinde insanlar yer 

almaktadır. Gökyüzünde doğmakta olan güneşle birlikte limanın ve kayıkların sudaki 

yansımaları görülmektedir.  
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c) Eserde görülen figürlerin duygularının ve genel olarak eserin 

uyandırdığı duygunun ifadesi 

Ufuk çizgisinin sisli liman atmosferinin ardında kaybolmuş olması, vinçlere oranla küçük ve 

karaltı görünümündeki küçük figürler belirsizlik ve umutsuzluk gibi duygular uyandırır. Buna 

karşılık doğmakta olan güneş gelecekle ilgili umut vermektedir. 

2. Sanat eserinin konusu  

a) Eserin konusu, konunun; kutsal, tarihî, mitolojik metin 

kaynağı ve bu kaynağa bağlı kalınıp kalınmadığının 

belirlenmesi 

Eserin kendisinden önceki sanat anlayışına uyan geleneksel bir konusu yoktur. La Havre 

Limanı’nda gün doğumunun anlık bir izlenimi betimlenmektedir. Monet bu görüntüyü 

penceresinden resmetmiştir. Gelip geçiçi kısa bir zaman aralığına dair izlenimlerin 

resmedilmesi içerik bakımından yenilikçi bir yaklaşımdır. 

b) Eserdeki sembol, işaret ve alegoriler ile figürlerin 

kimliklerinin saptanması 

Semboller bakımından değerlendirmek gerekirse; doğan güneş yeni umudun, kayık maddi 

hayatın, kayığın su üzerinde ilerleyişi dünya yaşantısının ifadesidir. Siluetlerde görülen koyu 

tonlar maddi dünyaya ve geleceğe dair belirsizliği ve olumsuzluğu, giderek açılan maviler 

umudu, yeşile çalan renkler ise yaşamın kendini tazelemesi ile ilgili döngüyü temsil eder. Az 

miktarda sarı içeren güneşin turuncu ağırlıklı rengi, sarı rengin temsil ettiği manevi değerlerden 

uzaklaşıldığının ve maddi dünyanın daha fazla önem kazandığının göstergesidir. Avrupa 

resminde balık tutmakla ilgili eylemler ruhsallık arayışını sembolize eder. O nedenle resimde 

kayıktaki figürün maddi dünya içerisinde kaybettiği ruhsallığını arayan insanoğlunu temsil 

ettiği söylenebilir. 

3. Sanat eserinin çözümlemesi  

a) Eserdeki desen, hacim ve grafik düzeni, ışık-gölge, değerler ve 

renk düzeninin çözümlenmesi   
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İlk bakışta çalakalem yapılmış bir eskiz görüntüsü verse de resim ustaca planlanmış bir düzene 

ve dengeye sahiptir. Esere hakim olan renkçi yaklaşım hemen göze çarpmaktadır. Monet, ışıkla 

ilgili anlık etkileri elde etmek için on dokuzuncu yüzyıl başlarında üretilmeye başlanan 

kadmiyum sarısı, menekşe rengi ve zümrüt yeşili gibi parlak ve modern renkleri tercih etmiştir. 

Bilindiği gibi tamamlayıcı renklerin armonisi ve Michel-Eugene Chevreul’ün renk çemberi 

izlenimci ressamları çok etkilemiştir. Renkle ilgili bu gelişmeler, Monet’nin sudaki ışık 

yansımalarını resmetme çabalarına yardımcı olmuştur. Bu çalışmasında tekdüze bir hakim renk 

anlayışı varmış gibi görünse de üst katmanda parıldayan renkler, koyulaşan ayrıntılarla birlikte 

titreşim ve hareket yaratır. Ön planda yer alan kayık ve güneş hem renk hem de ton bakımından 

baskındır. Hacim etkisi renk değerlerindeki derece farklarıyla verilmiştir. Resme dengeli bir 

ölçüde yayılan doğal ışık düzeni, şafak vakti konusunun aslına uygun bir şekilde 

betimlenmesini sağlamıştır. 

b) Eserdeki kompozisyon düzeninin; mekân, doku, espas, 

perspektif, ritim ve hareket şemasının çözümlenmesi  

Eser, açık kompozisyon anlayışındadır. Deniz, gökyüzü, liman ve kayıklar yatay bir düzende 

görülmektedir. Çizgisel ayrımlar yerine renk dereceleri ile ön arka ve orta planlar oluşturulmuş, 

derinlik duygusu renk perspektifi ile elde edilmiştir. Yukarıdan aşağıya renk ve biçim 

yoğunluğu azalırken gözü rahatlatacak boşlukların arttığı bir düzen kurgulanmıştır. Kayıkların 

sıralanışıyla sağ alt köşeden yatay eksenin sol ucuna, oradan da gökyüzündeki fırça sürüşleriyle 

sağ üst köşeye uzanan diyagonal, kırık bir çizgisel hareket oluşmaktadır. Resimde göze çarpan 

en baskın iki unsur aynı zamanda ağırlıklarıyla birbirlerini dengeleyen güneş ve ön plandaki 

kayıktır. Bu iki alan doku oluşturacak kalınlıktaki fırça sürüşleriyle boyanmıştır. Resmin 

merkezinde, güneşten başlayarak inen hareket, kayıklar arasında devam ederek yine güneşte 

tamamlanan bir üçgen oluşturur. Aynı üçgen hareket, diğer iki kayıkta giderek büyüyen, rengin 

dereceli olarak azaldığı ritmik bir tekrarla devam eder. 

4. Sanat eserinin anlamı  

a) Eserin ana temasının ve yan temalarının ifade edilmesi 

Eserde Monet’nin büyüdüğü yer olan Normandiya kıyılarındaki La Havre Limanı 

görülmektedir. Endüstriyel yaşamı temsil eden arka plandaki vinçler ve tüten bacalar 1872 yılı 

için yenilikçi bir konudur. Şafak vakti gibi kısa bir zaman diliminin ışık ve renk izlenimleriyle 

ele alınması temanın bir başka önemli özelliğidir (Newall,2012:15). Resim, endüstri toplumuna 

geçişin doğallık, eşitlik gibi değerlere zarar vereceği endişelerini yansıtır. İnsanın doğadan 
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uzaklaştıkça kendi özünden de uzaklaşacağını, buna karşılık gökyüzünde güneş göründükçe 

umudun da devam edeceği mesajını içermektedir. Monet’nin renkçi ve izlenimci üslubu, 

akademik çevrelerin sert tutumuna karşı bir tepki özelliği de taşır. 

b) Eserin yapılış amacının belirlenmesi 

Monet, endüstri toplumuna geçişin yaşam koşullarına etkilerini yeni bir resimsel yaklaşımla 

ifade etmeyi  amaçlamıştır. Bu nedenle eserin hem içeriği hem de biçimi eleştirel ve yenilikçi 

özellikler taşır.  

c)Eserin sipariş mi yoksa özgün olarak mı yapıldığının ve işlevinin 

açıklanması 

Eser  sanatçının eleştirel düşüncelerinin ifade bulduğu yenilikçi üslubuyla son derece özgün 

niteliklere sahiptir.  Belirgin dış hatlar ve güçlü zıtlıklar yerine renk ve ışık anlayışı ile kısa 

süreli izlenimlerini tuvale aktarması ressamın önemli bir sanatsal hamle gerçekleştirmesini 

sağlamıştır. Bu aynı zamanda sanat tarihinin akışını etkileyen bir gelişme olmuş ve yirminci 

yüzyılda yaşanacak pek çok yeniliğin yolunu açmıştır.  

5. Sanat eseri ile ilgili yorum ve yargı  

a) Eser ile ilgili estetik bir yargıya vararak hangi sanatsal 

kurama uygun olduğunun açıklaması 

Sanat tarihinin ayrıcalıklı örneklerinden biri olan eser kolayca sınıflandırılamayacak niteliklere 

sahiptir. Biçimci kuramın özelliklerini taşımakla birlikte yarattığı atmosferin izleyiciye 

aktardığı psikolojik durum nedeniyle duygusal etki kuramına ve getirdiği yeniliklerle de 

avangart kurama uymaktadır. Alışılagelmiş estetik anlayışın dışına çıktığı için eleştirilerin 

hedefi olan resim zamanla kabul görmüştür.  

b) Eserin sanat tarihindeki yerinin ve öneminin 

değerlendirilmesi  

Eser, İzlenimciliği başlatan ve bu akıma adını veren resim olarak kabul edilmektedir 

(Serullaz,1991:13). Bilindiği gibi izlenimcilik sanat dünyasında büyük değişimlerin yolunu 

açan devrim niteliğinde bir akımdır. Böylesine çarpıcı bir dönüm noktasının temsilcisi olduğu 

için Monet’nin bu eseri büyük önem taşımaktadır. Ayrıca yüzey düzenlemesini öne çıkaran 

özelliğiyle soyut sanatın erken dönem öncülerinden biri olması değerini ve önemini daha da 

arttırmaktadır. 
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         HORAS KARDEŞLERİN YEMİNİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2. 

              “Horas Kardeşlerin Yemini”, Jacques Louis David, 1784 

Tuval Üzerine Yağlıboya, 330 x 423 cm. 

Louvre Müzesi, Paris 

1. Sanat eseri bilgisi  

a) Eserin adı, malzeme ve teknik bilgileri, ölçüsü, biçimi, 

bulunduğu yer bilgisinin saptanması 

Jacques Louis David tarafından 1784 yılında tuval üzerine yağlıboya tekniğinde yapılmış olan 

resmin ölçüleri 330 x 423 cm.dir.  "Horas Kardeşlerin Yemini" adlı eser, Paris'te Louvre 

müzesinde bulunmaktadır. 
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b) Eserin ön anlatımının yapılarak görülenlerin belli bir düzende 

açıklanması  

Resmin ön planında solda, ayakları bir adım ileride, ellerini uzatmış miğferli üç genç erkek 

figür vardır. En yakın plandaki erkek figürün sol elinde, yere dayalı, ucu yukarı dönük bir 

mızrak görülmektedir. Onların karşısında ve resmin merkezinde kırmızı pelerini içinde, 

sakalları kırlaşmış yaşça büyük erkek figür, sol eliyle üç kılıcı havaya kaldırmış, sağ el ayası 

açık şekilde ve başı yukarıda bir haldedir. Resmin en sağında, oturur durumda iki genç kadın, 

onların arkasında iki küçük çocuğa sarılan diğerlerinden yaşça büyük olduğu anlaşılan bir başka 

kadın bulunmaktadır. Figürler eşit büyüklükte kare taşlarla döşeli bir zemin üzerinde 

durmaktadır. Arka planda devamı görülen iki sütunlu ve üç kemerli mimari yapı simetrik 

biçimdedir.    

c) Eserde görülen figürlerin duygularının ve genel olarak eserin 

uyandırdığı duygunun ifadesi 

En solda askeri duruştaki üç erkek figür adanmışlık duygusu içinde, karşılarındaki yaşlı figür 

ise bu duygulara hitap eden coşkulu bir konuşma yapar görünümdedir. En sağda oturur 

durumdaki iki kadın üzüntülü ve bitkin, arkada çocuklara sarılan üçüncü kadın ise teselli veren 

bir koruyuculuk rolündedir. Erkekler zafer için savaşma arzusundayken, kadınların yaşanacak 

acıları hisseder gibi endişeli ve üzgün duruşları duygusal bir zıtlık oluşturarak resmin 

bütünündeki anlatımı güçlendirmektedir .  

2. Sanat eserinin konusu  

a) Eserin konusu, konunun; kutsal, tarihî, mitolojik metin 

kaynağı ve bu kaynağa bağlı kalınıp kalınmadığının 

belirlenmesi 

Eserin konusu Roma ve Alba arasındaki savaşta iki taraftan üçer savaşçının birbirleriyle 

mücadelesi ile ilgilidir. Albalı üç kardeş, Horaslı üç kardeşten ikisini öldürür. Kurtulmayı 

başaran tek Horaslı da Albalı kardeşlerin hepsini öldürür. Bu galibiyet sonrasında Horaslı asker 

Roma’ya döndüğünde büyük bir coşkuyla karşılanır ama kızkardeşinin ölen Alba’lı nişanlısı 

için yas tutmakta olduğunu görür ve öfkelenerek onu da öldürür. 
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Konunun kaynağı Titus Livius (1:23-4)'a dayanmaktadır. İtalyan tarih yazarı Livius’un “Şehrin 

Kuruluşundan İtibaren” (Ab Urbe Condita) adlı kitabında Romalılar ve Albalılar arasındaki 

mücadele anlatılırken üçüz Horaslar ve üçüz Curiatlar arasındaki savaşa yer verilmiştir. 

Tarihsel bir olgu olarak da değerlendirildiği anlaşılan bu olayın gerçekte çok eski bir inisiasyon 

mitosunun dönüştürümü olduğu anlaşılmaktadır. 

 

 

b) Eserdeki sembol, işaret ve alegoriler ile figürlerin 

kimliklerinin saptanması 

Baba ve oğulun kıyafetlerindeki kırmızı renk hem bir erillik ifadesi hem de savaş tanrıları ile 

ilgili bir semboldür. Sol başta yakın plandaki oğulun kırmızı giysisinin üzerinde beyaz bir 

pelerin görülmektedir. Kırmızı ve beyaz bir arada olduğunda ölüm anlamına gelir. Genellikle 

gerçeği  ve sadakati temsil eden mavi Hristiyanlıkta cennetin ve sonsuzluğun sembolüdür. 

Kahverengi ruhsal anlamda ölümü, beyaz masumiyeti ve yası temsil eder. Eski Roma 

imparatorluğunda yetişkinliğe başlangıcın törensel bir işareti olan mızrak aynı zamanda cesaret 

sembolüdür. Sandalet ise mitolojide çeviklik, hız anlamlarına gelir. Miğfer kahraman savaşçı 

ifadesidir ve altın renginde olduğunda mitolojideki Odin’i yani savaşı ve bilgeliği temsil eder. 

(Resimde kardeşlerden ikisinde gümüş renkli miğfer birinde ise altın renkli miğfer görülür. 

Altın rengi savaştan galip çıkacak kardeşi işaret etmektedir.) Sütun, cenneti ve dünyayı hem 

ayıran hem de birbirine bağlayan bir semboldür. İki sütun  ise cennete ya da sonsuzluğa açılan 

kapı anlamını taşır. 

3. Sanat eserinin çözümlemesi  

a) Eserdeki desen, hacim ve grafik düzeni, ışık-gölge, değerler ve 

renk düzeninin çözümlenmesi   

Figürlerin anatomik özelliklerini hissettiren heykelsi yapılarına karşılık doğal görünümleri 

resimdeki desen anlayışının sağlamlığını göstermektedir. Bu etki; mekânda, elbiselerde ve 

aksesuarlarda da göze çarpar. Mimari yapının çizgisel kesinliğine karşılık figürlerin kıvrımları 

biçimsel bir denge sağlamıştır. Açık - koyu zıtlıkları ve renk düzenlemesindeki değer farkları 

mekânla figürler arasındaki ayrımı güçlendirir. Mimari yapı nötr renklerle geri plana itilmiş, 

olayın yaşandığı bölüm canlı renklerle öne çıkarılmıştır. Figürler arasındaki renk dağılımı 

hikayedeki rollerinin hiyerarşik yapısına uygun bir önem sıralaması içindedir. Aynı mantık ışık 
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düzeninde de görülür. Seçilen yerler berrak bir ışıkla aydınlatılarak vurgulanmıştır. Ayrıca 

canlandırılan sahnenin karanlık ve aydınlık bölümleri resme anlamsal katkılar sağlar.  

b) Eserdeki kompozisyon düzeninin; mekân, doku, espas, 

perspektif, ritim ve hareket şemasının çözümlenmesi  

Çizgisel kompozisyon ve desen anlayışı ön plandadır. Derinlik algısı, figürlerin ve mekânın 

ayrı planlar şeklinde art arda dizilimi ile güçlenir. Mimari yapı ve figürler rahat algılanabilir bir 

boşluk ve doluluk anlayışı ile düzenlenmiştir. Mekân kurgusu konuya uygun bir atmosfer 

sağlamıştır. Erkek figürler aynı eksen üzerinde dizilmiş, kadın ve çocuklar ise sağ arka plânda 

gruplanmıştır. Figürlerin yerleşim düzeni resmin kaçış noktasında toplanan üçgenimsi bir 

hareket oluşturur. Sütunlarda, erkek ve kadın figürlerde, kılıçlarda görülen üçlü ritim anlayışı, 

renkte ve ışık gölge düzeninde tekrar eder. Her bölümde farklı aralıklarla kurgulanan bu üçlü 

ritmik yapı, resmi tekdüzelikten koruyan bir çeşitlilik kazandırmaktadır. 

4. Sanat eserinin anlamı  

a) Eserin ana temasının ve yan temalarının ifade edilmesi 

Eserde ana tema olarak işlenen vatanseverlik, Roma'nın Alba’ya karşı savaşı kazanması için 

kendilerini feda etmeye hazırlanan Horas kardeşlerin babalarına ettikleri yemin sahnesi ile 

canlandırılmıştır. Yemin sırasında kılıçların yukarı kaldırılması dolaylı yoldan Fransız milli 

marşı ile kurulan bağlantının göstergesidir. Kompozisyonda baba ve oğulların aynı eksen 

üzerinde olmaları inanç ve düşünceleri uğruna birlikte savaşmaya hazır olduklarının işaretidir. 

Resimdeki aydınlık bölümler bu savaşın yüceltilmiş amaçların, karanlık bölümler ise zaferin 

ardındaki dramı ifade etmektedir. 

Yapılan törenin anlamına uygun olarak babanın üzerinde erillik ve savaş sembolü olan kırmızı 

bir pelerin görülür. Ön plandaki oğulun elindeki mızrak, artık cesur ve yetişkin bir savaşçı 

olduğunu gösterirken, giysisinin kırmızı, üzerindeki pelerinin beyaz olması bu savaşta 

öleceğinin habercisi gibidir. Diğer ikisinin miğferlerinden farklı olarak ortadaki oğulun altın 

rengindeki miğferi, savaşçılığa bilgelik ekleyen bir üstünlük katar. Ressam bu ayrımla, Albalı 

askerleri alt ederek savaştan sağ çıkacak tek oğlu da göstermiş olur.  

 

Bu savaşta şehit olacak askerlerin kutsal bir paye ile onurlandırılacağı inancı cennete ve 

sonsuzluğa açılan kapıyı simgeleyen iki sütunla ifade edilmiştir. Oğullar zafer kazanarak 
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kahraman olmak isterken babaları bu mücadeleyi kutsayarak onları yüreklendirmekte, kadınlar 

ise olacakların üzüntü  ve endişesini yaşamaktadır. Farklı duygu durumlarının yaşandığı üç 

sahne, mimari yapıdaki kemerlerle bölünerek mekânsal ve zamansal olarak da birbirlerinden 

ayrılmıştır. Bu durum toplumun değişik katmanlarında savaşla ilgili algının çeşitliliğini de 

hissettirmektedir. Oğullar yüzlerini ve vücutlarını saran gölgeler içerisinde ölüme daha yakın 

görünmektedir. Kadınların savaşa ve ölüme daha uzak oluşları ise üzerlerine düşen doğal ışık 

ile ifade edilmiştir.. Merkezde görülen baba ise dengeleyici rolüne uygun ölçüdeki bir ışık 

altındadır.  

David, son derece etkili bir teatral yorumla ele aldığı aldığı konuyu; vatanseverlik ana temasına 

bağlarken, kahramanlık ve fedakarlık gibi değerleri de yan temalarda işlemiştir. 

                                            b)Eserin yapılış amacının belirlenmesi 

Eserin yapılış amacı, resim yoluyla halkı ahlaki değerler konusunda eğitmektir. 

c)Eserin sipariş mi yoksa özgün olarak mı yapıldığının ve işlevinin 

açıklanması 

Tablo, Pierre Corneille’in yazdığı "Horace" adlı oyun Paris'te sahnelendikten sonra, oyunu 

izleyen Kral XVI. Louis’nin sanat bakanı tarafından sipariş olarak verilmiştir. Ancak resmin 

kurgusunda David’in sanatçı kişiliğinin son derece belirleyici rolü olduğu bilinmektedir. 

5. Sanat eseri ile ilgili yorum ve yargı  

a) Eser ile ilgili estetik bir yargıya vararak hangi sanatsal 

kurama uygun olduğunun açıklaması 

Sağlam bir estetik yaklaşım tüm detaylarda fark edilmektedir. Akılcı, yalın ve kesin sonuçlara 

ulaşan aktarım gücü bu estetiğin temelini oluşturur. Yansıtmacı kuramın özelliklerini taşıyan 

eser, Neo-klasisizm üslubunun öncü resimlerindendir. 

b) Eserin sanat tarihindeki yerinin ve öneminin 

değerlendirilmesi  

"Horas Kardeşlerin Yemini" adlı eser, yapıldığı sürecin belgeseli olarak başarılı bir sanat 

yapıtının toplumun önünü açan etkiler yaptığının kanıtıdır. Neo-klasisizm üslubunun sembolü 

olarak kabul edilen zirve niteliğinde bir başyapıttır.Sadece Neo-klâsisizmin değil sanatın ve 
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klâsisizmin öncü özelliğinden söz etmek gerektiğinde sanat tarihinin en önemli örneklerinin 

başında gelmektedir.  
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Özet 

 Amaç: Araştırmanın temel problemini ortaya koyan sorulara yanıt aranması ile birlikte, 

görsel anlatımda tekrarın biçimsel kullanımına yönelik imge ve simgelerin içerik ile sağladığı 

ilişkinin değerlendirilmesi bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Zihnimizde yer alan 

düşünümün varoluşu, biçiminin başkalaşması ve dünyada bir görünürlük kazanmasıyla oluşan 

şey imgedir. Simge ise çevremizi kuşatan ve duyularla ifade edilemeyen her şeyi belirten somut 

nesne veya işarettir. Tekrar ise bir şeyin yeniden ortaya çıkışı, birden fazla oluşu yani 

yinelenmesiyle bellekteki o şeyin güçlenmesine olanak sağlar. Bu tanımlamalar ışığında; bir 

imge ve simgenin bellekteki yansımasının, belleğin aynı imge ve simge ile karşılaştığındaki 

algı tekrarı sayesinde bu olguların bellekte yer alma sürecini ve algıdaki güdüleme gücünü 

etkilediği düşünülebilir. Bu çalışmada tasarımcının düşünsel sürecindeki imge ve simgelerin 

afiş tasarım yüzeyindeki tekrarı ile oluşturduğu anlamın biçimselliği ve tipi, tekrarın anlamın 

yaratılmasına katkısı, görsel anlam inşaasında kendini hangi temsil düzeyinde tekrar ettiği 

araştırılmaktadır. Yöntem: Bu araştırmada, afiş tasarımlarında imge ve simgelerin tekrarı ve 

yaratıcılık ile ilgili kaynaklar literatür taramasıyla incelenmiştir. Çalışma, her ne kadar afişleri 

bir metin gibi ele alıp, imgeleri ve simgeleri çözümleyici bir bakışla değerlendirse de betimsel 

tarama yöntemine dayanmaktadır. Bu nedenle var olan kayıt ve belgeler incelenerek alan yazın 

taraması yapılmış, süreli yayınlar, ansiklopedi, mevcut literatür, yazılı belge ve örnekleme 

seçilen afişler araştırmanın verilerinin temelini oluşturmaktadır. Bulgular: Çalışmada incelenen 

afişlerden hareketle betimsel analiz yapılarak ulaşılan veriler afişte tekrarın kullanım şekline 

göre gruplandırılıp sıralanmıştır. Afişlerde tekrarın kullanım şekline göre oluşturulan gruplarla 

ilgili olarak açıklanma ihtiyacı bulunan bulgular ve bu bulguların ait olduğu şekiller ilgili 

grubun başlığı altında verilecektir. Sonuç: Tasarımda kullanılan tekrarın yüzeysel bir yöntem 

ya da bir teknik olmanın ötesinde sanatçıların düşünme biçimi ile ilgili psikanilitik 

çözümlemeler sunmaktadır. Ayrıca tekrarın sanatta önemli bir yeri olan çok derin süreçler 

içeren, tasarımda bütünlüğü, ritmi oluşturan başlı başına kendi dili olan bir kavram olduğu 

sonucuna varılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Imge, Simge, Algı, Afiş, Tasarım, Tekrar. 
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Perception Dimension of Repetitive Images and Symbols In Design  

 

Abstract 

Purpose: The aim of this research is to seek answers to the questions that reveal the main 

problem of the research, as well as to evaluate the relationship between the images and symbols 

for the formal use of repetition in visual expression and the content. The thing that is formed 

by the transformation of the existence form of the thing in our minds and gaining a visibility in 

the world is the image. A symbol is a tangible object or sign that surrounds us and denotes 

everything that cannot be expressed by the senses. Repetition, on the other hand, allows 

something to appear again, to strengthen that thing in memory by its multiple repetitions. In the 

light of these definitions, it can be thought that the reflection of an image and symbol in the 

memory affects the process of the image and symbol in memory and the motivational power in 

perception, thanks to the repetition of perception when the memory encounters the same image 

and symbol. In this study, the formality and type of the meaning created by the repetition of the 

images and symbols in the designer's intellectual process on the poster design surface, the 

contribution of the repetition to the creation of meaning, and at what level of representation it 

repeats itself in the construction of visual meaning are investigated. In this research, the sources 

related to the repetition of images and symbols and creativity in poster designs were examined 

by literature review. The study is based on the descriptive scanning method, although it treats 

the posters as a text and evaluates the images and symbols with an analytical perspective. For 

this reason, by examining the existing records and documents, literature review was made, 

periodicals, encyclopedia, existing literature, written documents and posters selected for 

sampling form the basis of the research data Based on the posters examined in the study, the 

data obtained by descriptive analysis were grouped and ordered according to the use of 

repetition in the poster. Findings that need to be explained regarding the groups created 

according to the use of repetition in the posters and the figures to which these findings belong 

will be given under the heading of the relevant group. Considering that life itself is a constant 

repetition of itself, it is inevitable for humans to be included in this repetition. Beyond being a 

superficial method or a technique, the repetition used in design offers psychoanalytic analyzes 

about the way of thinking of the artists. In addition, it can be concluded that repetition is a 

concept with its own language, which includes very deep processes that have an important place 

in art, and creates integrity and rhythm in design. 

Keywords: Image, Symbol, Perception, Poster, Design, Repetition.  

 

Giriş 

Doğada var olan her şey birbiriyle bağlantılıdır. Her olay başka bir olaylı etkiler. Bu 

ilişki sürekli başlangıç ve bitiş biçiminde tekrarlayarak ilerler. Birinden diğerine geçiş şeklinde 

bir dönüşümle ve birbirini tamamlayarak devam eder. Tekrar, yer değiştirmelerin belli bir düzen 

içerisinde arka arkaya gerçekleşmesi ile oluşan durumdur. Birçok tekil olay belli bir düzenlilik 

ve genel ilişki içinde tekrarlanarak doğal dengeyi ve doğa kanunlarını oluşturur. Evrendeki en 

küçükten en büyük parçaya kadar her şey belirli bir düzen içinde hareket eder (Demircioğlu,  
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2016). Bu doğal olaylardan etkilenen insanoğlu bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde ritimsel 

yapılara karşı bir eğilimi vardır. İnsanoğlu yaşamı boyunca kendisini ve yaşadığı çevreyi 

incelemiş ve bunun içerisinde kendi yaşamını düzenleme ve güzelleştirme çabası içerisine 

girmiştir. 

Doğaya baktığımızda olayların ritmik tekrarını görmekteyiz. Olaylar kendi doğal akışı 

içerisinde düzenli aralıklarla art arda gelmektedir. Gündüz ve gecenin birbirini takip etmesi, 

ayın evreleri, met-cezir oluşması ve güneş sistemi evrendeki doğal ritim örneklerinden 

bazılarıdır. Tüm bunların sonucu olarak, doğadaki düzenin birbirleri ile etkileşim içinde olan 

ritimler bütünü olduğu söylenebilir. Sanat alanında ritim dendiğinde öncelikle işitsel sanatlar 

alanındaki kullanımı akla gelmektedir. Müzik, dans ve şiir alanlarının temelinde yer almaktadır. 

Ritim ilkesi işitsel sanatlara ilaveten görsel sanatlarda da sıklıkla kullanılmaktadır. Görsel 

sanatlarda ise görsel ögelerin düzenli bir şekilde tekrarıyla sağlanır (Demircioğlu, 2016). 

Günümüzde sanat ve tasarım alanına baktığımızda farklı uygulamalara yönelik farklı teknikler 

kullanıldığı görülmektedir. 

Tekrar, en genel bakışla, insan hayatının, insan gelişiminin ilerletici ve dönüştürücü bir 

parçasıdır. Hayatın oluşumunda, gelişiminde, akışında hep tekrarlar vardır. Küçük parçaların 

oluşturduğu bütünler, oluşumlar, oluşumlardaki varoluş ve değişimlerde hep tekrarlayan 

hareketlerden oluşan bir devinim vardır. John Philips Tekrarlamak adlı makalesinde “Evrende 

hiçbir işleyiş veya sistem yoktur ki, içinde tekrardan daha yeni, daha güncel, daha eski veya 

daha orijinal bir birim barındırsın” diye belirterek bir anlamda tekrarın fark edilmeyen yerini 

vurgulamıştır (Serin, 2021). Tasarım alanında tekrarlara ve tekrarlayan birimlere bakıldığında 

da bu kavramın önemli dikkat çekmektedir. Günümüzde de tasarımcıların tasarımlarını 

oluştururken teknik ve malzeme konusunda yeni alternatifler ortaya koymuşlardır. Bu şekilde 

yeni yöntemler sayesinde kullanılan malzemeler ve teknikler farklı kavramlara dönüşmüştür. 

Bu yaklaşımla tekrar kavramı da günümüz tasarımcılarının tercih ettiği bir teknik olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

Sanatın var olduğu günden bugüne tekrar kavramı tasarımcı zihninde yer alan bir olgudur. 

Birçok sanatçı bellekteki imge algılayışının kalıcılığı için tekrar yöntemini kullanmıştır. 

Belleğin geçiciliği karşısında sağlam bir kayıt süreci oluşturarak imgenin kalıcılığını sağlamak 

amaçlanmıştır. Özellikle vurgulanmak istenen simgenin tekrar yoluyla eserde işlenmesi ile daha 

iyi bir anımsama yaratmak sanatçılar tarafından kullanıldığı görülmektedir (Tanrıverdi, 2019). 

Tasarım ya da kompozisyonlarda kullanılan temel öğelerin tekrarı tasarımcılar tarafından 
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bilinçli bir şekilde ilgi çekiciliği sağlayabilmek ya da vurguyu oluşturabilmek için 

kullanılmaktadır.  

Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın temel problemini ortaya koyan sorulara yanıt aranması ile birlikte, görsel 

anlatımda tekrarın biçimsel kullanımına yönelik imge ve simgelerin içerik ile sağladığı ilişkinin 

değerlendirilmesi bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaca göre aşağıdaki sorulara 

yanıt aranmıştır. 

1.Genel olarak imge ve simge kavramları nelerdir? 

2. Görsel anlatımı oluşturan temel öğe ve ilkeler nelerdir? 

3. Tekrar kavramının tasarım üzerindeki etkileri nelerdir? 

4. Afiş tasarımında kullanılan ve tekrar eden imge ve simgelerin izleyicide yarattığı algısal 

etkiler nelerdir? 

Araştırmanın Önemi ve Gerekçesi 

Herhangi bir tasarım ya da kompozisyonda kullanılan ögelerin tek düzelikten uzak ve etkili 

olabilmesi için tekrar yöntemi, izleyiciye görsel anlatımda dikkat çekicilik, hareket hissi ve 

zihinde daha uzun süre kalıcılık verilebilmektedir. Günümüzde birçok alanda rol oynayan afiş 

tasarımının önemi göz önünde bulundurularak bir değerlendirme yapıldığında, tasarımcıların 

yenilikçi fikirler ile, ortaya çıkardıkları ürünlerde anlamayı, kavramayı ve kalıcılığı artıracak 

yöntemlere ihtiyaçları olduğunu söyleyebiliriz. Çalışmada, bu nedenle ortaya konulan 

sorunların çözümü için tekrar kavramı araştırılmış, tasarım üzerinde yer alan görsel öğelerle 

oluşturulan algısal boyutun ortaya konulduğu çalışmalar biraraya getirilmiş ve incelenmiştir. 

Bu çalışma ile tasarımdaki tekrarların örnekleri üzerinden incelemeler yapılmış ve algıya 

etkileri yorumlanmıştır.
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Kuramsal Çerçeve ve İlgili Araştırmalar 

Görselliğin tarihine bakıldığında görsel iletişim ve tasarım kavramlarının ilkel insanların 

mağaralara yapmış olduğu resimlere dayandığı bilinmektedir. Başlangıçtan günümüze kadar 

gelen zaman sürecinde yaşamını kolaylaştırmak için birçok alet, araç-gereç 

tasarlamıştır.Tasarım olgusu insanoğlunun varoluşundan itibaren süregelmektedir.İnsanlar 

yaşadıkları dönemin ihtiyaçlarına göre işlevsel tasarımlar yapmaya devam etmişler ve bu 

tasarımlar zaman içerisinde çeşitli değişimlere uğramıştır. Gelişen ve değişen dünyada 

makineleşme ve seri üretimin ardından ihtiyaçlar şekillenmiş ve tasarlanan ürünlere sanatlar 

kaygılar eklenmiştir. Tasarımın işlevselliği yanında estetik unsurlarla bütünleşerek birçok 

alanda etki göstermiştir. Bu alanlardan biri olan afiş geçmişten günümüze insanların 

vazgeçemedikleri bir iletişi aracı olmuştur. 

Alanyazına bakıldığında afiş, bir şeyi duyurmak, bir şeyin tanıtımını yapmak için görsel 

malzeme kullanılarak hazırlanan resimli, imgeli bir iç ve/veya dış mekân duyurusu olarak 

tanımlanmaktadır (Gülbuğ Erol, E. & Özdemir, 2021). Bernard Champignealle (1951) ise afiş 

ile ilgili olarak “ bir afiş… sürpriz yapabilmeli, şok duygusunu verebilmeli ve hafızada 

unutulmaz bir etki bırakabilmeli” (Akt. Arslan, 2016) şeklinde belirtmiştir. 

Ketenci ve Bilgili (2006)’ye göre tasarım gerekli olanın araştırılması ve biçimlendirecek kişinin 

yaratıcı özelliklerini de katarak ortaya çıkardığı bir biçim şekil veya modeldir. Araştırmacılara 

göre, afiş tasarımları mesajı iletmeyi temel almalıdır, tasarım ilkelerini içerdiği gibi estetik 

kaygıyla biçimlendirilmelidir. İzleyicide algı yaratacak nitelikte ve dengeli bir birleştirim 

sergilemelidir. Tüm özelliklerinin yanında grafik sanatların her alanında olduğu gibi çağına 

göre olmalıdır. Başka bir ifadeyle tasarımcı; çağın izleyicisinin zevkine hitap edebilmeli, 

anlaşılır ve hızlı algılamayı sağlayan bir düşünceyle tasarımını oluşturmalıdır. Özellikle çağına 

uygun tasarım olgularını barındırmalı, izleyicide farkedilmeyi artıran yenilikte tasarımlarını 

sunmalıdır. Afiş tasarımları mesajı iletmeyi temel almalıdır, tasarım ilklerini içerdiği gibi 

estetik kaygıyla biçimlendirilmelidir. İzleyicide algı yaratacak nitelikte ve dengeli bir 

birleştirim sergilemelidir. Tasarımcı yenilik arayışında tekrar olgusunu ustaca kullanmalıdır.  

İmge Kavramı ve Afiş Tasarımdaki Yeri 

Bellek, hatırlama ve unutma gibi kavramlar insanoğlunun var olduğu günden beri yaşamında 

olmasına rağmen insanlar, ait oldukları kültüre bağlılığını koruyabilmek ve kimliklerini 

geliştirmek için semboller ve imgeler kullanmıştır (Toksöz, 2021). Algılama, bilincin ilk 

öğesidir. Bilinçli yaşamın temelinde, dış dünyadaki nesnelerin, insanda var olan açık ya da gizli 

ön algılara sunulması, yani algılanarak, ön algılar bütününe katılması süreci yatar. İnsan 
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eyleminde dış dünyanın zihinde oluşturduğu temsili imgeler etkendir, bu imgeler ise algılardır 

(Ekici, 2004). İnsanın imgelerle düşünme yetisi, doğa vergisi değildir. Duyularımızın 

işlevselliğinin oluşması ile başlar. Bu da biyolojik bir evrilmenin tamamlanması sonucunda 

olur. İnsan, duyumlarının gelişmesi neticesinde görsel imgeleri algılar ve buna bağlı olarak 

çevresindeki şeyler hakkında bilgi edinir. Buradaki bilgi edinme süreci bilimsel bilgiden daha 

kapsamlı olarak şeylerin algılanmasıdır (Algaç, 1997). Bir nevi anlatım dili olan imge, plastik 

sanatlarda ekili bir sürecin başlatıcısı olmaktadır. Sanatçının bir imge yaratırken başvurduğu 

görsel temelin özelliği, üzerindeki duyarlığı tayin eder. Mesela resmin içindeki şekiller, 

sanatçının bunları görsel bir eleman olarak kullanmaktaki duyarlık derecesi nispetinde, eseri 

değerlendirişimizi etkiler (Lowry, 1972). Bütünün, parçaların toplamından farklı bir anlam 

ifade ettiğini ve  bireyin bütünü parçalarına ayrıştırarak değil, bütünlük içinde algıladığını ileri 

süren Gestalt kuramının iki temel düşüncesi bulunmaktadır: 

1- Görsel bir imgenin parçaları, farklı birimler (elemanlar) olarak çözümlenebilir ve 

araştırılabilir. 

2- Görsel bir imgenin bütünü, onun birimlerinden (elemanlarından) farklı ve daha kapsamlıdır. 

Bir psikolog ve sanat teorisyeni olan Rudolf Arnheim, Görsel Düşünme (Visual Thinking) adlı 

kitabında Gestalt’ı şu şekilde açıklamıştır: “Biz çeşitli elemanları görürüz, şekiller, renkler ve 

bunların birbirleri ile ilişkilerini... izleyici ise; elemanların arasındaki etkileşimin sonucu 

oluşan, toplam imgeyi algılar (Kirişcan, 2008). 

İmge, örnekseme yoluyla gerçek dünyadaki bir nesneyi belirten biçimlerin söz konusu edildiği 

bir gösterge türüdür. İmge, gerçek nesneyi daha duyarlı ya da daha güzel ve etkili bir biçimde 

belirterek gerçeği gösterge olarak yeniden oluşturur. Günümüzden geçmişe doğru gidildikçe 

insanlar, iletmek istedikleri mesajı yazılı dile dökmeden önce, imgeler aracılığıyla iletişim 

kurmuşlardır. Bu iletişim, sosyal ihtiyaçlar doğrultusunda kurulan bir iletişimdir. İnsanlığın 

okuma-yazmasının olmadığı ve çevresiyle ilgili basit bir yaşamı bulunduğu tarih öncesi 

dönemlerde, imgelerin hep insan eliyle üretildiği ve taş yüzeylere resmedildiği bilinmektedir 

(Çeken, B. & Aypek Aslan, 2016). 

Sürekli olarak gelişen ve değişim gösteren imge, her dönemde farklı ele alınmıştır. 20. yüzyıla 

girildiğinde fotoğraf makinesinin kullanımın artması ile birlikte doğadaki her şeyin resminin 

her yerde görülebilir olması fayda sağlamıştır. Modern sanat döneminde kolaj tekniğinin 

fazlaca kullanılması imgelerden yeni bir imge yaratılmaya başlamıştır. “Zamanla farklılaşan ve 

üslupsal yaklaşımlarla kendini özgürce ifade etmeye çalışan sanatçı, var olan nesnelliğin 
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betimsel imgelerinden sıyrılarak kendi iç yansımasının dışavurumunu gerçekleştirirken soyut 

imgeler yaratmayı da başarmıştır” (Karabulut, 2020). 

Aristo’ya göre nesnelerin duyusal uyarımları olmadan yansımaların zihinde tekrarlaması ve bu 

yeti imgelemdir. Aristo bu yetiye ışıktan türetilen görünüş anlamına gelen “phantasia” adını 

verir. Nesneleri duyusal uyarımları olmadan alımlama bir yeti olan imgelem sayesinde 

sağlandığına, yani imge imgeleminde katkılarıyla oluştuğuna göre bu kavramlar temeldirler 

(Demirel, 1997).  

20. yüzyılla birlikte, görsel imgelerle dolu bir kültürün egemen olduğu bir dünyada 

yaşamaktayız. Çevremiz gazete, dergi, afiş, sinema, video gibi araçlarla üretilen imgelerle 

çevrilidir. Bu araçlar düşünceye, ifadeye ve duyarlılığa yeni bir yönelim kazandırarak, yeni bir 

söylem tarzının ortaya çıkmasını sağlar. Bu söylem tarzı ile oluşturulmuş imgelerin anlamı, 

daha önce bellekte yer alsın ya da almasın, okuruyla iletişim kurmaktadır (Parsa, 2004). Grafik 

imgenin, izlek ve izleyen arasındaki ilişkisinin, zaman ve algı bağlamında yorumlanabilmesi, 

teknoloji yoğun tercihler ile her geçen gün anlamı bir arka katmana öteleyen günümüz grafik 

tasarımcısı için, bağlamın özüne inebilmesi ve farkındalığı yüksek tasarımlar üretebilmesi 

anlamında önemli bir yere sahip olduğu göz ardı edilmemelidir (Özkirişci, 2020). 

Günümüzde görsel imgeler büyük bir önem taşır. İletişimin yaşandığı medya çağında yazıya 

dayalı iletişim, yerini görsel imgelerle dolu bir iletişime bırakmıştır. Afişler, gazeteler, 

televizyon, dergiler vb. araçlar, görsel imgelerle dolu bir yaşamı bize göstermektedir. “Görsel 

imgelerle dolu bir dünyada yaşamaktayız” demek çok yerinde bir tutumdur (Algaç, 1997). 

Dyer (1982)'e göre günümüzde görsel imgelerin kullanımı son derece dikkat çekici ve önemli 

bir konumda yer almaktadır. Öyle ki Dyer; günümüzde görsel imgelerin her şeyi, bir ürünü, bir 

şirketi, bir otomobili, bir politikacıyı hatta siyasi partiyi bile sattığını belirtmektedir 

(Olgundeniz, & Parsa, 2014). Dolayısıyla imgeler, temsil ettikleri gerçeklerinden daha fazla ilgi 

çekmektedirler. İnsanlar görmek istediklerini görürken, imgeler görmek istemediklerimizi de 

gözler önüne sermekte ve adeta bir silah kadar güçlü ve etkin olabilmektedirler. 

Düşünsel bakımdan afişlerde kullanılan bu imgelerin her biri anlatımı güçlendirmek ve aynı 

kompozisyon içinde farklı anlatımları bir araya getirmek için kullanılmıştır. Afişi gören 

izleyici, daha evvelden zihninde biriktirdiği ögelerle birlikte afişi yorumlamaya ve 

olabilecekleri kurgulamaya başlar. Yani afiş sayesinde bir imgenin, bir cümlenin anlamını zihin 

tarafından tamamlanır. Örneğin afiş görselinde yer alan “aile” ifadesi, izleyicinin film içeriğinin 

“aile” üzerine olduğunu düşünmesini sağlar. Afişleler her ne kadar bir parçası görevi görse de 
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temsil ettikleriyle bütünsel bir şemayı oluşturur (Toptaş, 2021). Bir imgenin içeriğini kavratmak 

için sadece 2–3 saniyeye ihtiyaç duyulurken, aynı imgenin sözlü bir tanımını okumak için 20-

30 saniyeye, yüksek sesle okumak için ise 60-90 saniye arasında bir süreye ihtiyaç 

duyulmaktadır. Sözlü ve görsel imge içeriklerinin anlaşılabilmesi için önceden yaşanmış 

deneyim ve geleneksel ögelerle bağlantı kurmak çok önemlidir. Görsel imgeleri oluşturan 

resimler ise her zaman kolayca anlaşılabilecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır (Pettersson, 

2002). 

Sanat tarihçileri uzun zamandır fotoğrafla hafızanın işleyişi arasındaki ilişkiyi tartışmaktadırlar. 

Görsel imgeler, bakanlar üzerinde hem kısa hem de uzun vadede güçlü etkiler bırakabilirler. 

Fotoğrafın da etkisi ve değerinin manevi mi estetik mi olduğu, büyük ölçüde sunumun amacına, 

serginin konumuna ve mekanın siyasi çağrışımlarına göre değişir. Betimlediği olayları 

“belgeleyen” birer enstantane olan fotoğraflar, pek çok örnekte, kasıtlı ya da kasıtsız olarak, 

çoğu insanın “sanat” dediği şeye dönüşür (Harakal, 2009). Bir sanat eserinin oluşum 

serüveninde değerlendirilmesi gereken birçok unsur vardır. Bunlardan bazıları sanatçının 

kullandığı malzemeler ve ele aldığı konulardır. Eserde kullanılan malzemenin işlevsel boyutu, 

bir imge yaratımında sanatçının farklı doku ve yaratımlar sunarak yeni fikir arayışlarına 

sürüklemiştir (İlden, & Birinci, 2020). 

Sanat yapıtındaki göstergelerin her biri aynı zamanda ‘sanatsal imge’ olup, imgelerle bürünmüş 

algı modelleridirler. Sözgelimi bir resimdeki göstergeler, o resmin iki boyutlu yüzeyinin 

içindeki her bir birim ve elemanın temsilidir; resmi oluşturan kompozisyonun barındırdığı 

yapıların kendi içinde oluşturduğu ‘bütün’ bir resmin yine bir sanatsal gösterge olması gibi. 

Sözü edilen resimdeki göstergelerin soyut ya da somut biçimlerde belirmesi göstergeyi ele alış 

anlamında hiçbir şeyi değiştirmez (Sezen, 2007). 

Grafik tasarımcılar imgeyi dönüştürerek dışavurumsal ve iletişimsel bir güç oluşturabilirler. 

imgeleri çakıştırarak, benzeştirerek ya da birleştirerek kavramsal bir gerçeklik yaratırlar. 

Günümüz teknolojileri bu alanda grafik tasarımcıya eskiden hayal bile edilemeyecek olanaklar 

sunmaktadır. İmgeleri dönüştürme özellikle reklam grafikleri için bulunamayacak fırsatlar ve 

düşünceler sunmaktadır. İmgeyi dönüştürerek elde edilen etki, izleyiciyi şaşırtmakta ve ilgi 

toplamaya yardımcı olmaktadır (Kirişcan, 2008). 

Bir söylem biçimi ve imgelerin etkileşim platformu olarak afiş; tasarımcısının iletmek istediği 

ve alıcıda bir anlam yaratması gereken soyut bir ifade tarzına sahiptir. Tasarımcı mesajı farklı 

enstrümanlarla kodlayarak afişin kendine ait özel diliyle vermektedir (Lehimler, 2018). 
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Simge Kavramı ve Afiş Tasarımındaki Yeri 

İmge bir form ihtiva ettiğinde bu forma simge denir. Simge, imgeyi taşır. Ama imge formsuz 

da var olabilir ve soyut olarak insan belleğinde bu varlığını koruyabilir. Simgenin mutlaka 

taşıdığı bir imge vardır ve simge görseldir. Görsel olan simgeler kendiliğinden oluşmazlar, 

insanlar tarafından oluşturulurlar veya yok edilirler. İm, simgede duyusal algılanabilir olandır. 

İmge, simgeden daha kalıcıdır. İmge, yaşanmış, sona ermiş bir sürecin sonucu oluştuğu için, 

insan belleğinde kalıcı bir nitelik kazanmış, diğer belleklere aktarılmış veya aynı olaylar sonraki 

zamanlarda da başka nesiller tarafından yaşanarak benzer imgeler oluşmuştur. Simgeler ise 

süreleri dolunca tarihe karışmış, yerlerini başkalarına terk etmişlerdir  (Küçükören, 2005). 

İnsanın düşünme sürecinde imgeler kullandığını biliyoruz. Sadece, imgeler yeterli değildir. 

Simgelere de ihtiyaç duyulur. Simgeler ise, düşünme sürecinde; imgelerin ilk tasarımlarının 

yani kaynaktaki, kökenindeki, özgün biçimlerini yitirmesi ile oluşur. İmgelerin yerini alan 

simgeler, “…artık gördüğünüz nesnelerle özdeş değildirler; seçilip arınmış, yeniden 

düzenlenmiş, us tarafından irdelenip soyutlanmış, düşüncenin en etkin araçları haline 

gelmişlerdir” (Algaç, 1997). Sanatta simgenin kullanımı; deneyimin bir ürünü olarak, biçiminin 

ve işlevselliğinin uyumu ile belirginlik kazanır. Simge; imgenin sanatsal olarak 

özümsenmesinin; algılama, soyutlama, yaratma, imgelem ve biçimlendirmenin bir ürünü olarak 

oluşur. Sanatçı, duyumları ile algıladığı dünyanın nesnel gerçeklerini, toplumsal ve kendi öznel 

tutumunun etkileri ile öznel gerçek olarak yeniden yaratarak biçimlendirir (Algaç, 1997). 

Peirce kendi oluşturduğu üçlü sınıflandırmalardan görüntüsel gösterge, belirti ve simge 

kavramlarını birbirinden ayırır. Peirce işaretleri dış gerçeklikle girdiği ilişkinin türüne göre 

sınıflandırır. “Görüntüsel gösterge dış gerçeklikle benzerlik ilişkisi temeline dayanmaktadır. Bu 

koşullarda, simge ve belirtiden ayrılır. Görüntüsel gösterge ve belirtinin aksine, simge sosyal 

bir uzlaşıya dayanmaktadır” (Peirce, 1978). 

Kişiler arası iletişimde en sık kullanılan kodlama sistemi dildir.  İster sözlü olsun ister yazılı 

olsun insanlar iletişim kurarken en çok dili kullanır. Ancak farklı dilleri bilmemenin ortaya 

çıkardığı birtakım engeller ve gündelik yaşamın hızlanıp yoğunlaşması, insanları daha evrensel, 

kolay ve hızlı algılanabilen kodlama sistemlerine yönlendirmektedir. Grafik simgeler, bu 

ihtiyaca yönelik geliştirilmiş bir sistemdir (Öztürk, 2018).  

Simge, insanın “kavrama ve imgelem gücü”nü uyarır. Bunun yanında, yaşanmış duygu ve 

düşünceyle anlamlı deneyimleri “yeniden canlandırma”ya olanak verir. Simgenin işlevsel 

gücünü bilen ve Hermetik geleneğe bağlı ezoterik ekollerde çeşitli özgün simgelerle çalışmak 



 

Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu 2. International Communication and Art Symposium 

 
305 

önemsenmektedir. Bunun nedenini simgenin sağladığı olanaklarda aramak gerekir (Bobaroğlu,  

2012). 

Simgesel anlatım insanların düşünce ve davranışlarında en etkili ifade biçimidir. İnsan 

kültürünün gelişmesinde etkin olduğu gibi sanatta da, estetik anlam ve değer kazandırmasıyla 

gerçekliği eğretilemeli şekilde ifade eden bir ‘varolan’dır. ‘Simge’de bir kavramın, düşüncenin 

imgede canlandırılması bir şeyin yerine geçmesi, onu temsil etmesi yani düşünceyi soyutlama 

biçimidir: Thomas Mann’ın “yaşamın temeli ve zamansız şema” söyleminde olduğu gibi 

yaşamsal gerçeklerin gizemli yanlarını imgeleştirme, soyutlama yoluyla yansıtmaktır (Soylu, 

2006). 

Simgeler bir anlamda sanat yapıtında imgelerle varlık kazanır denilebilir; fakat, zihinde 

bulunduğu ve fiziksel maddeye dönüşmediği sürece bilinemez ve değerlendirilemezler. 

Simgelerin malzeme ile kaynaşıp düzenlenmesi, düşünce ve yaşantılarımızı ifade 

edebileceğimiz bir “üretici düşünme” sürecinden geçmesi gerekir. Bununla birlikte, bu süreçte 

kavramlara da gereksinim duyulur. Kavramlardan görsel yapılar yaratma ya da kavramları 

simgeler halinde biçimlendirmek üretici düşünme sürecinde gerçekleşmektedir (Soylu,  2006). 

Görsel Anlatımı Oluşturan ve Etkileyen İlkeler 

Tasarımda yer alan görsel, dilsel tüm öğelerin alan içerisinde yinelenmesi işlemi tasarımda 

tekrar prensibine dayanır. Örneğin bir dergi tasarımı ya da benzer basılı bir materyalin sayfaları 

arasında bağlantı kurmak ve bilgilerin akılda kalıcı olabilmesini sağlamak için tekrar ilkesinden 

faydalanmak gerekmektedir. Bunu tasarımda font kullanımı, renk kullanımı, fotoğraf kullanımı 

ve benzeri her türlü grafik öğelerle, ayrıca hizalama ile sağlayabilmek mümkündür (Küçük, 

2013). 

Bunun yanı sıra ritim ve ritimsel oluşumlar kompozisyondaki görsel ifade ve algılamada önemli 

bir  yer tutar. Bir  veya  birkaç  formun  belli  sistemlerle  tekrarlamaları,  ara  boşluklarının 

giderek  fazlalaşması-azalması,  belli  aralıklarla  değişime  uğramaları,  sistemli bir şekilde  

büyüyüp  küçülmeleri,  konumlarının  ve  renklerinin  giderek  farklılaşması görsel açıdan  ritim 

olgusu olarak değerlendirilir (Yolcu, 2004). Güngör (1983)’ e göre, “bir öğenin aynen ya da 

yakın kıymette olarak birden fazla sayıda kullanılması “tekrar”ı meydana getirir. Birbirine çok 

yakın olan öğeler, cisimler, biçimler yan yana görüldüklerinde yadırganmadıklarından dolayı 

aralarındaki benzerlik birleştirici bir bağ görevi yapar.” Becer (2002)’e göre, sözel unsurlar ve 

imgeler arasında açıklayıcı, destekleyici bir ilişki kurulması gerekmektedir. Bununla birlikte 

sözel unsurlar, imgeler ve zeminin afiş üzerinde üç farklı imge olarak algılanmaması ve yazı 
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ile görüntünün tekrar etmesi gerektiği belirtmiştir (Ekici,  2004). Uyarıcılar algılamayı ve 

dikkati olumlu yönde etkilemektedir. Bu uyarıcıların özellikleri, uyarımın şiddeti, büyüklüğü, 

uyarıcının hareketliliği, uyarıcının tekrar etmesi, uyarıcılar arasında kontrast bulunması ve 

uyaranın algılayan birey açısından yeni olması gibi özelliklerdir (Ekici, 2004). 

Tekrar Kavramı ve Algısal Boyutu 

Grafik alanında mesajlar görselleştirilerek iletilmektedir. Yapılan çalışmalarda yazı ve görsel 

elemanlar birbirleriyle ilişkili olacak şekilde düzenlenir. Benzer ögeler ile benzer yönde görsel 

hareketler oluşturmak için tekrarlara sıklıkla yer verilmektedir. Benzerlik ve tekrarlar gözün 

grafik üzerinde dolaşmasını ve mesajın algılanmasını kolaylaştırmaktadır (Demircioğlu,  2016). 

Tekrar, görsel bütünlüğü sağlamak için birçok tasarımda kendini çeşitli şekillerde 

göstermektedir. Rahatsız edici tekrar durumunu engellemek için tekrarı çeşitlendirmek ve 

farklılaştırmak gereklidir (Baskıcı Kapkın, 2014). Birbirini tekrar eden öğeler, yapılan 

tasarımda bütünlük hissi uyandırarak, izleyici üzerinde algıda seçicilik yaratmaktadır. Bir sanat 

yapıtında tekrar kullanmak görsel öğeleri kaynaştırmakta, tasarıma dikkat kazandırarak 

işlevselliğe olanak sağlamaktadır (Baskıcı Kapkın, 2014). 

Loop (döngü), bir dizi hareketin dairesel bir şekilde kendini tekrar etmesi şeklinde grafik 

tasarım açısından açıklanan kavram görsel algıya farklı şekillerde etki etmektedir. İnsan 

beyninin algılayış araştırmaları sonucunda döngüsel hareketlerin bilgiyi pekiştirmek ve 

izleyicinin dikkatini canlı tutmak gibi etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Bu döngüsel hareket 

Gestalt kuramlarından biri olan “Devamlılık (Süreklilik) Yasası”  esasına göre çağdaş 

üsluplarla tasarım alanında kullanılmaktadır (Grafist, 2011). 

Tasarımda vurgu, özenli kullanımıyla görsel önemin yaratılmasıdır. Yüzeysel alan, dikkati ve 

ilgiyi artırmak adına çevresindekilerden farklılaştırılır. Sanatçı ya da tasarımcı, bir 

kompozisyonla, duraklamayla (aralı boşluklarla) ve tekrarla gözü hareket ettirerek; göreceli 

önemi öne çıkarmaya çalışabilir. Eğer vurgu, önemli alanlar üzerinde gözün durmasına ve 

dinlenmesine yardım etmek adına kullanılmazsa; bu güçlerin sadece sunumu, görsel bozukluğu 

yaratabilir (Balkan, 2016). 

Gestalt psikolojinin eğitime kazandırdığı en önemli katkılar içgörüsel problem çözme ve üretici 

düşünme uygulamalarıdır. İçgörüsel problem çözme davranışının kazandırılabilmesi için 

bireyin problemi bütün ögeleriyle karşılaştırabilmesi gerekir. Bireyin üretici düşünmesini 

sağlamak ise, problemin doğasını ve çözümünde kullanılan ilkenin dayandığı temelleri 

anlamasını sağlamak yoluyla gerçekleşebilir. Gestalt psikologlar, öğrenmeyle ilgili yapılan 
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tekrarların, bireyin yeni ilişkileri keşfetmesine ve bellekteki izlerin daha iyi bir şekilde 

örgütlenmesini sağlaması açısından önemli olduğunu vurgulamışlardır. Gestalt psikologlara ve 

daha sonra yapılan araştırmalara göre gestalt yasalarının, gruplama ve ilişkilendirmede 

kullanılmasıyla hatırda kalıcılığı arttırdığı belirlenmiş, örneğin objelerin benzerliklerine, 

simetrilerine, yakınlıklarına, devamlılıklarına göre gruplanıp ilişkilendirilmesinin hatırlanmayı 

kolaylaştırması şeklinde olumlu etkileri saptanmıştır (Erdal, 2006). 

Devamlılık görsel unsurların boyutları ve biçimleri arasında oluşturulan benzerlikler, 

tekrarlamalar ve görsel hiyerarşi ile sağlanabilir. Görsel hafıza özelliği, insan gözünü algı 

boyutunda özgün kılar. Kimi zaman tekrar eden görsel elemanlar bizde devamlılık etkisi 

uyandırırken, kimi zaman okuyucunun bir konuya ilgisinin veya takibinin kolaylaştığı unsurlar 

haline gelebilir (Erdal, 2006). Görsel sanatlardaki tekrarlamalar en genel şekliyle ve yalnızca 

görünüm açısından kategorize edilirse, imgelerin, elemanların ve mimiklerin art arda, yan yana 

veya üst üste gelmesiyle oluştuğu söylenebilir. Tekrarlardan oluşan örüntülerin hepsinde ritim 

vardır, fakat bütün ritimler belli bir düzen çerçevesinde olmak zorunda değildir. Örneğin bir 

örüntüdeki renkler gözleri belirli bir renkten diğerine geçirerek, çizgiler belli bir hareket 

yaratarak, formlar arka arkaya veya yan yana konumlanarak bir ritim oluşturabilirler (Serin, 

2021). 

Grafik tasarımda herhangi bir konunun kompozisyonunu hazırlarken, bir resim çalışmasında 

resmin temelini oluşturan şekil ve biçimleri düzenlerken belirli bazı kuralları göz önüne alırız. 

Bunlar şekil ve biçimlerin bir benzerlik dahilinde tekrarlanması olabildiği gibi, bu şekil ve 

biçimlerin yönlerinin oluşturduğu hareketler de olabilir. Şekil ve biçimlerin tekrarı, benzer 

biçimlerin bir yönde kullanımı, yapılan kompozisyonda benzer göz hareketleri yaratır. Bazı 

durumlarda göz hareketleri (gözün dolaşımı), ters ve farklı biçimlerde zorlanabilir ve göz, 

çalışmanın farklı noktalarına takılır kalır. Oysa mükemmel bir çalışmada göz sadece disonans 

noktası dediğimiz noktada takılmalı, buradan hareketine başlayarak, bütün çalışmayı dolaşmalı 

ve bitirmelidir. Bu ise kompozisyonda birlik ve bütünlüğü sağlayacak benzer elemanların 

tekrarı ile olabilir. Bu benzer elemanların tekrarı bu çalışmada bir ritim oluşturur (Erdal, 2006). 

Dekoratif sanatlardaki biçim düzenlemelerinde, benzer elemanların tekrarı bir bütün 

oluştururlar. Burada zigzaglar, dalgalar gibi hareketlerin aynen tekrarında benzer elemanlar 

tekil etkilerini kaybederler. Bütünleşerek tek bir eleman olurlar. Bu durumda gözümüz 

görüntünün tümünü algılar. Elemanlar bu bütünün bir parçası olurlar. Böylesi bir etki 

yaratabilmek için şekillerin birbirine yanaşması örtüşmesi ve birbiri içinde erimesi gerekir 

(Erdal, 2006). Bir duyular bileşimi haline gelen imge benzer şekilde başka metinlere de sızar 
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ve kendini sonsuz kere çoğaltır. Çoğalan imge birbirinden farklılaşsa da imgeye içkin olan 

duyum benzeşir. Kuşkusuz, her imge tekrarı her seferinde aynı duyumu, aynı şekilde yaratmaz; 

ama birbirine yakın, birbirlerine doğru akan, karışan ve ayrılan duyumların yaratılmasını, 

imgenin muğlak sınırları içinde mümkün kılar (Hakverdi, 2010). 

Sanat ve tasarım olgusuna daha yakın bir tanımı, yapılan çalışmada yer alan ögenin sahip 

olduğu özellikler hiçbir değişikliğe uğramadan tamamen aynı ya da çok yakın değerde olacak 

şekilde birden fazla sayıda kullanılmasıdır biçiminde yapılabilir. Ögelerin benzerlikleri de 

tekrar algısı oluşturmaktadır. Sözü edilen ögelerin yan yana, art arda veya farklı yönlerde 

kullanılması, aynı veya benzerlikleri sebebiyle görsel algı üzerinde etkili olur ve aralarında 

kolaylıkla ilişki kurulur. Tekrar, bir ögenin tek başına değil bir grup halinde kullanılmasıyla da 

oluşturulabilir. Sözü edilen ilkenin kullanılmasıyla verilmek istenen mesaj daha güçlü bir 

şekilde vurgulanabilir. Tasarımda birlik ve düzen oluşturmak için tekrar uygulamalarının 

çalışmalar üzerinde olumlu etkisi görülmektedir. Ancak tekrarların fazla kullanılması 

durumunda çalışmaların monotonlaşma ihtimali de vardır (Demircioğlu, 2016). 

Afiş Tasarımında Tekrar 

Pek çok afiş sanatçısı için tekrar ögesi, afişi görenlerin belleklerinde  kalıcılığın sağlanması 

bakımından önemlidir. Belleğin kalıcı olması, tekrar yoluyla sağlanmaktadır. Sıkça tekrarlama 

yolu ile bellek, anımsanması istenen şeyleri kaydetmeye başlar. Afiş tasarımlarında 

devamlılığın sağlanması için tekrar ve benzerliklerden sıklıkla yararlanılmaktadır. Tekrar ve 

benzerliklerin kullanımı, tasarımda yer alan ögeler arasında ilişki kurmayı ve algılamayı 

kolaylaştırmanın yanı sıra çalışmanın bütünlüğü üzerinde de olumlu etki yapmaktadır. Afiş 

tasarımında tekrarlar, tasarımın amacına ve tasarımcının ifade biçimine göre, çizgi, form, biçim, 

şekil, doku, renk ve değer ögelerinin biri veya birkaçı ile oluşturulabilir. Bir afiş çalışmasında 

tek bir tasarım elemanının eşit yön ve aralıklarla tekrarlanması çalışmayı monoton hale getirir. 

Bu nedenle afiş tasarımlarında yer alan elemanların form, biçim, şekil, doku, renk, büyüklük ve 

aralıklarının çeşitlendirilmesi gerekir. Farklı doku, renk, biçim ya da büyüklükte oluşturulan 

tekrarlar afiş tasarımını daha dinamik ve dikkat çekici yapar (Demircioğlu, 2016). Aynı 

zamanda bu tekrarların aynı yönde kullanımı tasarımda benzer göz hareketleri oluşturur ve göz 

hareketleri çalışmanın odak noktasında yoğunlaşmalıdır. Bunun yanı sıra afiş tasarımındaki 

tekrarlar, tasarımın odak noktasından hareketine başlayarak bütün çalışmayı dolaşmalı ve 

bitirmelidir. Bu durum afiş tasarımda kullanılan elemanların benzerlikleri ile de oluşturulabilir.  

Aralarında ilk bakışta algılanamayan ancak dikkatle bakıldığında görülebilen farklılıklar olan 

birimlerin yeniden ortaya çıkışı ile oluşan değişken tekrarlar afiş tasarımını güçlendiren bir 
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unsurdur. Bu tür değişken tekrarların kullanıldığı afiş tasarımlarda, birimlerin yön ve aralıkları 

da farklı olabilir. Değişken tekrar doğada en sık karşılaşılan tekrar çeşididir. Birbirinin aynı 

olduğu zannedilen çiçekler, yapraklar, hayvanlar biraz incelendiğinde aslında aynı olmadıkları, 

aralarında farklar olduğu görülür. Doğada hiçbir şey birbirinin aynısı olacak biçimde 

tekrarlanmaz. İnsan çevresini algılamaya başladığı andan itibaren doğada ve çevresinde 

bulunan değişken tekrar örnekleriyle karşılaşır. Görülen her şey bilinçaltında depolanmaktadır. 

İnsan, görmeye alışık olduğu form, biçim ve şekilleri kendine yakın hisseder. Dolayısıyla, 

görsel olarak değişken tekrar örneklerini beğenme eğiliminde olduğu söylenebilir. Bu nedenle 

afiş çalışmalarında, eşdeğerdeki birimlerin tekrarları izleyici üzerinde monotonluk hissi 

oluşturabilmektedir. Afiş tasarımlarındaki değişken tekrarlar, birimlerde farklılık oluşturmakla 

birlikte çok fazla değişik tekrarlar ise karmaşaya yol açabilir (Demircioğlu, 2016). Dolayısıyla, 

afiş tasarım kompozisyonunda birlik ve bütünlüğü sağlayacak benzer elemanların tekrarlanması 

gerekir.
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Yöntem 

Afiş tasarımlarında kullanılan imge ve simgelerin tekrarı ile oluşturulan algı boyutunun Gestalt 

Kuramı ve temel tasarım ilkeleri açısından algı sürecine etkilerini inceleyen  bu çalışma 

doküman analizi ile gereçkelştirilen nitel bir araştırmadır. Nitel araştırmayı, “gözlem, görüşme 

ve doküman analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal 

ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği 

araştırma” olarak tanımlamak mümkündür (Yıldırım ve Şimşek, H. 2008). Bu bağlamda 

tasarımlar üzerinde yapılan içerik analizleri,  yaratım sürecinde tasarımcılar tarafından 

kullanılan imge ve simgelerin afişlerdeki tekrarı ile ortaya çıkan algının pekiştirilmiş bilgi 

olarak hafızada daha uzun süre kalıcı olduğu düşünülmektedir.  

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini; tasarım dünyasında ismini duyurmuş tasarımcılar tarafından yapılmış 

afiş tasarımları oluşturmaktadır. Evrenden örnekleme seçilen afiş tasarımları yaratım sürecinde 

imge ve simgenin tekrar ettiği afişler ile sınırlandırılmıştır.  

Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada, afiş tasarımlarında imge ve simgelerin tekrarı ve yaratıcılık ile ilgili kaynaklar 

literatür taramasıyla incelenmiştir. Çalışma, her ne kadar afişleri bir metin gibi ele alıp, imgeleri 

ve simgeleri çözümleyici bir bakışla değerlendirse de betimsel tarama yöntemine 

dayanmaktadır. Bu nedenle var olan kayıt ve belgeler incelenerek alan yazın taraması yapılmış, 

süreli yayınlar, ansiklopedi, mevcut literatür, yazılı belge ve örnekleme seçilen afişler 

araştırmanın verilerinin temelini oluşturmaktadır. 

Görsel veriler için, literatürdeki bilimsel içerikli kitaplar, tez ve makaleler, sergi, müze ve 

müzayede katalogları, yapılmış sanat araştırmaları ve arşivlerden yararlanılmış, internet vb. 

uluslararası ağlardan faydalanılmıştır. 

Süreç 

Yapılan bu çalışmada süreç birkaç aşamadan oluşmaktadır: 

• Literatür taraması ve sorunun belirlenmesi. 

• Sorunla ilgili belirlenen tarih aralığında afiş tasarımlarının araştırılması ve 

örneklem tespiti. 

• Araştırma modelinde alt başlıklara ayrılması. 

• Başlıklara uygun olarak örneklemlerin dağıtılması. 
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• Örneklemler üzerinde nitel araştırma yöntemi ile analiz yapılması. 

• Analizler sonucunda bulgular elde edilmesi. 

• Elde edilen bulgular ışığında sonucun oluşturulması. 

Verilerin Analizi 

Araştırmanın amacına yönelik seçilen afişlerin nitel araştırma yöntemiyle analiz edilerek 

yorumu yapılmıştır. 

Bulgular 

Bu bölümde çalışmada kullanılan afişlerle ilgili bulgulara yer verilmiştir. Bulgular verilirken 

tümdengelim yöntemi izlenerek öncelikle afişlerin forma uygunlukları maddelerin sırasına göre 

incelenmiştir. Bu yöntemle bulgulara genel bir şekilde göz atılmış olup daha sonra her afişle 

ilgili açıklamalara yer verilmiştir. Tezde incelenen afişlerden hareketle betimsel analiz 

yapılarak ulaşılan veriler afişte tekrarın kullanım şekline göre gruplandırılıp sıralanmıştır. 

Afişlerde tekrarın kullanım şekline göre oluşturulan gruplarla ilgili olarak açıklanma ihtiyacı 

bulunan bulgular ve bu bulguların ait olduğu şekiller ilgili grubun başlığı altında verilecektir.  

Afişte imge / simge tekrarı. 

Yurdaer Altıntaş, Otto Preminger isimli film festivali afiş tekrar olgusu ile ilgili ayrıntılı bir 

şekilde incelenmiş olup ulaşılan bulgular şu şekildedir: 

Şekil 1 

Yurdaer Altıntaş, Otto Preminger, Bir Yönetmenin Anatomisi, 35. İstanbul Film Festivali Afişi 

  

(Altıntaş, 2016) 



 

Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu 2. International Communication and Art Symposium 

 
312 

“Otto Preminger filmleri toplu gösterimi için 2016 yılında tasarlanmış olan afiş fotoğrafik, 

grafik ve tipografik öğelerle  oluşturulmuştur.  Tipografik  öğelerin  sayfaya  yerleşiminde 

“raslantısal  sistem”in tercih  edildiği görülmektedir. Afişte Otto Preminger’in portre fotoğrafı 

çoğaltılarak çeşitli renk varyasyonları ile kullanılmıştır.Raslantısal bir görünümde afişin sağ üst 

köşesinden sol alt köşesine doğru diyagonal bir düzenle yerleştirilen fotoğrafik  öğeler  aynı  

raslantısal  düzende  yerleştirilen  tipografik  öğelerle  biçimsel  olarak  desteklenmiştir. 

Kullanılan grafiksel öğelerin de afişin görsel dilini desteklediği görülmektedir. Tipografik 

öğeler arasındaki  hiyerarşik  sıralamaya  bakıldığında,  yönetmenin  çektiği  filmlerin  adları  

çeşitli  renklerde,  fotoğrafik öğelerle iç içe ve küçük puntolarla konumlandırılırken, 

yönetmenin adı afişin sol tarafındaki boşluğu dolduracak şekilde siyah ve büyük puntolarla öne 

çıkartılmıştır” (Özmutlu, 2021). 

Tasarımcı tasarım yüzeyinde tekrar eden simgeyi Otto Preminger’in portre fotoğrafı olarak 

tercih etmiştir. Afişin yönetmenin birden fazla filminin gösterimi için yapıldığı 

düşünüldüğünde simgesel tekrarın izleyici üzerinde imgesel olarak devam edebileceği 

düşünülmektedir.  

Nancy Skolos, 2011 Honoring Matthew Carter afişi tekrar olgusu ile ilgili ayrıntılı bir şekilde 

incelenmiş olup ulaşılan bulgular şu şekildedir: 

Şekil 2 

Nancy Skolos, 2011 Honoring Matthew Carter 

 

(Skolos, 2011) 
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“Matthew Carter'ı onurlandırmak” 2011: Skolos ve Wedell, AIGA Boston tarafından tek harfli 

yazı tasarımcısı Matthew Carter'ın adını temel alan bir görüntü tasarlamak üzere davet edilen 

tasarımcılar arasındaydı. Her tasarımcıya farklı bir harf verildi (AGI, 2022). Sanatçının 

stüdyosunun yakınlarındaki bir hırdavatçıda ilham verici bir büyüteç göstergesini tasarımında 

kullanmak istemiştir.  Dünyanın en fazla yazı tipi sanatçısı olan Matthew Carter’ın (GMK, 

2022) 

Afiş yüzeyinde mercek görseli yatay-üst üste bitişik bir düzende merkeze doğru gittikçe 

küçülen bir yapıda oluşturulmuştur. Arka planda yer alan görüntünün bulanıklaştırılmasıyla 

mercek görüntüsü anlayışı ortaya konulmuş aynı zamanda mercekler odak noktası haline 

getirilmiştir. Mercek imgesinin afişte üç grup olarak tekrar ettiği görülmektedir.Tasarımcının 

afişi tasarlamaktaki çıkış noktası olan Matthew Carter’ın adında yer alan bir harfi 

değerlendirecek olursak merceklerin tekrarında yer alan “E” harfininde tekrar ettiği ve bu 

sayede kavramsal olarak izleyiciye verilmek istenen mesaj pekiştirilmektedir.   

Bülent Erkmen,  Sahte Kimlikler 5 (Asrın Entrikası) afişi tekrar olgusu ile ilgili ayrıntılı bir 

şekilde incelenmiş olup ulaşılan bulgular şu şekildedir: 

Şekil 3 

Bülent Erkmen,  Sahte Kimlikler 5 (Asrın Entrikası) Afişi

 

(Erkmen, 1998) 
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Bülent Erkmen, tasarım anlayışını şekillendiren en önemli öğe, tasarımın içeriğinin bir fikir ile 

örtüşmesi olarak özetlenir. Sanatçı bu fikri oluştururken, bakış açısının önemine sürekli vurgu 

yapmaktadır. Tasarımcı, aslında yeni bir şekil yaratmak yerine insanlar için yönlendirici 

olabilecek, işaretsel değeri yüksek şekilleri oluşturmanın kendisini ilgilendirdiğini belirtmiştir.  

(Gayret,2011). 

 Yatay formatta hazırlanan afişte gri zemin üzerinde birden fazla göz, dudak ve kaş 

simgesi görmekteyiz. Tiyatronun yönetmeni, oyuncuları gibi bilgilerin olduğu yazılar ise siyah 

ve daha çok el yazısı denebilecek kaligrafik bir yazının bu simgelerin etrafından dolanan bir 

devinim içerisinde olduğu söylenebilir. Bu devinim ve görsel unsurların tekrarı ile ortaya çıkan 

bir sürüncemeden söz etmek mümkündür. 

Sarp Sözdinler,  Adaletin Ölçüsü afişi tekrar olgusu ile ilgili ayrıntılı bir şekilde incelenmiş 

olup ulaşılan bulgular şu şekildedir: 

Şekil 4 

Sarp Sözdinler, Adaletin Ölçüsü 

 

(Sözdinler, 2017) 
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“Gözlerle Konuşmak” araştırma sergisi kapsamında nicel bilginin dolaşıma sokulup 

aktarılmasında, sanılandan çok daha önce ve bilinçli olarak “grafik” yöntemlerden 

yararlanıldığını belgeliyor; sonuçlarını tasarım tarihi açısından değerlendiriyor. Bu bağlamda 

oluşturulan yedi başlıktan biri olan “Adaletin Ölçüsü” başlığı, 1920’lerde kapağında sıra dışı 

veri görselleştirme örnekleri kullanan Cerîde-i Adliye dergisini bir vaka olarak incelemekte ve 

müelliflerinin çabasını anlamlandırmayı hedeflemektedir. Serginin heyecan verici bu 

bölümünde, on tasarımcı bir araya gelerek yüz yıl öncesine uzanan mesleki bir köprü oluşturdu 

ve Arap harfli Cerîde-i Adliye dergisinin kapak tasarımlarını günümüz Türkçesine uyarlayarak 

hareketli grafiklere dönüştürdü (https://www.studio-xistanbul.org/tr/events/speak-to-the-eyes). 

Çalışma incelendiğinde tasarımcı kendini bir bakıma doğaçlama serüveninde bulmaktadır. Bu 

süreçte afişin tüm yüzeyini kaplayan çok sayıdaki birimi birbiriyle ilişkilendirmek ve dengeli 

bir uyum sağlamak, yaratıcılığını pekiştiren tasarımcıya iyi bir görsel deneyim yaşatmaktadır. 

Yaşanılan görsel deneyimin,diğer bir taraftan tasarımcının farklı görsel iletişim problemleri 

karşısındaki üretkenliğini de dolaylı biçimde etkileyebileceği düşünülebilir (Lehimler, 2019). 

Görsel öğeler açısından değerlendirildiğinde afiş yüzeyinde “speak to the eyes” “gözlerle 

konuşmak” ifadelerini yeralmaktadır. Aynı zamanda afişte birbirinin aynısı bir çok geometrik 

şekil ile inşaa edilmiş yapılar dikkat çekmektedir. Birbirini tekrar eden bu geometrik şekillerle 

oluşturulmuş yapılar asıl konunun vurgusunu kavramsal olarak güçlendirmiş ve izleyicinin afiş 

yüzeyindeki algısını tipografik olarak kullanılan bölüme yönlendirmektedir. 

Savaş Çekiç, Atuan Mezarları (Ursula K. Le Guin), Tiyatro Afişi, afişi tekrar olgusu ile ilgili 

ayrıntılı bir şekilde incelenmiş olup ulaşılan bulgular şu şekildedir: 

https://www.studio-xistanbul.org/tr/events/speak-to-the-eyes
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Şekil 5 

Savaş Çekiç, Atuan Mezarları (Ursula K. Le Guin), Tiyatro Afişi

 

(Çekiç, 2008) 

Kanadalı yazar Ursula Le Guin’in aynı adlı romanından Selma Köksal’ın oyunlaştırıp yönettiği 

“Atuan Mezarları adlı oyun için tasarlanan “Atuan Mezarları” tiyatro afişi geneline 

bakıldığında keskin hatlarla bölünmüş afiş yüzeyi dikkat çekmektedir. Siyah beyaz ve gri 

tonlardan oluşturulmuş şekilleri tasarım yüzeyinde tekrar ettiği görülmektedir. “Atuan 

Mezarları” adlı oyun; kendi varlığının labirentinde kaybolmuş ama kendini arama cesaretini 

göstererek; özgürlüğün, ruhun yüklenmesi gereken ağır bir sorumluluk, bir seçim olduğunu 

keşfeden baş kahramanın peşinde, seyirci ile birlikte, bir arayış, keşfediş öyküsü olduğundan 

kasvet ve karamsarlık düşüncesini izleyicinin zihninde oluşturmak amacıyla tekrar eden 

simgelerin ve tekrar eden renklerin varlığından söz edilebilir. Tasarımcı bilinçli olarak bu 

formları bir grift olarak oluşturarak tiyatronun konusundaki kavramsal düşünceyi vurgulamış 

ve tekrar ederek güçlendirmeyi amaçlamıştır. 

Dimitris Arvanitis, Thessaloniki Design Museum 1993-2003 afişi tekrar olgusu ile ilgili 

ayrıntılı bir şekilde incelenmiş olup ulaşılan bulgular şu şekildedir: 
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Şekil 6 

Dimitris Arvanitis, Thessaloniki Design Museum 1993-2003 Afişi

 

(Arvanitis, 2003) 

Dimitris Arvanitis Thessaloniki Design Museum afişi on yılını kutlayan müze için 

tasarlanmıştır.İllüstrasyon tekniği ile hazırlanmış tasarımda tekrar eden sandalye imgesinin 10 

tane oluşu ile müzenin 10. yılı ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Afişte kullanılan sandalye 

imgesi ile kendi içerisinde çok basit ve birbiriyle ilintili olan bir yol oluşturularak ritim 

oluşturulmuş ve bu ritim ile de belli bir düzen içine sokulmuş bir kompozisyon oluşturulduğu 

görülmektedir. Sanattaki tekrarlamalar pek çok şeyi ifade etmek için ilginç yöntemlerden birisi 

olmuştur. Çeşitli tasarımlarda; kafa karıştırıcı bir etki elde etmek istendiğinde, yaşam vermek 

amaçlı, geleneğin kurallarına karşı çıkmak için, fikirleri yeniden ele alıp tanımlamak, imgeleri 

vurgulamak veya çoğaltarak kaybetmek için tekrarlamalardan faydalanılmıştır. Minimalize 

etme ve basite indirgemek için de tekrarlardan faydalanılmış, müzikte ve görsel sanatlarda 

estetik ve şiirsel bir anlam da kazandırmıştır (Serin, 2021). Bu afişte üst üste konumlandırılan 

sandalye imgesi müzenin 10.yılını basit ifadelerle anlatmak için tekrarı bir yöntem olarak 

değerlendirmiştir. 

Lanny Sommese, Aiga Philadelphia Celebrating 35 Years afişi tekrar olgusu ile ilgili ayrıntılı 

bir şekilde incelenmiş olup ulaşılan bulgular şu şekildedir: 
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Şekil 7 

Lanny Sommese, Aiga Philadelphia Celebrating 35 Years Afişi

 

(Sommese, 2017) 

Şekil 8 

Sergiden Bir Görüntü 

 

AIGA Philadelphia'nın 35. yılı  gibi bir dönüm noktası vesilesiyle otuzbeş kişiden oluşan, etkili 

Philadelphia bölgesi tasarımcısını ve bölümün tarihinde önemli bir rol oynamış olanları bir 
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sergiye ve etkinlikteki sessiz müzayedeye dahil edilmek üzere afişler tasarlamaya davet 

edilmiştir. Bu sergi için Lanny Sommese’ın tasarladığı afiş incelemeden önce afişlerin temasına 

değinmek gerekir. Afişlerin teması; Philadelphia'daki rol tasarımı ve AIGA'nın yerel tasarım 

topluluğu üzerinde sahip olduğu ve olmaya devam ettiği önemli etki olacaktır 

(https://philadelphia.aiga.org/event/35th/). Bu bilgi dahilinde afiş tasarımına bakıldığında farklı 

yüz ifadelerine sahip suretlerin art arda dizilerek birbirini takip ettiği ve tekrardan başa döndüğü 

şeklinde bir devinim söz konusudur. Tasarımda kullanılan suretlerin topluluğu mensup olan 

tasarımcılar olduğu düşünülürse bu tasarımda tekrar yöntemi kullanılarak vurgunun ortadan 

kaldırıldığı düşünülebilir. Çünkü vurgu özenli kullanımıyla görsel önemin yaratılmasıdır. 

Yüzeysel alan, dikkati ve ilgiyi artırmak adına çevresindekilerden farklılaştırılır. Bir tasarım 

yüzeyinde her şey aynı anda vurgulanmak istenirse, vurgu kavramı yok olur (Balkan, 2016). 

Bu da tasarımcının izleyici zihninde kullandığı ve tekrar ettiği imgelerle oluşturmaya çalıştığı 

kavramı destekleyici bir yöntemdir. 

Sarp Sözdinler, More afişi tekrar olgusu ile ilgili ayrıntılı bir şekilde incelenmiş olup ulaşılan 

bulgular şu şekildedir:  

https://philadelphia.aiga.org/event/35th/
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Şekil 9 

Sarp Sözdinler, More Afişi 

 

(Sözdinler, 2017) 

Sarp Sözdinler’in  “More” afişinde tasarımın merkezinde yer alan görsel öğenin etrafında tekrar 

eden görüntülerle arka plan oluşturulduğu görülmektedir. Tekrar eden görüntülerin yapısı ve 

renklerine bakıldığında hem tasarımın tam orta noktasında yer alan görüntü hem de afişte yer 

alan “MORE” yazısı ranyal denge ile vurgulanmaktadır. Radyal dengede, tüm elemanlar, 

merkezden dış kenarlara doğru dağılmaktadır. Aynı zamanda bu denge ışınsal denge olarak da 

adlandırılmaktadır (Şentürk, 1999).
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Tartışma ve Sonuç 

Bu çalışma kapsamında, örneklem olarak imge ve simgelerin tasarım yüzeyinde tekrar ettiği 

afiş tasarımları ele alınmış ve afişlerde tekrar eden imge ve simgeler üzerinden üretilen 

duyumsamalar değerlendirilmiştir. İmge ve simgelerin araç olarak kullanıldığı görsel dilde; 

duyumsama, anlam, algı ve tekrarın etkili ve bilinçli kullanımı önem taşımaktadır. Grafik 

tasarım dilinin temel alanını oluşturan imge ve simgelerin tekrarı ile ortaya çıkan sonuçlar 

değerlendirildiğinde araştırmada ele alınan afiş tasarımlarının daha kolay anlaşılıp 

yorumlanabildiği, imge ve simge tekrarının tasarımda bilinçli kullanımıyla tasarım ve anlam 

bütünlüğü oluşturmasına katkı sağladığından söz edilebilir. 

Tasarım ürünlerinin tümü, bir biçimlendirme olarak ortaya çıkmakta ve dengeye sahip 

olabilmek için birtakım tekrarları bünyesinde bulundurmaktadır. Görsel anlatımda önemli olan 

akılda kalıcılığı, dikkat çekiciliği ve denge bütünlüğünü birlikte çözümlemektir. Varlık Şentürk 

1999, çalışmasında; Görsel anlatımın temelini oluşturan zıtlık ve denge ilkeleri temel öğelere 

bağlı olarak gelişim göstermekte ve zıtlık ilkesinin denge ilkesi ile birlikte ele alınması, yapıtın 

ilgi çekiciliğini dinamizmine ve hareket hissine sahip olmasını sağlamaktadır. Zıtlık ilişkisi 

kurulamayan ve hep aynı tekrarlardan meydana gelen yapıtlarda ise tekdüzelik, hareketsizlik 

ve etkili olmayan görüntüler ortaya çıkmaktadır ifadelerini kullanmaktadır. Fakat tasarım 

ilkelerinden olan tekrarın oluşturduğu ritim ve bütünlük açısından bakıldığında afiş yüzeyinde 

tekrar eden imgeler ve simgeler algı boyutunu etkileyerek izleyicilerin zihninde yinelenen 

örüntüler. 

Sonuç olarak, yaşamın kendisinin de içerisinde kendisinin sürekli bir tekrarı olduğu 

düşünüldüğünde insanın da bu tekrara dahil olması kaçınılmazdır. Tasarımda kullanılan 

tekrarın yüzeysel bir yöntem ya da bir teknik olmanın ötesinde sanatçıların düşünme biçimi ile 

ilgili psikanilitik çözümlemeler sunmaktadır. Ayrıca tekrarlar sanatta önemli bir yeri olan çok 

derin süreçler içeren, tasarımda bütünlüğü, ritmi oluşturan başlı başına kendi dili olan bir 

kavramdır.
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Reklamlarda Geleneksel İmgelerin Popüler Kültür Bağlamında Sunumu: Boyner 

Örneği 

 

Özet  

Tüketim kültürünün bir uzantısı olan reklamlar, içindeki bulundukları kültürün taşıyıcısı, aynı 

zamanda yaratıcısıdır. Reklamın etkisini arttırmak, ürünlerin arzulanması sağlamak reklamda yer alan 

kod ve imgelerin taşıdığı anlamlarla yakından ilişkilidir. Reklamlarda imgeler çoğu zaman günümüz 

tüketim kültürü içerisinde yer alan popüler kültür öğelerinden oluşurken iken kimi zaman da tüketici ve 

marka arasında duygusal bağ kurma amacıyla toplumun uzun süre ortak kabul gördüğü değerlere ait 

imgelere yer verilmektedir. Araştırmanın amacı Türk televizyon reklamlarında reklam içlerine 

yerleştirilen Türk geleneklerine özgü imgelerin çeşitliliği ve kullanım şekillerini gözlemlemek ve 

popüler kültür öğelerine nasıl uyarlandıklarını belirlemektir. Bu kapsamda çalışmada nitel araştırma 

yöntemlerinden içerik analizi ve göstergebilimsel çözümleme yöntemi kullanılmış, araştırmanın 

amacına uygunluk nedeniyle Boyner markasının Bizim Tarzımız Güzel, Eller Bilmez ve İade-i Ziyaret 

isimli televizyon reklam filmleri incelenmiştir. İncelenen reklamlarda geleneksel imgelerin birlik, 

özgünlük, kültürel zenginlik, geleneğe bağlılık temaları çerçevesinde resmedildiği, reklamlarda popüler 

olanın tek başına sunumuna yönelik eğilimin geleneksel olana evrildiği görülmüştür. Reklamlarda yer 

alan geleneksel ve popüler kültür imgelerin sentezi doğrudan ele alınarak nasıl kullanıldığı ortaya 

koyulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Reklam, popüler kültür, imge, geleneksel imge 

 

Giriş 

Kitle iletişiminin en önemli araçlarından biri olan reklamlar, tüketim dünyasında 

bireylerin ürün ve hizmet tercihlerini şekillendiren en önemli föktördür. Reklamlar herhangi bir 

ürünü, hizmeti, kavramı veya fikri kitlelere tanıtmak ve nihayetinde tüketim eylemini sağlamak 

amacıyla birtakım görsel işitsel unsurların biraraya getirildiği anlam dizgeleridir. Williamson’a 

göre reklamlar anlam yapıları yaratır çünkü “şeyleri” satmak bir anlam sürecini 
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gerektirmektedir (Williamson, 2001).  Tüketim kültürünün her geçen gün yaygınlaştığı ortamda 

reklamların işlevi de değişmekte ve dönüşmektedir. Klasik reklam anlayışında reklamın taşıdığı 

mesajlar ürün veya markanın tanıtım amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik iken, günümüzde bu 

durum giderek değişmekte, toplumun uzun ya da kısa vadede yaşadığı iklimler reklam 

mesajlarının beslendiği bir kaynak haline gelmiştir.  

Anlamın ve bilginin hızla değiştiği ve şekillendiği günümüz tüketim dünyasında 

reklamlar, anlam inşa etme sürecinde birçok kaynaktan beslenmektedir. Bunlardan en önemlisi 

kültürdür. Kültür, bir toplumun yaşama biçiminin, değerlerinin, sosyal davranışlarının, 

sembollerinin bütünüyle ifadesidir ve reklam oluşum sürecinde günümüzde önemli bir yere 

sahiptir. Reklam mesajlarının doğru yere ulaşması, anlamlı bir bütünlük oluşturması topluma 

ait kültürel imge ve sembollerin ifadesiyle mümkündür. Çünkü reklam metinleri ancak o kültüre 

sahip toplum tarafından doğru şekilde anlaşılabilir. Leis’e göre reklam sadece raflardaki 

ürünlerin satılması ümidiyle, tüccarların üstlendikleri bir harcama değil, modern kültürün 

ayrılmaz bir parçasıdır. Reklamlar, engin sembol ve fikirler dizisini uyarlar ve dönüştürür, 

sosyal etkileşim ağı aracılığıyla, kültürel modelleri ve referansları yeniden dönüşüme uğratır 

(akt. Yavuz; 2012). 

Teknolojik gelişmeler, üretim faaliyetlerindeki hızlı artış tüketim eylemlerini de 

gündelik bir boyuta yöneltmiştir. Reklamların bu yeni modern tüketim kültürü içerisinde 

kullandığı çoğu malzeme popüler kültür unsurlarıdır. Modern popüler kültür imgeleri reklamlar 

aracılığıyla hayatın her alanında belirim göstermektedir. Ancak hedef kitlesiyle arasında uzun 

süreli bağ kurmayı hedefleyen bazı şirketler, toplum tarafından yine uzun sürede kabul edilen 

kültür kodlarını reklam imgesi olarak kullanabilmektedir. Günlük ve popüler olanın sarıp 

sarmaladığı modern imgelerin hakimiyetindeki tüketim dünyasında toplumun geleneksel 

değerlerini temsil eden imgeler, markaların tüketicisiyle arasında uyumlanma sürecinde araçsal 

görev görmektedir. Yayıngılaşan yeni medya teknolojilerinin olanaklarıyla popüler kültür 

imgelerinin hakimiyetindeki reklam dünyasında geleneğe vurgu yapan, gelenekten aldığı kültür 

kodlarını popüler olanla harmanlayan bu reklamların incelenmesi önemli görülmektedir.   

Bu bağlamda çalışmada, reklamlarda kullanılan geleneksel imgelerin popüler kültür 

bağlamında sunumu Boyner markasının Bizim Tarzımız Güzel, Eller Bilmez ve İade-i Ziyaret 

televizyon reklam filmleri özelinde incelenecektir. Çalışmada öncelikle konuya ilişkin 

kavramlar literatür taramasıyla açıklanacak, içerik analizi ve göstergebilimsel çözümleme 

yöntemiyle televizyon reklamlarında reklam içlerine yerleştirilen Türk geleneklerine özgü 

imgelerin çeşitliliği, kullanım şekilleri ve popüler kültür öğelerine nasıl uyarlandıkları 

belirlenmeye çalışılacaktır.   

1. Kültür ve Popüler Kültür 

Sosyal antropolojinin en önemli konusu olan kültür, sosyal bilimler açısından farklı 

şekillerde ele alınmış ve pek çok disiplin içerisinde farklı tanımlamalara karşılık gelmektedir 

(Ekmel, 2015). Kültürün insan ve toplumun maddi ve manevi yaşam biçimlerine ait olması, 

beşerî bilimler içerisinde kendine geniş bir yer bulması kavramın tek bir tanımını ortaya 

koyabilmeyi mümkün kılmamaktadır. 
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Köken olarak Latincede Colere “sürmek”, “ekip biçmek”; Cultura ise Türkçedeki 

“ekin” sözcüğüne karşılık gelmektedir. Volteire ise ilk kez Culture, kelimesini insan zekasının 

oluşumu, gelişimi, geliştirilmesi ve yüceltilmesi anlamında kullanmıştır. 

Daha sonra 1793 yılında Alman Dili Sözlüğünde cultur olarak kendine yer bulmuş 

(Güvenç, 1979, s. 96), dilimize yakın telaffuzlu haliyle kültür kelimesi olarak girmiştir.  

Kültür tanımlamalarının gelişim süreci, toplumsal değişimler ve gelişmeler ile paralellik 

göstermektedir. Güvenç (1979: 95) kültürü dört temel başlık altında incelemiştir: 

1. Kültür bir toplumun ya da bütün toplumların birikimli uygarlığıdır. 

2. Kültür, belli bir toplumun kendisidir. 

3. Kültür, bir dizi sosyal süreçlerin bileşkesidir.  

4. Kültür, bir insan ve toplum teorisidir. 

Raymond Williams kültürü tanımlarken üç kategoriye işaret etmektedir: Birincisi ideal 

kategoridir; bu kategori mükemmelliğin süreci veya durumudur. İkincisi belgesel 

kategoridir. Bu kategoride kültür, insan düşüncesinin ve tecrübesinin detaylıca ve bütün 

yönleriyle içinde kaydedildiği entelektüel dünyanın ve imajasyonun yapısıdır. Üçüncüsü ise 

sosyal kategoridir. Bu kategori, sadece sanatta ve dilde olmayan fakat normal davranışlarda 

da kendini gösteren değerleri açıklayan hayat tarzının betimlemesidir.  

Anthony Giddens ise kültürü, bir toplumu oluşturan bireylerin değerlerini, takip ettikleri 

normları, ürettikleri materyalleri, yaşama şekillerini, giyim tarzlarını dini törenlerini, evlilik 

geleneklerini, aile hayatlarını ve eğlence adetlerini içeren bir olgu olarak tanımlamıştır.  

İnsanlar varlıklarının başlangıcından itibaren, kendilerince anlamlar ürettikleri ve bu 

anlamları günlük hayat pratiklerine döktükleri bir dünyada yaşamaktadırlar. Kültür ise anlamı 

görünür hale getirmektir. Gündelik pratikleri içerisinden çıkardıkları anlamı, göstergeler 

sisteminin bütün biçimlerini kapsayan “dil” aracılığıyla ifade etmeleriyle “kültür” meydana 

gelmektedir. İnsanı ve toplumu tanımlarken kullanabileceğimiz belki de en geniş kapsamlı 

kavram olan kültür, insan tarafından üretilen ve biçimlenirken aynı zamanda insanın 

davranışlarının temelini oluşturmaktadır. 

Popüler kültür kavramının doğuşuna dair kabul görmüş bir tarih olmamakla birlikte, 

kimi araştırmacılar çıkış noktasını 19. ya da 20.  yüzyıl olduğunu kabul görmüşlerdir. Özellikle 

Sanayi Devrimi ve onu izleyen süreç sonrası üretim hareketlerindeki artış, yeni teknolojilerin 

hızla ilerleyişi toplumsal hayata dair ekonomik ve sosyal olguları kitlesel bir boyuta çevirmiştir.  

Popüler kültür geleneksel kültür gibi çoğunluğun benimsediği ve ortak kabul gördüğü 

çerçevede şekillenmektedir. Fakat geleneksel kültürün aksine uzun süreli düşünsel bir gelişim 

süreci olarak değil, günlük yaşamın konusu ve kültürü olarak ele alınmıştır (Geçer,2015).  
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‘Popüler’ kelimesinin etimolojisi, populace, population, public, publication, pub, people 

gibi kökensel akrabalıklara dayanmaktadır. Eşanlam olarak common(yaygın), demos(halk-

toplum), demokrasi gibi sözcüklerle de ilişkilendirilebilir bir anlamsal bağa sahiptir. İngilizcede 

kullanılan bu sözcüklerin hepsi, halk, yaygınlık, ortaklaşacılık, kamu, demokrasi gibi Türkçe 

karşılıklara sahiptir (Sarı,2006).  

Kavramın anlamından hareketle popüler kültür kavramı halk ile bağdaştırılmış; halka 

ait olan, halk tarafından ortak kabul gören değerler bütünü olarak yorumlanmıştır.  

Mukerji ve Schudson (1991) popüler kültürün bir toplumda geniş bir şekilde paylaşılan 

inançları ve pratikleri ve bunların örgütlendiği nesneleri dile getirdiğini ifade etmişlerdir (akt. 

Mutlu;2001). 

Popüler kültür nesnelerinin uzun süreli bir birikime sahip olmayışı; popüler kültür 

nesnelerinin ve imgelerinin güncel olarak hızlıca tüketilişi modernizm ile ilişkilendirebilir. 

Popüler kültürün derlediği moda, değişim, tarz, gibi kavramlar aynı zamanda modernizmin de 

söylemleridir. İlerleme, aydınlanma, çağdaşlaşma gibi süreçlere vurgu yapan modernizmin 

aksine geleneksellik kimi araştırmacılarca zıttı bir alanda değerlendirilmiştir. 

İki kavramın arasındaki anlamlı ilişkiye değinen Paker (2003) ise gelenek ve 

modernliğin karşılaştırmasını şu şekilde yapmıştır: 

1. Modernlik ve gelenek karşıt ilişkidedir. Gelenek baskı kuran otoriter değerler 

bütünüdür. 

2. Modernlik ve gelenek karşıt değildir. Geleneksel değerler esneyebilir ve çağa uyumlu 

hale gelebilir. 

3. Gelenek, gündelik hayatın temel değerlerini içerir ve modernliğin olumsuz sonuçlarına 

engel olma anlamında da işlevseldir. 

2. Reklam ve İmge 

En klasik tanımına göre reklam; bir ürün ya da hizmetin, bedeli kimin tarafından 

ödendiği belli olacak şekilde, geniş halk kitlelerine iletişim araçlarından yer ve zaman satın 

alarak tanıtılması çabalarının tümünü içerir (Elden, Ulukök ve Yeygel,2014). 

Erol Mutlu reklamı İletişim Sözlüğü’nde: Bir ürün veya hizmeti satmak üzere 

tasarımlanan ikna edici mesajlar, daha geniş tanımda ise, malların ve hizmetlerin elde 

edilebilirliğiyle ve nitelikleriyle ilgili bilgilerin geniş bir kamuya bildirilmesi süreci ve araçları 

(basın, film, televizyon, vb.) olarak tanımlamıştır (akt, Elden,Ulukök ve Yeygel,2014). 

Reklamlar günümüzde yaşantımızı şekillendiren, önemli kültürel olgulardan biridir. Amacı 

tüketiciye ürünün hedef kitle tarafından tercih edilmesini sağlamak olan reklamlar aynı 

zamanda yazılı veya görsel unsurların anlamsal olarak bir araya getirildiği ve bu anlamların 

hedef kitlesine iletildiği bir iletişim sürecidir.  

Williamson’a göre, ürünlerin tercih edilmesini sağlamak yani satmak, bir anlam sürecini 

gerektirmektedir. Reklamlar sadece satmaya çalıştıkları ürünlerin doğasında var olan nitelik ve 
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özellikleri değil, bu malların bizim için bir şey ifade ettiği hale gelebildiği biçimi dikkate 

almalıdırlar (Williamson, 2001). 

Batı dillerinden gelen ‘imaje’ kelimesinin Türkçedeki karşılığı imge, TDK tarafında 

işaret anlamına gelen –im sözcüğünden türetilmiştir. Türkçe sözlükte ise imge; zihinde 

tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, hülya olarak tanımlanmaktadır 

(Şimşek,2006). 

Yıldız (2002), “imgenin, teknolojik gelişimlerin sonucu olarak kitle iletişim araçlarında 

kullanılarak, gerçeği yeniden tanımladığını söylemektedir.” Bu yoruma göre iletişim 

teknolojileriyle yeni bir dünya yaratılabilir, izleyicinin duyguları yönlendirilebilir demektir. Bu 

durum imgenin gücünü göstermektedir (Kurtçu, 2018). 

3. Geleneksel İmgeler 

Gelenek, geçmişten günümüze kadar varlığını sürdüren bir toplumun kültürel öğelerinin 

toplamını ifade eden bir kavramıdır.  

Sosyal bir olgu olan gelenekler toplumların hayata sarılmalarının önemli sebepleri 

arasındadır (Şimşek,2006). Çünkü bir toplumu toplum yapan değerler, toplumun 

başlangıcından itibaren benimsenen, kabul gören geleneklerle sıkı sıkıya bağlıdır. 

Armağan (1992), geleneği belli bir yolu izleme, belli bir çerçevede hareket etme veya 

daha önceden birisinin ortaya koyarak gelenekselleştirdiği şeyi devam ettirmek olarak 

tanımlamıştır (akt. Şimşek,2006). Geleneksel imgeler ortaya çıkış tarihi netlik kazanmış bir 

olgu değildir. Gelenekler nesilden nesile aktarılan uygulamalar inançlar, sanatlar, kurumlar ve 

tecrübelerdir. Geçmişin gelenekleri bugünde yaşayan bireylere yol gösterme, kendilerini 

geliştirmeleri için de yol gösterici nitelikte olabilmektedir. 

Her toplumun geçmişten günümüze süregelen kaynağı ya da söyleyeni belli olmayan 

geleneksel imgeleri mevcuttur. Geleneksel imge somut olarak bir söz, davranış, inanç ve yaşam 

biçimi olacağı gibi toplumların kendi ürettikleri görsel, estetik unsurlar da olabilirler.  

4. Yöntem 

Araştırmanın amacı televizyon reklamlarında reklam içlerine yerleştirilen Türk geleneklerine 

özgü imgelerin çeşitliliği ve kullanım şekillerini gözlemlemek ve popüler kültür öğelerine nasıl 

uyarladıklarını belirlemektir. Bu doğrultuda Boyner markasının, “Bizim tarzımız güzel”, “eller 

bilmez” ve “iade-i ziyaret” isimli reklam filmleri, çalışmanın amacına uygunluk nedeniyle 

araştırmaya eklenmiş; reklamların içerisinde yerleştirilmiş Türk kültürüne ait imgelerin 

kullanım şekilleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma nitel bir araştırma olup, ilk olarak 

yapılan içerik analiziyle reklamlarda aranan imgeler temalara ayrılmış ve bu temalar altında yer 

alabilecek kavramlar belirlenmiştir. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri 

açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2016).  
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İçerik analiziyle ulaşılan kodların reklamlarda sağladığı anlamları çözümlemek adına 

Roland Barthes’ın göstergebilimsel analiz modelinden yararlanılmıştır. Roland Barthes’ın 

çalışmaları daha çok anlam ve anlamlandırma üzerine yoğunlaşmış ve düz anlam, yan anlam 

kavramlarını geliştirmiştir (Barthes,1979). Barthes’ın göstergebilimsel çözümlemede üzerine 

durduğu bir diğer kavram ise mitlerdir. Barthes’a göre mitler kapitalist sistemin değer 

yargılarını korumak ve geliştirmek için oluşturulmuştur (Elden, Yeygel & Ulukök, 2014). 

Araştırma kapsamında yöntemin seçiminde incelenen reklamların içindeki anlamsal boyutları 

açığa çıkarma düşüncesi olmuştur.  

5. Bulgular 

Tablo 1. Reklamlardaki Popüler Kültür Motiflerine Yönelik İçerik Analizi Sonuçları 

 

Reklamlar tematik olarak çözümlendiğinde popüler kültür öğelerine ait imgelere 

yönelik toplam 5 temaya ulaşılmıştır. Söz konusu reklamlarda popüler kültür imgesi olarak en 

yüksek belirimin %49 oranla giyim/kıyafet kategorisinde olduğu görülmüştür. Bunu takiben 

%26,5 oran ile aksesuar kullanımına yer verilirken, reklamlarda yer alan dış ses kullanımının 

%15 oranlara popüler söylemler üzerine olduğu görülmüştür. Teknolojik ürün imgeleri %5,3 

ve kozmetik ürünler ise %4,2 oranla reklam filmlerinde yer almaktadır.  

Tablo 2. Reklamlardaki Türk Motiflerine Yönelik İçerik Analizi Sonuçları 

 

Kodlama Kriterleri Frekans (f) Yüzde(%) 

 Eşyalar 

Geleneksel Kültür 

İmgeleri 

Kolonya 

Peştamal 

Nostaljik Eşyalar 

Türk Motifli İşlemeler 

Halı Motifi 

3 

3 

8 

33 

10 

5,2 

5,2 

14,3 

57,8 

17,5 

Toplam 57 100 

Gelenekler 

Kodlama Kriterleri Frekans 

(f) 
Yüzde(%) 

   

Popüler Kültür İmgeleri 

Giyim/Kıyafet 

Kozmetik Ürünler 

Aksesuar 

Teknolojik Ürünler 

Dış Ses (Pop Müzik) İçerisinde 

46 

4 

25 

5 

14 

49 

4,2 

26,5 

5,3 

15 

Toplam 94 100 
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Misafirperverlik                                                 

Aile Sofrası                                                           

Kutlama                                                                 

Yardımlaşma                                                         

Ayakkabı Boyatma 

Dış Ses (Geleneksel)                                            

Nazar Boncuğu 

Çay 

Baklava 

3 

1 

9 

6 

2 

19 

3 

5 

1 

6,1 

2 

18,3 

12,2 

4,4 

38,7 

6,1 

10,2 

2 

Toplam 49 100 

 

Reklamlar geleneksel kültür öğelerine ait imgeler çözümlenirken ‘geleneksel eşyalar’ ve 

‘gelenekler’ olmak üzere 2 kategoriye ayrılmıştır. Toplam 14 temaya ulaşılan geleneksel Türk 

imgelerinde %57,8 oranlara Türk motifli işlemelere vurgu yapıldığı; %17,5 ile halı/kilim 

motifi, %14,3 ile nostaljik eşyalar, %5,2 oranlarla da peştamal ve kolonyanın yer aldığı 

görülmüştür. Gelenekler kategorisinde ise yoğunluklu olarak kullanılan imgenin %38,7 oranla 

geleneksel söylemler içeren dış ses kullanımına yönelik olduğu görülmüştür. Takiben Türk 

geleneklerine ait kutlama imgeleri %18,3, yardımlaşma geleneği %12,2, Türk çayına ait 

imgelerin %10,2, misafirperverlik, nazardan korunma geleneklerinin %6,1, geleneksel 

ayakkabı boyatma imgesinin %4,4, aile sofrası ve Türk geleneklerine ait olan baklava 

imgelerinin de %2 oranlara konumlandığı görülmüştür. 

Tablo 3. Reklamlardaki Toplam İmge Sayısının Geleneksel ve Popüler Kültürlere 

Dağılımı 

Kodlanan İmgeler Frekans (f) Yüzde (%) 

Geleneksel Kültür İmgeleri 106 53 

Popüler Kültür İmgeleri 94 47 

Toplam 200 100 

 

Reklamlardaki toplam imge sayısının geleneksel ve popüler kültürlere dağılımına 

bakıldığında, reklamlarda yer alan imgelerin %53’ünün geleneksel kültür imgelerine ait olduğu, 

%47’sinin ise popüler kültür imgelerine ait olduğu görülmüştür.  

Reklamların Göstergebilimsel Olarak Çözümlenemesi 

Boyner #Maşallah, Bizim Tarzımız Güzel: 
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Görsel 1. “Boyner: #Maşallah Bizim Tarzımız Güzel 

(https://www.youtube.com/watch?v=3tu5IsaiJnU&t=1s) 

 

Maşallah Bizim Tarzımız Güzel reklam filminin ilk sahnesi Barthes’ın düz anlamına 

göre terasta ipe asılı kıyafetler, arka planda İstanbul silieti ve Boyner markasına ait alışveriş 

poşetidir. Çözümlenen sahnenin yan anlamına bakıldığında Boyner markasına ait olan 

kıyafetlerin Türk coğrafyasına ait terasta çamaşır asma ritüeliyle bir arada sunulduğu görülür. 

Arka tarafta yer alan İstanbul silüeti bu alışlanlığın sıkça yapıldığı mahalle kültürüne gönderme 

yapmaktadır. 

 

 

 
Görsel 2. “Boyner: #Maşallah Bizim Tarzımız Güzel 

(https://www.youtube.com/watch?v=3tu5IsaiJnU&t=1s) 

 

İkinci görselin düz anlamı yerde halı üzerinde yatmakta olan mor kıyafetli bir kadın 

yanında topluklu ayakkabı giydiği görünen kadın ayağıdır. Görsel çözümlendiğinde, klasik 

Türk motifli halı kullanılarak Türk evlerine özgü halı motifin, trend giyim tarzına sahip kadın 

ile bağdaştırıldığı görülür. 

https://www.youtube.com/watch?v=3tu5IsaiJnU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=3tu5IsaiJnU&t=1s
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Görsel 3. “Boyner: #Maşallah Bizim Tarzımız Güzel 

(https://www.youtube.com/watch?v=3tu5IsaiJnU&t=1s) 

Görselleri düz anlam olarak incelediğimizde, koltuğa uzanan ve başka bir kadına 

kolonya ikram etmektedir.  Olay bir ev ortamında geçmektedir ve koltuk, vazo, abajur gibi bazı 

ev eşyaları görülür. Yan anlam düzeyinde ise popüler “Punk” giyim tarzına sahip genç bir kadın 

kendinden yaşça büyük bir kadına kolonya ikram etmesi, her ne kadar sıradışı tarza sahip olunsa 

da kültürel değerlerimizden ödün verilmediğinin göstergesidir. Türk evlerinde görülen eski tarz 

işlemeli koltuklar, eskitme vazo ve mobilyalarla bu anlatım güçlendirilmiştir.  

 

Görsel 4. “Boyner: #Maşallah Bizim Tarzımız Güzel 

(https://www.youtube.com/watch?v=3tu5IsaiJnU&t=1s) 

https://www.youtube.com/watch?v=3tu5IsaiJnU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=3tu5IsaiJnU&t=1s
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Reklam filminin bir diğer karesinde ayakkabı boyacısı kırmızı eşorfman giyili genç bir 

kadının, mavi, üzerinde desenlirin yer aldığını gördüğümüz bir duvarın önünde topuklu 

ayakkablarını boyamaktadır.  Görselin yan anlam boyutunda bize gösterdiği, Türk 

coğrafyasında çarşılarda, mahallerde görmeye alışık olduğumuz ayakkabı boyacılarının bu kez 

alışımışın ötesinde, genç bir kadının ayakkabılarının boyanmasıdır. Eşofman altına topluklu 

ayakkabı giyen genç kadın yine sıradışı tarzıyla popüler giyim unsurlarını üstünde taşımaktadır. 

Mavi duvardaki çizgilere dikkatli bakıldığında, bizi eski Türk devletlerinin sanatsal motiflerine 

kadar götürmektedir. Reklam karesi bütün olarak incelediğinde eskiye ve yeniye ait kültür 

motiflerinin sentezini ortaya koymaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 5. “Boyner: #Maşallah Bizim Tarzımız Güzel 

(https://www.youtube.com/watch?v=3tu5IsaiJnU&t=1s) 

Reklam karesine düz anlam oalrak bakıldığında kolajlar halinde kırmızı ruj süren kadın, 

dantel ve çini deseni görülür. Yan anlam düzleminde dantel motifi ve Osmanlı dönemi Türk 

Çini sanatı imgelerinin kullanımıyla gündelik bir unsur olan kırmızı ruj yine bir sentez halinde 

sunulmuştur. Osmanlı çini motifinde yer alan kırmızı laleler ve rujun rengi görsel açıdan 

birarada verilmiştir. Reklam karesin geleneksel ve gündelik olanın birleştiği bir çerçevede 

sunulmuştur. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3tu5IsaiJnU&t=1s
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Görsel 6. “Boyner: #Maşallah Bizim Tarzımız Güzel 

(https://www.youtube.com/watch?v=3tu5IsaiJnU&t=1s) 

 

Reklam karelerinde düz anlamda baktığımızda çini işlemeli duvar önünde arkası dönük 

ve siyah rengi ceketinde “Punks not dead” yazan genç bir adam, ardandından peştamal 

giyinmiş, hamamda banyo yaparken görülür.  Selçuklu Türk Sanatı olan çini desenli duvarın 

önünde Punk’çı tarzıyla dikkaet çeken adamın hemen sonrasında geçmişte günümüze gelen 

hamam kültürünün içinde sunulması eski değerlere bağlılığın göstergesi olarak sunulmuştur.  

 

 

Görsel 7. “Boyner: #Maşallah Bizim Tarzımız Güzel 

(https://www.youtube.com/watch?v=3tu5IsaiJnU&t=1s) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3tu5IsaiJnU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=3tu5IsaiJnU&t=1s
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Reklam filminin bu karelerinde sokakta kurulu bir masa, gelin ve etrafında oyun havası 

oynayan, farklı giyim tarzına sahip insanlar görülür. Yan anlam düzeyinde bu görüntü, Türk 

kültüründe var olan sokakta düğün/eğlence yapma geleneğine işaret etmektedir. Boyner 

markasına ait olduğunu anladığımız kıyafetlere sahip insanlar günümüz modern çağına karşın 

kendi geleneklerini sürdürmketedir.  

 

 

 

Görsel 8. “Boyner: #Maşallah Bizim Tarzımız Güzel 

(https://www.youtube.com/watch?v=3tu5IsaiJnU&t=1s) 

 

Görsele düz anlam çerçevesinden bakıldığında, arabanın üstünnde oturan kadın ve 

erkekler, alkış yapan ve bayrak sallayan insanlar görülür. Yan anlam düzeyinde anladığımız bu 

Türk milli değerlerini gösteren bir taraftar kutlamasıdır ve birbirinden farklı spor kıyafetlerle 

markanın duygusal olarak Milli değerlerle bütünleştiği aktarılmaktadır.  

 

 
 

Görsel 9. “Boyner: #Maşallah Bizim Tarzımız Güzel 

(https://www.youtube.com/watch?v=3tu5IsaiJnU&t=1s) 

 

Reklam filminin son karesinde filmin en başında gördüğümüz terası yine asılan 

çamışırlar, farklı kıyafetler kadın ve erkekler ve yer serili bir halılarla birlikte görürüz. Yan 

anlam düzeyinde baktığımızda markaya ait kıyafleri giyinen insanlar, geleneksel imgelerin yer 

aldığı bir ortamada aynı çerçevede sunulmuştur. Bu haliyle bakıldığında “eller ne derse desin, 

maşallah, bizim tarzımız güzel” diyen marka, her ne kadar popüler ürünleriyle ön plana çıksa 

https://www.youtube.com/watch?v=3tu5IsaiJnU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=3tu5IsaiJnU&t=1s
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da reklam filmine konumladırdığı geleneksel unsurlarla değerlerinden kopuk olmadığı mesajını 

yansıtmaya çalışmaktadır. 

 

Boyner: #ellerbilmez: 

 

 

 

    

                                                      

Görsel 10. “Boyner: #EllerBilmez 

(https://www.youtube.com/watch?v=3tu5IsaiJnU&t=1s) 

 

Boyner Eller Bilmez reklam filmine düz anlama göre bakıldığında, genç kadınlar, 

alışveriş poşeti uzatmış bir el, yaşlı kadın ve elinde kese kâğıda meyve taşıyan genç bir erkek, 

kırmızı demlik ve yine elinde baklavanın olduğu tabağı tutan genç kadın görülür. Arka planda 

dantel motifleri, metin boyutunda ise “mutlu ettikçe bayram ederiz”, “bir el atalım isteriz”, 

“eliminzdekini paylaşmayı severiz” yazıları yer almaktadır. Görselin yan anlam boyutuna 

bakıldığında, dantel motifleri, günümüzde bile kullanılmayan kese kağıdı, Türk dini 

bayramlarının vazgeçilmez ikramı baklava, eski tarzdaki demlik ve genç bir erkeğin yaşlı bir 

kadına yardım ederkenki görüntüsü Türk adetlerini, yardım severlik ve birlik duygusunu 

yansıtmaktadır. Görsel ikonlarla kurulan anlatım metin boyutuyla da zenginlik kazanmıştır. 

Görsellerde yer alan kıyafetler Boyner markasına aittir ve Boyner birlik duygusu üzerinden 

tüketicisi ile uyumlanma eğilimine gitmiştir. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3tu5IsaiJnU&t=1s
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Görsel 11. “Boyner: #EllerBilmez 

(https://www.youtube.com/watch?v=3tu5IsaiJnU&t=1s) 

 

Metne düz anlamıyla bakıldığında gen, yaşlı kadın ve erkerlerin oturduğu yemek 

masası, yine aralarında kız çocuğun da olduğu aile fotoğrafı, cep telefonu ekranı ve “eller 

bizlme” yazısı görülmektedir. Yan anlamda aile sofrası ve ardından gelen aile fotoğrafı 

birbirine bağlı Türk aile yapısını temsil ederken cep telefonununda yer alan marka logosuyla 

tüketicinin yaptığı alışverişler üzerinden gerçekleştirecebileceği yardım kampanyasının 

tanıtımı yapılmaktadır. “Sensiz boğazımızdan geçmez”, “bir elin verdiğini, diğer el görmez”, 

“ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz” metinleriyle dayanışma, yardımlaşmanın milletçe önemine 

gönderme yapılmıştır. Reklam metnine bütünüyle bakıldığında görülmektedir ki yardımlaşma 

duygusu üzerinden tüketicinin bayram alışverişini Boyner’den yapmalarını sağlayacak 

güdüleyici bir strateji uygulamaya çalışılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3tu5IsaiJnU&t=1s
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Boyner: #İade-i ziyaret: 

 

Görsel 11. “Boyner: #İade-i Ziyaret 

(https://www.youtube.com/watch?v=Vu48fw6t2Ak) 

 

Araştırma kapsamında ele alınan Boyner’in üçüncü reklam filmi İade-i Ziyaret düz 

anlam yapıları kırmızı, mavi arka plan üzerine konumlanan kilim, dantel motifi, çini deseni, 

kapı zili, Boyner yazılı kutular, şapka giyimli iki genç kadın ve mum üfleyen genç bir erkekten 

oluşmaktadır. Düz anlamın metin yapısı ise “ama şimdi iade- ziyarete bekleriz”, “araya 

mesafeler girse de siz bizi yine çok güzel misafir ettiniz”, “her doğum gününe bizi çağırdınız” 

yazılarından oluşmaktadır. Yan anlam düzeyinde popüler kültürü taşıyan öğelerin yanı sıra 

geleneksel Türk motiflerinin de yoğunluklu olarak kullanıldığı görülmektedir. Boyner paketi, 

popüler giyimli, genç kadın ve erkek karakterler; kapı zili gibi nostaljik eşyalar, dantel motifi, 

çini desenleri, halı/kilim gibi geleneksel imgelerin yer aldığı çerçevelerde resmedilmiştir. 

“Araya mesafeler girse de bizi yine çok güzel misafir ettiniz” diyerek Covid-19 pandemi 

dönemine de atıfta bulunulmuş, uzak mesafelerde dahi müşterisini kucaklayan bir tavrı 

benimseyen marka pandemi sonrasında da iade-i ziyaret mesajı üzerinden tüketiciyi 

mağazasına çekme amacı gütmüştür.  

https://www.youtube.com/watch?v=Vu48fw6t2Ak
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Görsel 12. “Boyner: #İade-i Ziyaret 

(https://www.youtube.com/watch?v=Vu48fw6t2Ak) 

 

Görsel 12’nin düz anlamında bilgisayar, kalem, notluk, kapı süsü, ayna, kolonya döken 

bir el, Osmanlı Sanatı motifi kadın ve erkek karakterler; yazı boyutu “bize de gelin istedik ama 

işten güçten vakit bulamadınız”, “hafta sonu niyetlendiniz”, “700’e yakın marka 40 milyon 

ürünümüzle iade-ziyarete bekleriz” olarak yer almaktadır. Modern tarzıyla ve aksesuarlarıyla 

modern bir görünüme sahip genç kadın, bilgisayar ve notluk ile aynı karede resmedilmiştir. 

Aynı şekilde spor giyisileriyle konumlanan genç erkek modern görüntüye sahiptir. Osmanlı 

motifleri, kolonya ikram ettiğini anladığımız elin görüntüsü, eskitme aynalar, popüler unsurları 

çevrelemiştir. Yazı boyutunda yer alan geleneksel çağrılarla marka, tüketici kitlesini 

mağazalarına çekmeyi amaçlamıştır.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vu48fw6t2Ak
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Sonuç ve Tartışma 

Televizyon reklamlarında reklam içlerine yerleştirilen Türk geleneklerine özgü 

imgelerin çeşitliliğini ve kullanım şekillerini içerik analizi ve betimsel analiz yöntemleriyle 

popüler kültür öğelerine nasıl uyarlandıklarını belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada çalışma 

evrenini temsil edeceği varsayımıyla Boyner markasının 2020 ve 2021 tarihlerinde yayınladığı 

“Bizim Tarzımız Güzel”, “Eller Bilmez” ve “İade-I Ziyaret” televizyon reklam filmleri içerik 

analizi ve göstergebilimsel çözümleme yöntemleriyle incelenmiştir. 

Örneklemde yer alan reklamların geleneksel davranışlardan, kültürel alışkanlıklardan, 

kabul görmüş Türk simgelerinden ve yaşam tarzlarından izler taşıdıkları görülmektedir. 

Reklamlarda geleneksel imgeler sayıca fazla kullanılarak markaya ait popüler kültür unsurları 

geleneksel kültür imgeleri içerisine konumlandırılmıştır. İncelenen reklamlarda kullanılan 

geleneksel imgelere bakıldığında büyük çoğunluğunu Türk motif/desenlerine ait olan imgelerin 

oluşturduğu görülmektedir. Türk kültürüne yönelik kullanılan aksesuar ve eşyalar ile Türk 

kimliğini yansıtan dayanışma, misafirperverlik, kutlama gibi temalar reklam filmlerinin 

geneline konumlandırılmıştır. Sunulan Türk motif ve simgelerine paralel olarak Türk kültürüne 

özgün geleneksel söylemleri taşıyan dış ses, reklamlarda yer alan görsel ve davranışsal unsurları 

pekiştirmiştir.  

Reklamlarda olay örgüsü hamam, teras, mahalle, aile evi gibi daha çok geleneksel 

mekanlarda geçmektedir. Mekanlarda yer alan karakterler tarzlarıyla markaya ait olan popüler 

imajı yansıtırken, davranışlarıyla geleneksel tutumlar sergilemektedirler. Bu durum popüler 

olanın da geleneksel durumlar içerisinde kendini gösterebileceği düşüncesinin bir göstergesidir. 

Sonuç olarak, reklamların taşıdığı mesajların geleneklere bağlılık, birlik, özgünlük, 

kültürel zenginlik gibi temel Türk değerlerini temsil eden kavramlar üzerine inşa edildiği 

görülmektedir. Bu kavramlar üzerinden markanın, hedef kitlesiyle uyumlanarak duygusal bağ 

kurmayı amaçladığı söylenebilir. Araştırma kapsamındaki reklamlarda yer alan popüler kültür 

imgelerini çoğunluklu olarak markaya ait giyim ve aksesuar ürünleri oluşturmaktadır. 

Reklamlarda popüler kültür imgelerinin sayıca geleneksel imgelerden az olması geleneksel 

değerlere evrilme isteğinin bir göstergesidir. Bu durumun günümüz tüketim eylemleri 

içerisinde popüler olanın tek başına sunumuna yönelik bir tepki niteliği ortaya koyduğu 

söylenilebilir. 
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Doğal Boyar Madde ile Antibakteriyel Özellikli Maske Tasarımı 

ÖZET 

         Dünyada salgın hastalıkların gün geçtikçe artmasıyla birlikte maske kullanımının insan sağlığı 

açısından önemi artmaktadır. Maske, ağız ve çeneyi muhafaza eden yapısından dolayı solunum yoluyla 

bulaşan mikroplara engel olmaktadır. Günlük yaşamda kullanımı zorunlu hale gelen maskeler sentetik 

boyar maddelerle boyanmaktadır. Günümüzde sentetik boya kullanılarak yapılan boyamalar ve 

tasarımlar sonucunda oluşan yan etkiler ve kanserojen etkinin artması ve bunun yanı sıra son yıllarda 

çevreye verdiği zarar nedeniyle ekolojik dengenin bozulması, insanları yeniden doğal ürünler ile 

tasarımlar yapmaya yönlendirmiştir. Bu ilgi sonucu ortaya çıkan doğal ürünlerin etkileri ve güvenilirliği, 

bu konuda daha çok araştırma yapılması gereksinimini doğurmuştur. Her alanda olduğu gibi tekstil 

sektörü de doğala yönelik çalışmalar ve tasarımlar yapmaya başlamıştır. Doğal boyamacılıkta kullanılan 

ve antibakteriyel etkiye sahip tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen boyalar ile yapılan tasarımların 

değerlendirilmesi bilimsel, sanatsal ve ekonomik açıdan önemlidir. Doğal boyamacılıkta kullanılan 

antibakteriyel bitkilerin etkilerinin belirlenmesi, sentetik ürünlere karşı hızla artan antibiyotik direncinin 

önlenmesine ve doğal boyalar ile yapılan tasarımların maliyete de katkı sağlayacağı ve aynı zamanda 

tasarımlarda kullanılabilmesi için bir alternatif oluşturacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, yapılan 

literatür araştırmasına göre zerdeçal bitkisinin antibakteriyel özelliğe sahip olduğu belirlenerek 

maskelere boyama işlemi gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında %100 pamuklu dokuma maske 

kumaşı mordanlı ve mordansız olmak üzere 2 farklı şekilde boyama işlemi yapılmıştır. Mordan maddesi 

olarak çevre açısından zararı minimum olduğu bilinen potasyum alüminyumsülfat (KAI(SO4)2.12H2O) 

kullanılmıştır. Boyaması gerçekleştirilen maske numunelerin CIELAB renk değerlerine bakılıp 

antibakteriyel aktivite tayini testinin (Escherichia coli ATCC 8739 ve Staphylococcus aureus ATCC 

6538) sonuçları incelenmiştir. Sonuç olarak, zerdeçal (Curcuma longa) bitkisi kullanılarak yapılan 

boyamada sarı ve tonları elde edilmiştir. Ana renklerden biri olan sarının zerdeçal kullanılarak elde 
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edilmesi sağlanmıştır. Aynı zamanda antibakteriyel özelliği sayesinde maskenin kullanım ömrü 

uzatılarak çevreye katkı sağlamıştır.  

Anahtar Kelimeler: CIELAB, tıbbi maskeler, antibakteriyel, doğal boyarmadde, tasarım 

Antibacterial Mask Design With Natural Dyestuff 

Abstract 

          Due to the increase of epidemic diseases in the world day by day, the use of masks have became 

important for human health. The mask prevents viruses transmitted by respiratory tract due to its 

structure that protects the mouth and chin. Masks, which have become mandatory to use in daily life, 

are dyed with synthetic dyestuffs. Today, the increase in side effects and carcinogenic effects as a result 

of dyeing and designs made using synthetic dyes, as well as the deterioration of the ecological balance 

due to the damage it has caused to the environment in recent years, has led people to make designs with 

natural products again. The effects and reliability of the natural products that emerged as a result of this 

interest necessitated more research on this subject. As in every field, the textile sector has started to 

make studies and designs for nature. Evaluation of the designs made with dyes obtained from medicinal 

and aromatic plants used in natural dyeing and having antibacterial effect is important in terms of 

scientific, artistic and economic. It is thought that determining the effects of antibacterial plants used in 

natural dyeing will contribute to the prevention of rapidly increasing antibiotic resistance against 

synthetic products, and the designs made with natural dyes will also contribute to the cost and also create 

an alternative to be used in designs. For this reason, according to the literature research, it was 

determined that the turmeric plant has antibacterial properties and the painting process was carried out 

on the masks. Within the scope of the study, 100% cotton woven mask fabric was dyed in 2 different 

ways, with and without mordant. Potassium aluminum sulfate (KAI(SO4)2.12H2O), which is known as 

to have minimal environmental damage, was used as mordant material. The CIELAB color values of 

the stained mask samples were examined, and the results of the antibacterial activity determination test 

(Escherichia coli ATCC 8739 and Staphylococcus aureus ATCC 6538) were examined. As a result, 

yellow and tones were obtained in dyeing using the turmeric (curcuma longa) plant. Yellow, one of the 

main colors, is obtained by using turmeric. At the same time, thanks to its antibacterial feature, it has 

contributed to the environment by extending the service life of the mask. 

Key words: medical masks, antibacterial, natural dyestuff, design 
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1.GİRİŞ  

         İnsanların çok eski çağlardan beri renklere karşı merakı yaptıkları mağara resimlerinden, 

giyindikleri kıyafetlerden, bizzat kendi vücutlarını renklendirme isteklerinden anlaşılmaktadır. 

Bu ihtiyaçlarına karşılık bulmak için doğadaki renklendirici pigmentleri kullanmışlardır. Bunun 

başladığı zamana dair tam olarak net bir tarihe ulaşılmamaktadır. Tarih öncesi zamandan beri 

doğal boyar maddeler; tekstil elyafı (yün, ipek, pamuk, deri vb.), duvar resimleri, tablolar gibi 

çeşitli alanlarda kullanılmıştır (Deveoğlu ve Karadağ, 2011, ss:22). İnsanların ilk çağlardan beri 

süslenme içgüdüsüyle doğadan birçok doğal boya ve boyar madde elde etmişlerdir. Cisimleri 

renkli hale getirme işlemi “boyamak” kelimesi ile ifade edilir. Boyama işleminde kullanılan 

maddelere ise “boya” denilmektedir. Boya ve boyar madde günlük hayatta çoğu zaman birbiri 

yerine kullanılan ama anlam olarak birbirinden farklı sözcüklerdir. Boyalar bir bağlayıcı ile 

karışır ancak çözünmezler. Yüzeyi örtme amacıyla kullanılır ve yüzeyde başka bir değişime 

neden olmazlar ve istenildiğinde temizlenebilirler. Boyar maddeler ise çeşitli boyama 

teknikleriyle uygulanan organik bileşiklerdir. Boyar maddeler boyanın aksine cismin yüzeyini 

yapı bakımından değiştirir. Cismin yüzeyi ile kimyasal ve fizyokimyasal tepkimeye girerek 

boyanan yüzeyin silme gibi bir temizleme işlemiyle eski haline dönemeyeceği bir bağ oluşturur. 

Bitkisel boyamacılık bitkilerin kök, gövde, yaprak ve çiçeklerindeki boyar maddelerden 

yararlanılarak yapılan boyamacılık işlemidir. (Yanmaz, 2017, ss:47). Doğal boyamacılığın 

tekstil sektöründe kullanımı MÖ 4000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Hindistan’dan başlayıp 

Mezopotamya’ya kadar geniş bir alanda kullanıldığı bilinmektedir. Günümüzde bitkilerden 

elde edilen boyalar çevre kirliliği oluşturmaması, kanserojen etki barındırmamalarından dolayı 

doğal boyamacılıkta tercih edilmeye devam etmektedir. Bundan dolayı organik tekstil 

ürünlerinin bir hayli ön plana çıktığı günümüzde, özellikle bitkisel boyalarla renklendirilmiş 

insan ve çevre dostu bitkisel boyaların önemi daha iyi anlaşılmaktadır (Eser, 2016, ss:200). 

Tunç Çağ’ında 300 kadar bitkisel ve hayvansal boyar madde denenmiş, hatta renklerin daha 

kalıcı hale gelmesi için ara maddelerle mordanlı boyama usûlü bulunmuş ve farklı mordanlar 

kullanılarak farklı tonlar elde edilmiştir. 

Punrattanasin et al., (2013), çektirme yöntemi ile ipekli kumaşlara sakız ağacı kabuğu 

(mangrove) ile boyama uygulamışlardır. Mordanlama olarak ise alüminyum potasyum sülfat 

(AIK(SO4)2.12H2O), Maden Suyu (FeSO4.7H2O) ve bakır sülfat (CuSO4.5H2O) 

kullanmışlardır. Boyama sonrasında CIELAB değerleri olan L* , a* ve b* ve K/S verileri 

incelenmiştir. Boyanan numunelerin yıkama, sürtme, terleme ve suya karşı renk haslığı 

AATCC, ışığa karşı renk haslığı ise ISO standardına göre test edilmiştir. Sonuç olarak, mordan 
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olmadan boyanmış ipekli kumaşların kırmızımsı kahverengi bir tonda iken, alüminyum 

potasyum sülfat ve bakır sülfat ile boyama yapılanlarda koyu kırmızımsı kahverengi renk 

tonları elde edilmiştir. Bununla birlikte, Maden Suyu mordan ile daha mat ve daha koyu tonlar 

elde edilmiştir. Yıkamaya karşı renk haslığı çoğunlukla çok zayıf ila zayıf iken ışık renk haslığı 

çoğunlukla orta ila iyi seviyede bulunmuştur. Narayanaswamy et al., (2013), Brezilya elması 

(Psidium guajuva) yaprakları ile ipekli kumaşlara boyama gerçekleşmiştir. 𝐿, 𝑎 ∗ , 𝑏 ∗ , 𝐶 ve ℎ 

cinsinden renk değerleri ve koordinatları incelenmiştir. Aynı zamanda boyaması yapılmış ipekli 

kumaşlara, Gram-pozitif ve Gram-negatif bakterilere karşı anti-bakteriyel deneylerine tabi 

tutulmuştur. Sonuç olarak, kabul edilebilir haslık değerlerine ve antibakteriyel aktiviteye sahip 

oldukları bulunmuştur.  

Önceki çalışmalar incelenerek bu çalışmada Zerdeçal (Curcuma Longa) bitkilerden elde edilen 

doğal boyar maddeler ile % 100 Pamuklu maskelere boyama işlemi uygulanmıştır. Mordanlama 

maddesi olarak Şap (KAI(SO4)2.12H20) kullanılmıştır. Boyama yapılmış maskelere CIELAB 

değerleri ve anti-bakteriyel aktivite testleri uygulanmıştır. 

 

1.1.CIELAB Renk Sistemi 

         Bu sistemde renkler siyah ve beyaz oluşan bir eksenin etrafında, renk uzayında dizilmiş 

olarak bulunurlar; CIE (Cummission Internationale de I’Eclairage/Uluslararası Aydınlatma 

Komisyonu) ışık, renk, görüntü gibi bir çok konuda sanatsal ve bilimsel bir açıklama yapmakta 

olup bunu paylaşmaktadır. Üç renk temel alınarak (x:kırmızı, y:yeşil, z:mavi) kurulan bir 

sistemdir (Resim 1).  CIE L*a*b renk sistemi ise görsel medya için tasarlanmış olup XYZ renk 

sisteminden geliştirilir. “L*” lightness dik eksendir. Siyah ve beyaz renk için 0 ve 100 derece 

arasındaki değişimi gösterirken, “a*” kırmızı/yeşil değerini ve “b*” sarı/mavi değerini 

göstermektedir. Rengin doygunluğunu belirten “c*” kroma değeridir. Yatay doğrultudan 

uzaklaşmaya başladıkça bu değer artar. Nesnenin temel rengi “h” ile ifade etmektedir. 
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Resim 1. CIELAB renk sistemi 

1.2.Antibakteriyel Aktivite Standardı 

         AATCC 147; Tekstil malzemelerinin değerlendirilmesi: Paralel çizgi metodu testi tekstil 

ürünleri üzerinde yayılabilir antimikrobiyal ajanların antibakteriyel aktivitesini değerlendirmek 

üzere yapılmaktadır. Tekstil ürününün, mikroorganizmaların büyümesini engelleme yeteneği 

tespit edilebilmektedir. Testte gerekli mikroorganizmalar çoğunlukla sıvı kültür ortamında 

yetiştirilmektedir. Teste başlanmadan sterilize edilmiş ve erimiş mikroorganizmalar, steril petri 

kaplarına dökülür ve aşılama yapılmadan önce tamamen katılaşmasına izin verilmektedir. 

Ardından mikroorganizmaların süspansiyonu steril damıtılmış su içinde seyreltilerek standart 

hale getirilmektedir. Bu yöntem hem gram pozitif hem de gram negatif mikroorganizmalara 

karşı test imkânı sunmaktadır 

 

1.3. Kullanılan Bakteriler 

1.3.1. Escherichia Coli 

         Escherichia Coli (E.coli), Enterobacteriaceae familyasından gram-negatif bir bakteri 

türüdür. Theodor Escherich tarafından ilk olarak bebek dışkısında fark edilmiştir. Coli, “kalın 

bağırsak” anlamına gelmektedir. Doğal yaşam alanı sıcakkanlı hayvanların bağırsakları olan bu 

bakteri türü sporsuz, hareketli ve çubuk şeklindedir. İdeal üreme ortamı sıcaklığı 37℃’dir. Isıya 

fazla dayanıklı olmayıp pH 7-7,2’de gelişim göstermektedir. E.coli’nin kullanım kolaylığı, tam 

genom dizisinin mevcudiyeti ve hem aerobik hem de anaerobik koşullar altında büyüme 

yeteneği gibi kendine özgü özellikleri onu biyoteknolojide önemli bir konakçı organizma 

yapmaktadır (Allocati, Masulli, Alexeyev ve Dillio, 2013, ss:6236). E.coli tiplerinden en çok 
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bilinen tipi O157:H7’dir. Hem endüstriyel hem de medikal alanda çok çeşitli uygulamalarda 

kullanılan E.coli insana bulaştığında kanlı ishale ve ölüme sebep olacak hastalıklara neden 

olabilmektedir. 

1.3.2. Staphylococcus Aureus 

         İsmi altın sarısı koloniler üretmelerinden ötürü latince altın anlamına gelen aureus 

isminden türetilmiştir. Yaklaşık 20 çeşidi bulunmakla birlikte gram pozitif bir bakteridir. 18℃ 

ile 40℃ arasındaki sıcaklıkta büyüyebilir ve insandan insana doğrudan temasla bulaşabilir. 

 

2. YÖNTEM  

         Pamuklu maske kumaşları boyama işlemi için zerdeçal bitkisi tercih edilmiştir.  Zerdeçal 

(Curcuma longa) hammaddesidir. Anavatanı Güney Asya olarak bilinen, zencefilgiller 

familyasına ait büyük yapraklı ve sarı çiçekli çok yıllık bitki ve bu bitkiden elde edilen bir 

baharat türüdür. Bir tür hint baharatı olup, kurkumin adlı bir bileşene sahiptir. Ana bileşeni 

kurkumin olan bitki ‘Turmerik’ olarak da adlandırılmaktadır. Kurkumin kurutulmuş zerdeçal 

bitkisinin köksapından elde edilmektedir. Polifenolik bir bileşiktir. Gıda ürünlerinde renk verici 

madde olarak kullanılan zerdeçal, antioksidan özellik gösteren “Tetrahidrokurkumin” renk 

pigmenti içermektedir. Zerdeçal ile boyama işleminde istenen rengin elde edilebilmesi için 

flotte oranları ve mordan maddeleri değiştirilerek deneme çalışmaları yapılmıştır (Resim 2). 

Kumaşa öncelikle şap (KAI(SO4)2.12H20) kullanılarak mordanlama işlemi yapılmış, 

mordanlama sırasında selüloz esaslı mamüllere hidrofilik özellik kazandırma amacıyla ıstlatıcı 

(wetting agent) eklenmiştir. 100℃’de 60 dakika bu işlem devam etmiştir. Ekstraksiyon çözeltisi 

1/40 flotte oranıyla hazırlanmış. 100℃ sıcaklıkta 60 dakika ekstraksiyon hazırlanmıştır (Resim 

3). Ardından ekstraksiyonun bulunduğu tüplerin içerisine %100 pamuk maske kumaşları 

eklenerek şekil.10’da grafiği de görülen boyama işlemi yapılmış olup boyamanın ardından 

kumaş 90℃’de 20 dakika reaktif yıkama sabunuyla yıkanmıştır. 
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Resim 2. Boyama Grafiği 

 

Resim 3. Boyarmaddelerin Hazırlanışı 

 

3. BULGULAR  

         Zerdeçal “Curcuma Longa” bitkisinden elde edilen boyarmadde ile mordanlı ve 

mordansız olarak doğal boyanan % 100 Pamuk kumaşlara ait CIELab uzay görüntüleri Resim 

4’de ve CIELab değerleri Tablo 1’de verilmiştir.  
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a. mordanlı  b. mordansız  

                  Resim 4. CIELAB uzay görüntüleri  

 

Zerdeçal “Curcuma Longa” bitkisinden elde edilen boyarmadde ile yapılan boyama sonucunda 

sarı rengin farklı tonu elde edilmiştir. Mordanlı ve mordansız boyama sonucunda açık ve koyu 

tonlar elde edilmektedir. Mordan maddesi kullanılarak yapılan boyamada sarı rengin farklı 

tonunun elde edilmesi boyama açısından avantaj olarak kabul edilmektedir. Boyama işlemi 

sırasında, boyarmadde ile mordan maddesi tepkimeye girerek, bağlar oluşturur, dolayısıyla aynı 

rengin farklı tonları elde edilmektedir. Bu özellik doğal boyarmaddelerin en önemli özellikleri 

arasında kabul edilmektedir (Tutak ve Benli 2008, Yılmaz ve Bahtiyari 2017). 

 

Tablo 1. Zerdeçal ile boyanmış mamülün CIELAB değerleri 

L* a* b* 

Zerdeçal mordanlı D65-10 68.0872 10.0774 57.2647 Koyu sarı 

 

Zerdeçal mordansız D65-10 84.4974 1.6365 62.3276 Açık sarı 

 

 

L* değerindeki artış rengin giderek açık ton, azalışı ise rengin koyulaştığını belirtmektedir. 

Zerdeçal (Curcuma Longa) ile mordanlı boyanan cerrahi maskelerin L* değeri 68.0872 iken 
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mordansız olarak boyandığında bu değerin 84.4974’e yükseldiği görülmektedir. L* değerindeki 

bu artış renk adı ve renk görselinden de açıkça görülmektedir. Tablo 5’de verilen a* ve b * 

verileri ise rengin kırmızılık ve sarılık değerlerine karşılık gelmektedir. Şap (KAI(SO4)2. 

12H2O)mordan maddesi kullanılarak boyama işlemi gerçekleştirilen maskelerin b* değeri ve 

mordansız boyanan numunelere oranla daha düşük bulunmuştur. Bu sonuçları destekleyen 

birçok benzer akademik çalışmaların olduğu bilinmektedir (Aydın 2001, Özdemir ve Bozok 

2020). 

 

Tablo 2’de, mordanlı (KAI(SO4)212H2O) ve mordansız zerdeçal (Curcuma Longa) ile 

boyanmış % 100 pamuk dokuma yüz maskesinin mikroorganizma oluşum sonuçları 

gösterilmektedir. 

 

Tablo 2. Zerdeçal ile boyanmış mamülün mikroorganizma oluşum test sonuçları 

Staphylococcus Aureus 

ATCC 6538 (Gram(+)) 

Esherichia Coli           

ATCC 8739 (Gram(-)) 

Sonuç 

Zerdeçal Mordanlı Mikroorganizma üreme yok Mikroorganizma üreme yok Etkili 

Zerdeçal Mordansız Mikroorganizma üreme yok Mikroorganizma üreme yok Etkili 

 

Mikroorganizma oluşum testinde Staphylococcus Aureus ATCC 6538 (Gram (+)) ve 

Esherichia Coli ATCC 25922 (Gram (-)) kullanılmıştır. Zerdeçal bitkisi ile hem mordanlı hem 

de mordansız boyama sonucunda herhangi bir mikroorganizma üremesinin gerçekleşmediği 

tespit edilmiştir. Zerdeçal doğal boyarmaddenin maske yüzeyinde ve çevresinde bakteri 

gelişimini engellediği saptanmıştır. Zerdeçal bitkisinin antimikrobiyal etkiye sahip olduğu 

açıkça görülmektedir.   

 

4. SONUÇ VE ÖNERILER  
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         Bu çalışmanın temel amacı; sentetik boyarmaddelerle boyanmış maskelerin cilde teması 

ve solunum sırasında insan sağlığına zarar vermeyen doğal boyarmaddelerle boyanmasıdır. Bu 

kapsamda zerdeçal (Curcuma Longa) bitkiden elde edilen boyarmadde  ile Şap (KAI 

(SO4)212H2O) mordan kullanılarak boyama işlemi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen deney 

verileri aşağıda kısaca özetlenmiştir. 

• Farklı renk tonları elde edebilmek için bitki ve mordanların alternatif bir boyama 

yapılabileceği belirlenmiştir 

• Boyama işlemi süresince mordan maddesinin afiniteyi artırdığı gözlemlenmiştir. 

• Zerdeçal bitkisi ve şap mordan maddesi ile % 100 Pamuklu maskelerin 

renklendirilmesinde kullanılabileceği gözlemlenmiştir. 

• Zerdeçal bitkisi ile boyama sonucunda sarı rengin tonları elde edilmiştir. 

• Mordan maddesi kullanılmadan yapılan boyama işleminde zayıf boya-elyaf bağlanması 

sonucunda daha açık renk tonunun elde edildiği gözlemlenmiştir. Mordan maddesi elyaf 

yüzeyine daha iyi tutunarak koyu sarı tonun elde edilmesini sağlamaktadır. 

• CIELAB sonucu mordanlı boyamada %58 mordansız boyamada %62’lerde değer alarak 

%100 pamuk kumaşa sarı-turuncu bir renge boyamak için kullanılabileceği görülmüştür. 

• Sentetik boyarmaddelere alternatif olarak zerdaçal bitkisi ile doğal bir boyama yöntemi 

kullanılabilmektedir. 

• Staphylococcus Aureus (+) ve Esherichia Coli (-) bakterileri ile yapılan aktibakteriyel 

aktivite tayini testi sonuçlarına bakıldığında da mikroorganizmalarda üreme olmayıp 

zerdeçalın maske kumaşına aktibakteriyel etki kazandırdığı söylenebilmektedir. 

• Bu konuda çalışma yapan araştırmacılar ve üretim yapan firmalar için önemli bir literatür 

kaynağı teşkil etmektedir. 

• Günümüzde giderek önem kazanan doğala dönüş ile ilgili duyarlılık gösteren tüketiciler 

için farklı bir seçenek olarak değerlendirilebilir. 

• Doğal boyarmaddeler ile boyamaların yaygınlaşması ekolojik olarak fayda sağlayacak 

sentetik boyaların çevreye verdiği zararın önlenebilmesine katkı sağlayacaktır. 

 

 Çalışmanın bir sonraki aşamasında örme ve dokusuz yüzeyler temin edilerek kekik, soğan 

kabuğu, nar kabuğu, ceviz dış kabuğu ve kahve gibi farklı doğal boyarmaddeler kullanılarak 
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boyama işlemi gerçekleştirilebilir. Boyama sonucunda ter, yıkama, tükürük haslıkları ve farklı 

mikroorganizmalar kullanılarak testler gerçekleştirilebilmesi planlanmaktadır.  
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Sanatçı Mark Skwarek’in Artırılmış Gerçeklik (AR) Çalışmalarında Mekâna Özgülük 

Kavramı 

Özet 

Teknik olanakların çoğalmasıyla çağdaş sanat alanında artırılmış gerçeklik (Augmented Reality) gibi 

yeni kullanımlar ortaya çıkmıştır. Bu araştırmada Mark Skwarek’in belli bir mekana özgü olarak ürettiği 

artırılmış gerçeklik eserleri ele alınacaktır. Skwarek örneğindeki gibi çağdaş sanat fiziksel dünyayla 

sınırlı olmaktan çıkıp artırılmış gerçeklik gibi ekran aracılığıyla görüntülenebilen fakat fiziksel dünyada 

konumlanmış görünen eserler üretilmiştir. Bununla birlikte, sanatçı Skwarek’in bu tür (artırılmış 

gerçeklik) çalışmaları fiziksel olarak üretilip konumlanması için gerekli izinlerin alınması ve diğer 

teknik sebeplerle mümkün olmadığı için artırılmış gerçeklik yöntemiyle sunulması hem daha uygundur 

hem de daha geniş bir yaratıcılık alanı sunmaktadır. Dolayısıyla sanatçı ürettiği eserin hem mekansal, 

hem politik, hem şiirsel, hem de kavramsal açılımları olan içeriğine uygun bir teknik uygulamakta ve 

bu yöntemin sunduğu özgürlük ve yaratıcılık potansiyelini fizik kurallarına bağımlı kalmadan çok 

verimli bir şekilde kullanmaktadır. Bu araştırmanın amacı Mark Skwarek’in çalışmaları aracılığıyla 

çağdaş sanatta artırılmış gerçeklikle mekana özgülük ve aktivizm ilişkisini incelemek, bu yöntemin ana 

akım medyadan bağımsız alternatif okumalar ve yorumlamalar için olanaklar sunduğunu göstermektir.  

Anahtar Kelimeler: Artırılmış Gerçeklik, Mekana Özgülük, Çağdaş Sanat, Mark Skwarek, Aktivizm 
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The Concept Of Site-Specificity in The Augmented Reality Works of The Artist Mark 

Skwarek 

Abstract 

Thanks to the technological developments new methods such as the augmented reality are being used in 

the contemporary arts. This research will focus on the site-specific augmented reality works of Mark 

Skwarek. As in the example of Skwarek, contemporary artworks cease to be limited to physical world 

and artists started to produce augmented reality works which are possible to view through a screen while 

seem to be located in physical world. Moreover, since physical production and placement of the 

augmented reality works of the artist Skwarek require necessary permissions and due to other technical 

reasons, their presentation as augmented reality is both appropriate and it offers a wider field for 

creativity. Therefore, the technique the artist uses offers both spatial, political, poetic and conceptual 

possible readings. He also productively takes advantage of the medium’s creative potential, unlimited to 

the rules of physics. Through Mark Skwarek’s artistic practice, the aim of this research is to investigate 

the relationship between augmented reality, site-specificity and activism, as well as to show that this 

method offers alternative possibilities of reading and interpretation independent from the mainstream 

media. 

Keywords: Augmented Reality, Site-Specificity, Contemporary Art, Mark Skwarek, Activism 

SANATÇI MARK SKWAREK’İN ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK (AR) 

ÇALIŞMALARINDA MEKANA ÖZGÜLÜK 

Giriş 

 Bu araştırmada Mark Skwarek’in artırılmış gerçeklikle (Augmented Reality) ürettiği 

çalışmaları mekana özgü enstalasyonlarla bağlantılı olarak incelenecektir. Mark Skwarek’in 

sanatsal üretimleri gelişen teknolojiler ve aktivizme odaklanır. Sanatçı artırılmış gerçeklik 

eserleriyle sanat ve aktivizmi, sanal ile fiziksel dünyayı bir araya getirir. Özellikle dikkat çekici 

olan, günlük deneyimleri ekranlarda gördüğümüz dijital deneyimlere çevirmesidir. Artırılmış 

gerçeklikle ürettiği bir çok uluslararası projenin özelliği kültürel, politik ve sembolik anlamları 

olan mekanlara özgü olarak üretmesi ve eserlerinin anlamları o mekanla birlikte okunabilir 

olmasıdır.  

Mekana Özgülük 
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 Miwon Kwon’un (2002) One Place After Another kitabına göre, “Mekana özgülük, 

temellenmiş, ayakları yere basan, ve fizik kurallarına uyumlu” (“used to imply something 

grounded, bound to the laws of physics.”) olarak tanımlanır (1). Geçici malzemelerle üretilmiş 

de olsalar, hareketli değillerdir. Bu tür eserlerin kimliğini oluşturan mekanın kendisidir. İlk kez 

geç 1960’lı, erken 1970’li yıllarda Minimalizm akımıyla ortaya çıkan mekana özgülük 

modernist paradigmanın tersine çevrilişi olarak okunabilir. Heykele mekansal ve çevresel bir 

bağlam kazandırmak önemlidir, çünkü eserin anlamı çevre tarafından belirlenmektedir. 

 Modernist saf, idealist mekan anlayışı yerine doğal, saf olmayan ve sıradan mekan 

anlayışı geldi. Eserin mekanla ilişkisinde, mekanın nötr, boş bir mekan olmaktan çok, gerçek 

bir mekan olduğu göz önünde bulunduruldu. Söz konusu gerçek ve anlamla dolu bir mekan 

olmasıdır. Bununla birlikte, izleyicinin bedensel varlığının, mekan ve eseri tamamlayan bir 

unsur olması anlayışı yerleşmiştir. Anlam, salt sanat nesnesine bağlı olmaktan çıkmış, eserin 

bağlamından bağımsız okunamaz hale gelmiştir. Diğer taraftan ise, eseri algılayan özne eski 

Kartezyen model olmaktan çıkmış, eseri yaşayan ve deneyimleyen fenomenolojik beden olarak 

algılanmaya başlanmıştır. Bunun temelinde yatan da, kapitalist market ekonomisinin 

taşınabilir, değiş tokuşa uygun tüketim ürünlerinin yerini, günümüzün mekanla ilişkilenen, 

mekana ait kılınan sanat yapıtları almasıdır (Kwon, 2002: 11-12). Mekana özgü eserlerin 

yerinden edilmesi, eserin yok edilmesi anlamına geliyordu. Richard Serra’nın Tilted Arc 

çalışması buna en iyi örnektir. 

 Mekana özgülük, mekanın naifliğine ve izleyenin bedensel, duyusal deneyimini ve 

algılama şeklinin çeşitliliğini red eder, evrensel, tek tip bir izleyici modeli varsayımına meydan 

okur. Aslında her mekan kendi içinde anlamlar barındırıyordu ve her birey kendi deneyimini 

yaşayacaktı. Örneğin, Michael Asher, Daniel Buren, Hans Haacke, Robert Smithson ve Mierle 

Laderman Ukeles gibi sanatçılar mekanı fiziksel alanın ötesinde sanat kurumlarının 

oluşturduğu kültürel bir çerçeve olarak ele aldılar (Kwon, 2002: 13). İzleyen fiziksel beden ise, 

sınıfsal, ırksal, cinsel farklılıkları barındırıyordu. Sanat yapıtı artık modernizmdeki gibi otonom 

değildi. Eserin sunulduğu mekanın karmaşık anlamlarından bağımsız düşünülemezdi. Bunun 

tam tersi ekseninde ise, çevresinden tamamen soyutlanmış eserleri sergileyen beyaz küp örneği 

bulunmaktadır. 1970 yılında Daniel Buren de sanatın ne olursa olsun politik olduğunu ve asıl 

mücadele alanının resmi ve kültürel sınırların incelemesi olduğunu ifade eder (Alıntılayan, 

Kwon: 2002, 14; Alıntılanan, Lippard: 1997). 



 

Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu 2. International Communication and Art Symposium 
 

359 

 1960 ve 1970’li yıllarda ortaya çıkan mekana özgü sanat yapıtları idealist olmayan ve 

ticarileştirilemeyen pratikleri kapsar. Eserin konumlandığı mekanın fiziksel şartları üretimin 

ana parçası olarak görüldüğü bu çalışmalar özünde kültür endüstrisinden bağımsız ve sanat 

ekonomisinin dışında kaldıkları için eleştireldirler. Miwon Kwon (2002) mekana özgülük 

kavramı için aynı zamanda mekanın bilincine sahip (site-conscious) ya da mekana yanıt veren 

(site-responsive) terimlerini de kullanmaktadır (1). Aslında mekana özgü sanat “mekanın 

fenomenolojik ya da deneyimsel anlayışına” dayanmaktadır. Mekana özgü ilk eser örneklerini 

üreten sanatçılardan Michael Asher bir galerinin ofisiyle sergi alanı arasındaki bölmeyi 

kaldırarak izleyicinin sanat galerisinin iç işleyişini gözlemleme fırsatı vermiştir. Daniel Buren, 

Hans Haacke ve Mierle Laderman Ukeles gibi sanatçılar ise eserleriyle sanat kurumlarının 

“sadece fiziksel bir alan değil sosyal, ekonomik ve politik süreçlerin” yürütüldüğü sistemler 

olduklarını hatırlatırlar (Kwon, 2002: 3). Diğer mekan odaklı çalışan sanatçı Andrea Fraser’in 

çalışmaları ise Mark Skwarek ile bazı noktalarda benzerlik gösterir. Fraser de mekan odaklı 

çalışmakla birlikte bilindik sanat bağlamlarının dışına daha geniş anlamda kültürel, sosyal ve 

“kamusal” alanlara taşmakta, daha göçebe bir yöntemle kurumları eleştirmektedir (Kwon, 

2002: 3). Bu anlamda Fraser’in sanatsal pratiği Mark Skwarek’in artırılmış gerçeklik 

çalışmalarıyla benzemektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Mark Skwarek, Master Wall, 2011 

https://www.artsy.net/artwork/mark-skwarek-master-wall 
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Mark Skwarek ve Artırılmış Gerçeklik 

 

 Mark Skwarek artırılmış gerçeklik eserleriyle sanat ve aktivizmi, sanal ile fiziksel 

dünyayı bir araya getiren bir sanatçıdır. Özellikle dikkat çekici olan eserleriyle günlük 

deneyimleri ekranlarda gördüğümüz dijital deneyimlere çevirmesidir. Skwarek sıklıkla 

toplumu artırılmış gerçeklik çalışmalarının parçası yapar ya da birlikte üretilmesine ön ayak 

olur. Çalışmalarında toplumun katkısı gerçek zamanlıdır ve değişkendir. Politik anlamları olan 

mekanlara, çoğunlukla artırılmış gerçeklik çalışmalarıyla müdahalelerde bulunur ve işleri 

mekanla bütünleşir. İzleyene mekanla ilgili bir farkındalık yaratır. Önceki bölümde Miwon 

Kwon’dan alıntılandığı gibi, sanatçının çalışmalarındaki mekan müdahaleleri onları mekana 

özgü yapar. Bu sayede izleyici eserle karşılaştığı fiziksel ve küresel mekan algısını tekrar 

değerlendirmesine sebep olur (Leonardo Electronic Almanac, 2013). 

 Skwarek’in çalışmaları arasında #arOCCUPYWALLSTREET çalışması bulunur. 

Artılmış gerçeklik ile ürettiği #arOCCUPYWALLSTREET çalışması geleneksel yöntemlerle 

nesne üretimi olmaktan daha çok bir tiyatro sahnesi kurmaya benzetilebilir. 2011’de New 

York’ta gerçekleşen OCCUPYWALLSTREET hareketi sırasında küresel bir çağrıyla 

aktivistleri ve sanatçıları eser üretmeye davet etmiştir. Üretilen eserler çıplak gözle görülebilen 

çalışmalar değildir. Ekran aracılığıyla bakıldığında fiziksel mekanda üç boyutlu olarak 

konumlanmış şekilde görülebilir.  

#arOCCUPYWALLSTREET (#arOWS)  

 #arOCCUPYWALLSTREET (#arOWS) çalışması Occupy Wall Street hareketinde 

protestocuların New York borsası ve Wall Street’den uzaklaştırılmasıyla başlamıştır. New York 

Polis departmanı tarafından uzaklaştırılan ve New York borsasının bölgesine girişleri kesin 

olarak engellenen protestocular Zuccotti Park’ta kamp yapmaya başlamışlardır. #arOWS, Mark 

Skwarek’in düzenlediği, artırılmış gerçekliği kullanan ve eyleme katılanların sesinin daha geniş 

kitlelere duyurulmasını sağlayan, 25’ten fazla sanatçının katıldığı ilk kitlesel bir eylemdir. Bu 

sanatçılar polisin girişi engellediği Wall Street bölgesine protestoyla ilgili 400’den fazla 

artırılmış gerçeklik çalışması yerleştirmiştir (Skwarek,  2018: 15-16).  

 Bu çalışmanın özelliği, Occupy Wall Street (OWS) hareketinde paralel düşüncelere 

sahip küresel ölçekte bir çok eylemcinin fiziksel olarak seyahat etmesine gerek kalmadan, 

artırılmış gerçeklik çalışmalarıyla OWS hareketine dahil olma ve seslerini dünyanın diğer 
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ucuna duyurma imkanı bulmalarıydı. İlginç olan ise, polisin ve FBI’ın güvenlik için aldığı tüm 

önlemlere rağmen eylemin teknoloji sayesinde etkisinin genişlemesiydi. #arOWS’un önemli 

işlerinden biri ise, ProtestAP uygulamasıyla Zuccotti Park’taki protestocuları alıp New York 

borsasının hemen karşısına yerleştirmeleriydi (Skwarek,  2018: 16). Eylemcilerin polisin girişi 

yasakladığı yere sanal dünyada yerleştirilmeleri bu teknolojinin potansiyelini göstermektedir.  

 Claire Bishop (2005) enstalasyon sanatının izleyiciyi rüyavari bir dünyaya sürüklediğini 

yazar. Kişiyi ruhsal olarak yutan ve çevreleyen bir ortamın içine alır (10). Artırılmış gerçekliğin 

ekran aracılığıyla görülebilen nesneleri de Bishop’un tarif ettiği gibi gerçeküstü bir ortam ve 

ruhsal durum yaratma gücüne sahiptir. Ayrıca, sanat eleştirmeni Michael Fried’e göre, 

Minimalist heykellerin mekana yanıt vermesi, izleyenin heykelle geçirdiği süreyi ve deneyimi 

önemsemesi açısında teatraldir (Bishop, 2005: 53). #arOWS’un mekanla bütünleşerek yarattığı, 

tam da enstalasyon sanatı için tarif edilen teatrallik etkisi göz ardı edilemez.  

 Mark Skwarek’in #arOCCUPYWALLSTREET çalışmasını incelerken Rosalind 

Krauss’un görüşleri de önemli görünmektedir. Krauss’a (1966) göre, minimalist heykellerin 

ilgiyi ve eserin anlamını sanat nesnesinden çevreye yöneltmesi izleyicinin öznel ve ruhsal 

alanından ziyade,  kültürel bir alana çekmiştir. Bu şekilde Krauss, Minimalizm’in yeni ve 

merkezsizleşmiş özne modelini ortaya koyar. Enstalasyon sanatı ise, izleyiciyi sürekli olarak 

destabilize etmeyi amaçlamıştır. Örnek olarak, Michael Heizer’in devasa arazi sanatı çalışması 

Double Negative’i izleyen bireyin esere tek bir açıdan bakmasını imkansız kıldığını hatırlatır. 

Enstalasyon sanatının öncelikle tek ve sabit bakışa karşı, çoklu bakış açılarına imkan vermesi, 

1968’den sonraki dönemin özgürleştirici ve liberal eğilimleriyle paralel geliştiği söylenebilir 

(Alıntılayan Bishop, 2005: 54; Alıntılanan Krauss, 1981: 267). 1960’lı yıllardan itibaren 

toplumun bir çok alanında geleneksel görüş ve alışkanlıkları sorgulanmış, her bireyin kendi 

özgün bakış açısının ve birden fazla doğrunun olduğu görüşü önem kazanmıştır.  

 Occupy Wall Street işgal hareketi de 1960’lı yıllardan bu yana hakim tek merkezli 

dünya ideolojilerine karşı çıkan sanat anlayışıyla karşılaştırılabilir. New York borsasının işgal 

edildiği hareket sanatsal değil, politik bir eylem olmasına rağmen, sanatsal eylemlere yakınlığı 

bulunmaktadır. Bireyler burada meselelerini ifade etmek için bir mekana yerleşirler. Mekanla 

ilişkilenirler ve daha sonra sanatçı ve aktivist Skwarek yine o mekana sanatsal ve sosyo-politik 

bir müdahalede bulunur. Bu şekilde yaşadığımız çevrenin estetik ve kültürel alanını tekrar 

düşünmek üzere bir alan açarlar (Kasa Galeri, 2013). Söz konusu alan, sanatsal yöntemlerle 

toplumsal ve bireysel özgürlüklerimizin neler olabileceğini bize hatırlatır.  
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Görünmeyeni Göstermek: Mark Skwarek’in Diğer Artırılmış Gerçeklik Eserleri 

 Artırılmış gerçekliğin en güçlü özelliklerinden biri gözle görünmeyeni ekran aracılığıyla 

görünür kılmasıdır. Gerçek dünyada mümkün olmayan bir çok durum artırılmış gerçeklikle 

mümkündür. Dolayısıyla artırılmış gerçeklikle normalde gizlenen adaletsizliği, yolsuzluğu, 

kirliliği gösterme imkanı vardır (Skwarek, 2018: 11). Mark Skwarek’in artırılmış gerçeklikle 

İsrail ve Filistin arasındaki bariyeri ortadan kaldırdığı Erase the Separation Barrier (Ayıran 

Bariyeri Sil) çalışması buna bir örnektir. İki ülke arasında geniş bir delik yaratmıştır. Bu tür bir 

işin fiziksel olarak yapılması hem yasal olarak, hem de maliyeti açısından zor olmasından 

dolayı, artırılmış gerçeklik imkan sunmaktadır. Erase the Separation Barrier’da en güncel 

görüntülerden topografik bir harita çıkarıp  duvarın diğer tarafının gerçeğe en yakın halini göz 

önünde bulundurarak boşluğu yaratmışlardır. Bu bir azaltılmış gerçeklik (diminished reality) 

örneğidir. Artırılmış gerçekliğin gerçekliğe nesne eklemesinden farklı olarak, azaltılmış 

gerçeklik gerçekliğin parçalarını ortadan kaldırmaktadır. Ortadan kaldırılan bariyer sayesinde 

duvarın bir tarafında yaşayanlar diğer tarafı görme imkanı bulmuş olurlar. 

 

Şekil 2: Mark Skwarek, Augmented Reality Korean Unification Project  

(Artırılmış Gerçeklik Kore’yi Birleştirme  Projesi)  

 

 

 Bir başka örnek ise, yine sanatçı Skwarek’in Kuzey ve Güney Kore arasındaki bariyeri 

kaldırdığı Augmented Reality Korean Unification Project (Artırılmış Gerçeklik Kore’yi 

Birleştirme  Projesi) çalışmasıdır. Bu çalışma gerçekte devlet otoritelerinden izin alıp 
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yapılamadığı için dijital teknoloji yardımıyla yapılmış olması anlamlıdır. Özetle, çıplak gözle 

değil de ekran aracılığıyla mekana özgü yerleştirilen bu işlerin görünmez olmaları hem 

gereklidir, hem de onları sanal ve dokunulmaz bir ortama taşır. Skwarek’in organize ettiği diğer 

bir Artırılmış Gerçeklik Flashmob Protesto’ya ise, yoldan tesadüfen geçenler katılmıştır. 

Artırılmış gerçeklik uygulaması sayesinde ekrandan birbirine bakan kişiler karşılarındaki 

kişinin suratı yerine Amerikan dolar banknotlarının üzerinde resmi bulunan George 

Washington’u görmektedir (Docubase). 

 Wall Street’te yer alamayan protestolar Skwarek’in "Send a picture... I'll put you on the 

ground!" (İmge gönderin, sizi yere koyacağım!) dediği küresel çağrısı (Marzec, 2017) üzerine 

sanal boyutta hareketine devam etmiştir. Bununla birlikte, daha sonraki eylemler için sanal 

dünyanın fiziksel dünyayla buluştuğu teknik olanakların potansiyeli anlaşılmıştır. Layar isimli 

uygulamayla imge ve animasyonları New York Borsasının önüne yerleştirerek sanal protesto 

sürdürülmüştür. Mark Skwarek gerçek ve sanalın arasındaki boşluğu artırılmış gerçeklikle 

doldurmaya çalışır. New York borsası önünde durmalarına izin verilmeyen protestocuların 

yerini artırılmış gerçeklik çalışmalarıyla doldurur. Diğer bir deyişle, aslında mekanı fiziksel 

olarak işgal etmeyi amaçlamış olan bireylere izin verilmediği için artırılmış gerçeklik anlam 

kazanır.  

 Son olarak, Skwarek’in de içinde bulunduğu Manifest.AR sanatçı grubunun New 

York’taki Modern Sanatlar Müzesi’nin (MoMA) içindeki duvarlara gerilla bir şekilde artırılmış 

gerçeklikle yerleştirdikleri sanat yapıtları, sanat kurumlarının yüksek sanatının koruyuculuğunu 

üstlenip genel erişime kısmen kapalı olmalarını eleştirir. Diğer taraftan Wall Street hareketinde 

ise, artırılmış gerçeklik çalışmaları kamuya açık bir protesto alanında gerçekleşmektedir. Kişi 

izin almaksızın GPS koordinatları bulunan herhangi bir yere artırılmış gerçeklik nesnesi 

yerleştirebilir. Fakat sanatçının gerçekleştirdiği bu çalışmalar ayrıcalıklı ve küratöryel anlamda 

MoMA’nın kapalı duvarları ve kamusal mekan arasında bir yelpazede uzanır (Thiel, 2014: 42). 

Ayrıca hatırlamak gerekir ki, artırılmış gerçeklikte nesneler sanal olmalarına rağmen, 

mekandaki mevcudiyetleri gerçektir. İzleyiciler diğer bütün mekana özgü sanat yapıtlarında 

olduğu gibi ekran aracılığıyla mekanda görülen eserin ekran görüntüsünü alabilir. Bu şekilde 

eser, izleyici ve mekan kendi aralarında bir ilişki kurmuş olur. Eser bedeni çevreler ve bedenle 

deneyimlenir (Thiel, 2014: 43). Artırılmış gerçeklik fiziksel alanın sahiplenilmesi ve kontrol 

edilmesini sorgular. Mekana özgü işler de anlamlarını bağlamla ilişkilendirir.  
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Artırılmış Gerçeklik ve Aktivizm 

 Amerika tarihindeki belki de en önemli iki aktivist etkinlikten biri Occupy Wall Street 

Hareketi’dir (Diğeri ise, Edward Snowden’in bilgiyi açığa çıkarmasıdır). Bu iki harekette de 

aktivizmin fiziksel ve sanat yaklaşımı ve bunun sonuçlarının altı çizilmektedir (Skwarek, 2018: 

3). Ana akım medya dahil bir çok görüşe göre, protestocuların sokaktaki fiziksel varlığı hareket 

için çok önemli değildi. Fakat bu hareket küresel boyutta yeni bir aktivist nesli doğurdu. Occupy 

hareketi gerçek mekanın işgal edilmesiydi. Snowden’in eylemi ise, teknoloji ve cesaret ile 

yapıldı. Bu iki hareket de iletişimle ilgili yeni yöntemler ortaya çıkmasına ve kullanılmasına 

yol açtı.  

 2011’de yeni ortaya çıkan artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi sokakların deneyimini 

(fiziksel mekan) internetin dijital deneyimini bir araya getiriyordu. İnternet aktivizmi ve 

hacktivizmi gerçek dünya deneyimine dönüştürüyordu. Artırılmış gerçeklik sayesinde 

aktivistler ve sanatçılar mesajlarını gerçek dünyada belirli bir konuma yerleştirebildiler 

(Skwarek, 2018: 3). Occupy hareketi halkın kamusal alanı işgal edip problemlerini ve sistemin 

hatalarını ifade etmeleriyle ilgiliydi. Bu hareket internet ve sosyal medya kullanımı gibi bir çok 

tartışmayı beraberinde getirdi. Kitlelerin elindeki teknoloji kullanımı aktivizmin olasılıklarını 

çoğalttı. Ağ teknolojileri, pahalı olmayan, erişilebilir ve inanılmaz güçlü bir araç haline geldi. 

Yeni teknolojiler, halkı ispiyonlamak ve kontrol etmek olduğu kadar, insanlara da eskiden 

düşünemeyecekleri olasılıklar sundu (Skwarek, 2018: 4). 

 Artırılmış gerçeklik (AR) öncesi aktivizm örneklerinden bazıları Tahrir Meydanındaki 

Mısırlıların akıllı telefon ve sosyal medya kullanımıyla protestoyu genişletmeleriydi. Bunun 

dışında aktivist Krzysztof Wodiczko, gerilla projeksiyon çalışmaları yaptı. Sanatçının 

kullandığı cihazlar bir binanın tüm yüzüne imaj yansıtabilen güçlü cihazlardı. En bilinen işi 

Nazilerin Swastika işaretini Londra’daki Güney Amerika Konsolosluğuna iki saat boyunca 

(polis gelip cihazı kapatana kadar) yansıtmasıdır (Skwarek, 2018: 5). Wodiczko’nun işi de 

mekana özgü, mekanla bütünleşen politik bir çalışmadır.  

 Diğer taraftan, mobil telefonlardaki artırılmış gerçeklik (AR) kullanıcılara herhangi bir 

yerde, bilgisayar ya da internete ihtiyaç duymaksızın kullanım imkanı sunar. Bu özelliğiyle 

mekanlara yanıt veren çalışmalar üretilmesi mümkün kılınmıştır. Bununla birlikte, kamusal ve 

özel alanların arasındaki katı ayrım sanatçı ve aktivistlerin gözünde ayrılır. Artırılmış gerçeklik 

(AR) şüphesiz ki, insanların fiziksel mevcudiyetin ya da gerçekliğin yerini alamaz. O sadece 
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toplumu ilgilendiren bazı konular hakkında tartışma yaratmak için ideal ve sosyal bir araçtır 

(Skwarek, 2018: 8). Gerçek zamanda ve kamusal alanda yaşanan deneyimler yaratır. Artırılmış 

gerçeklik aktivizmi özellikle özel ve kamusal alana meydan okur, gerçekliğe gerçeküstü 

detayların eklenmesine olanak sağlar.  

 Son olarak, artırılmış gerçeklik aktivizmin kökenleri Situationist kavram 

“detournement” da yatar. “Detournement” varolan medyanın yöntemlerini kullanarak ona yeni 

bir anlam vermektir (Skwarek, 2018: 8). Genellikle reklamcılık ve şirketlerin iletişim 

yöntemlerinin, onları eleştirmek için kullanılmasıdır. Bu Situationist kavram artırılmış 

gerçekliğin zaten aktivizmle yakın olarak bağlantılı olduğunu göstermektedir.  

Sanatsal Müdahale ve Koordinatör Olarak Sanatçı 

 Skwarek’in #arOCCUPYWALLSTREET çalışmasında eserin yaratıcısının Skwarek’in 

dışında bireyler olduğu görülmektedir. Barthes’in “Yazarın Ölümü” anlayışına paralel olarak 

sanatçı uygulayıcı olmaktan çıkıp nesne üretimi açısından göreceli olarak daha pasif bir 

konuma, tüm çalışmanın düzenleyicisi haline gelmiştir. Dolayısıyla, merkezi bir yaratım 

anlayışının dışında işbirliğine dayalı bir çalışmaya ön ayak olmuştur. Artırılmış gerçeklik 

çalışmaları fiziksel dünyada elle tutulur nesneler yaratmadığı için geçici ve namevcut da 

denilebilir. Bu anlamda katılan sanatçılar, sanatın ticarileşmesine, metalaştırılmasına, tüketim 

kültürüne ve kapitalizme karşı durmaktadırlar. 

 Fred Wilson’un Mining the Museum (1992) isimli müzenin bir bölümünü tekrar 

organize ettiği çalışması ile Skwarek’in Wall Street’te yaptığı müdahale birbirleriyle 

karşılaştırılabilir. Hali hazırda var olan bir kurumun durumuna eleştirel olarak geliştirilmiş ve 

kurumun içine ya da yanına yerleştirilen bu çalışmalar doğrudan kurumları eleştirmektedir. 

Wilson, müzede sergilenen değerli madenlerden üretilmiş içki takımının yanına köle prangaları 

yerleştirmiştir (Kwon, 2002: 47). Müzenin bu bölümüne eklediği prangalar, sömürgeci 

ülkelerin lüks hayatlarını sömürgelerinden getirdikleri kölelerin bu değerli madenleri 

çıkarmalarına borçlu olduklarını hatırlatır.   

 Wilson’un çalışmasının Skwarek’in artırılmış gerçeklikle New York borsası önüne 

yerleştirdiği nesnelerin benzerliği, burada önemli olanın, esere anlamını verenin nesnenin 

kendisinden ziyade konumlandığı yer oluşudur. Odak noktası sanatçının nesne üretimi değil, 

sembolik anlam taşıyan mekandaki diğer unsurlarla ilişkiye sokulan sanatsal müdahaledir. Bu 
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sanatçılar eleştirilerini yöneltmeyi seçtikleri konumda geçici süre için bir organizasyon veya 

bir ekleme yapmaktadırlar. Özünde iki çalışma da kurum eleştirisi yapmaktadır. 

 Mark Skwarek’in #arOWS projesinde önemli bir nokta ise, Benjamin Buchloh’ın tarif 

ettiği kavramsal sanatın idarecilik estetiğine dönüşmesidir. Geleneksel anlamda sanatçı estetik 

sanat nesnesi üreten kimse olarak algılanırken, 1960, 1970’lerden itibaren sanatçı sanatsal 

üretimlerinde daha çok kolaylaştırıcı, eğitimci ve koordinatör rollerini üstlenmektedir 

(Alıntılayan Kwon, 2002: 51; Alıntılanan Buchloh, 1991: 105–143). Skwarek ve bir çok çağdaş 

sanatçı Buchloh’un tarif ettiği gibi mekanı ve mekandaki nesnelerin ilişkilerini düzenleyen kişi 

haline gelmiştir.  

Sonuç 

 Mark Skwarek’in #arOCCUPYWALLSTREET çalışması mekana yanıt veren, belli bir 

mekan için, mekana yanıt vererek üretilmiş olması mekana özgü enstalasyon eserleriyle 

bağlantılı olarak incelendi. 1960’lı yıllardan sonra Minimalist heykelin ilgiyi nesneden mekana 

yönlendirmesinden sonra ortaya çıkan enstalasyon sanatı öncelikle tek ve sabit bakışı red eder 

ve çoklu bakış açılarına imkan verir. Bu tür eserlerin içinde yürünebilir ve bir çok farklı açıdan 

deneyimlenebilir. Enstalasyon sanatı 1968’den sonraki dönemin özgürleştirici ve liberal 

eğilimleriyle paralel gelişmiştir. Skwarek’in #arOCCUPYWALLSTREET çalışması da çoklu 

bakış açılarına imkan verir, çok fazla katılımcı ve üreticiyi içerir. Son olarak, 1960’lı yıllardan 

bu yana hakim tek merkezli dünya ideolojilerine karşı çıkan sanat anlayışıyla ve mekanla anlam 

kazanan eserlerle birlikte yorumlanmalıdır.  
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Küreselleşme Kıskacında “Sanatın Metalaşması” 

Özet 

Toplumdaki değişimler aynı zamanda sanatta da yeni arayışların doğmasına yol açmıştır. 

Ekonominin küresel bir seyir izlemesi ile toplumun ortaya çıkarmış olduğu her alanda, yapısal köklü 

değişimler meydana gelmiştir. Bu değişiklik, kendini toplumda olduğu kadar sanatta da keskin bir 

şekilde göstermeye devam etmektedir. Sanat dünyasındaki hızlı değişim ve dönüşümler insanların 

sanata yönelimleri, imgelere yükledikleri anlamlar, istek ve arzularının değişimleri birlikte ortaya 

çıkmaktadır. Küreselleşen dünyada sermayenin, çağdaş sanatla kültürel kimliğini bütünleştirmiş çağdaş 

sanat yapıtlarının baskın bir biçimde değişen dünyaya Pazar aracı olarak takdim edilmesinde güçlü bir 

aracı olduğunu söylemek yerinde olur. Küresel piyasanın rekabetçi ve kâr hırsı, sanatın özünde derin 

dönüşümler geçirmesine yol açtığı gibi, sanat adeta küresel piyasaların ticari faktörlerine aracı bir yapıya 

dönüşmüştür.  Sonuç olarak Sanat eserini bir meta olarak gören piyasa düzeninin, sanatçıyı da bir ürün 

olarak pazarlanabilir, bir ticari meta olmaya indirgeyerek küresel sanat piyasasının bir parçası olarak 

pazarlanmasına yol açtığı söylenebilir.  Bu konuda Farklı yaklaşım ve görüşlerin olduğu varsayımı göz 

ardı edilmeden, araştırmada Küreselleşmenin sanatın yönetimi ve ticarileşmesinde nasıl bir etkiye sahip 

olduğunu var olan ekonomik sistem içerisindeki tek tipleştirilmesini yönünde görüş ortaya konması 

amaçlamaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılarak yapılacak araştırmada, 

sanatın küreselleşmeden payını alması ve küresel pazar haline gelmesi tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler:  Sanat, Küreselleşme, Sermaye 

 

“Commercialization of Art” in The Grip of Globalization 

 

Abstract 

 

Changes in society have also led to the emergence of new searches in art. With the global course of the 

economy, structural fundamental changes have occurred in every field that society has created. This 

change continues to manifest itself sharply in society as well as in art. The rapid changes and 

transformations in the world of art, people's orientation to art, the meanings they attribute to images, and 

the changes in their wishes and desires occur together. In the globalizing world, it would be appropriate 

to say that capital is a powerful tool in presenting contemporary works of art, which have integrated 

contemporary art with its cultural identity, as a market tool to the dominantly changing world. The 

competitiveness of the global market and the greed for profit led to profound transformations in the 

essence of art, and art has almost turned into a mediator structure for the commercial factors of global 

markets. As a result, it can be said that the market order, which sees the work of art as a commodity, 

reduces the artist from a marketable product to a commercial commodity, and causes it to be marketed 
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as a part of the global art market. Without ignoring the assumption that there are different approaches 

and views on this subject, the aim of the research is to reveal an opinion on how Globalization has an 

effect on the management and commercialization of art, and its uniformization within the existing 

economic system. In the research, which will be carried out using document analysis, one of the 

qualitative research methods, the art's share of globalization and it's becoming a global market will be 

discussed. 

Keyword: Art, Globalization, Capital 

Giriş 

 Farklı toplumlarda farklı biçim ve üslupları içinde barındıran Sanat eserinin bir özelliğide 

toplumdan bağımsız olarak bireysel kimliği ortaya çıkararak toplumdaki statü ayrımını yansıtmasıdır. 

Sanateserlerinin varlık kronolojisinin insanlık tarihiyle özdeşleştiğini, insanoğlunun erken 

dönemlerinden günümüze görsel unsurları kullanma arzusunun var olduğunu mağara resimlerinden yola 

çıkarak söylemek mümkündür. Bazı Araştırmacıların paleolitik dönemde basit yöntem ve tekniklerle 

yapılan bu resimlerin erken dönemde dini ve tapınma amaçlı yapıldıklarını ortaya koymalarının yanı 

sıra avcılık öğretisine rehberlik etme gündelik yaşamın görselleştirilmesi amacını taşıdığına 

inanmaktadırlar. Neolitik dönemde ise taş oymacılığı ve ilk primitif heykelciklerin örnekleri 

insanoğlunun sembol ve biçimlerle gerek gündelik yaşamı gerekse tapınma ihtiyacına yönelik biçimsel 

anlatım arzusunda olduğunu söylemek mümkündür. Alp sanat tarihini; insanoğlunun emek birikimi, 

kısa bir insanlık tarihi olarak tanımlar.İnsanlığın, gerçekleştirdiği veya gerçekleştiremediği eylemler, 

hatıraları, tüm duygu hallerinde gerçekleştirdiği faaliyetlerin tümünü insan emeğinin tarihi olarak ifade 

etmektedir. Alp’e göre “Yabancılaşma, bireycilik, değersizlik, metalaşma, yalnızlık ve nihilizm kültürü 

öğrenilen ve öğretilen bir disiplin olan sanatın ve buradan giderek insanlığın gelecek adına kurduğu 

değerlerin önüne çekilmiş bir settir” (Alp,2015:84).  

19. yüzyılın sonlarına doğru bilimsel gelişmeler paralel olarak teknolojik gelişmelerin ışığında ortaya 

çıkan sanat yapıtını bilimsel olarak ele alan “teknik sanat Tarihi” sanat eserini çözümlemeyi amaçlayan 

sanat eserinin paydaşları ve sanat eserinin bilimsel olarak ele alınıp incelenmesi ile başlayan süreçtir, 

gelişen teknoloji ve tekniklere bağlı olarak değişerek, yapıtın fiziksel durumunu kavramadaetkili 

olmuştur. (Subaşılar, 2010: 25).  Uğurlu’nun ifade ettiği gibi “Geçen yüzyılın ikinci yarısında yeni 

teknolojik araç ve gereçlerin toplum yaşamına girmesi, varolan sanat dallarında yeniliklere yol açarken, 

bu çağa özgü yeni sanat dalları da meydana getirmiştir. Bu dallardan biri olan, plastik sanatlarda, 

keşfedilen yeni maddeler, sanatçının bu maddelere yönelmesine neden olmuştur.”(Uğurlu, 2008: 257). 

Sanatçının bu maddeleri kullanmasının nedeni çağını yansıtabilmek kaygısı olarak 

değerlendirilmektedir. Süzen Bu yaklaşıma dair;Sanat dünyasındaki hızlı değişim ve dönüşümler 

bilhassa toplumun istek ve arzularının değişimleri ve yönelimleri ile açıklanabilmektedir. Toplumdaki 

değişimler aynı zamanda sanatta da yeni arayışların doğmasına yol açmıştır. İnsanlar sanata 

yönelimlerini, imgelere yükledikleri anlamlarla birlikte ortaya çıkarmıştır (Sözen, 2010: 148).  

Oğuz sanatın güncel durumuna ilişkin “Günümüz sanatı, modern ile post-modern, biçim ile 

içerik, soyut ile somut, estetik ile kitch gibi zıt kimlik tanılamalarının hepsine eş zamanlı ve eş büyüklükte 

yaşam alanı sağlayan, çok kimlikli bir bünyedir. Bu bünye içinde yer alan bireylerin yani sanatçıların 

da kendilerine doğrusal bir işleyiş rotası çizmekte zorlanacakları ve bu nedenle kendileri için çok ayaklı, 

geniş yüzeyli kavramsal zeminler oluşturmaya gayret göstermeleri çağın gereği olarak gözükmektedir” 

( Oğuz, 2015: 78) ifadesini kullanmaktadır. 

1. Küreselleşme Kavramı ve Topluma Etkisi  

 Son yıllarda değişik anlamlar yüklenen küreselleşme kavramına ilişkinfarklı tanımlamalar 

görmek mümkündür. Bu tanımlamalar sürecin değişen dinamikleri ve tanımlayıcının ideolojik 

yaklaşımının merkeze alınarak yapılmaktadır. (Erbay,2011:283). Küreselleşme kavramını dar bir alanda 

açıklamak yerine daha kapsamlı şekilde ele almamız gereklidir. Çünkü küreselleşme çok boyutlu bir 
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kavramdır. Ülkeler arasındaki sınırların kalkması, kutuplaşmaların parçalanmasını ifade ederken aynı 

zaman da ekonomik anlamda özgür dolaşımın sağlanmasını da amaçlamaktadır (Aktel, 2001:194).   

Küreselleşmenin öncülü/ ana hedefi yerel uygulama ve yürürlükteki politikaların kendi sınırlarını aşarak 

diğer ulusları etki altına alacak bir etkiyle sınırlar ötesi bir güce sahip olmasıdır. Son çeyrek yüzyılda; 

çağın dinamikleri küreselleşmenin gücünü yaşamın bütün alanlarında derinden hissederek, dayatılmış 

olan çağın gerçeği yüzleşmiştir. Bu dinamiklerin gelecek yıllarda daha baskın bir şekilde insanlık 

tarihini etkileyeceğini söyleyebiliriz. Kıvılcımın ifadesiyle “Küreselleşme, pek çok araştırmacı 

tarafından ekonomik bir kavram olarak görülmektedir. Ancak küreselleşmeyi sadece ekonomik bir 

temelden görmek anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Çünkü küreselleşmenin sadece ekonomik bir süreç 

olmadığı, bu sürecin sosyal, kültürel ve politik yönleri de önem taşıdığı görülmektedir.” (Kıvılcım, 

2013:220). 

Aydemir ifadesiyle küreselleşme kavram olarakbir yandan dünyanın küçülmesini ifade ederken  

öte yandan bir bütün olarak dünya bilincinin güçlenmesine gönderme yapar. “Bugünkü anlamı ile 

küreselleşme terimi, anlamının çok uzağında kullanılsa bile, terimin kendisi “küresel bilincin bir 

parçası”, “küresel” terimi çerçevesinde toplanan terimlerin dikkate değer bir görünümü haline 

gelmiştir”. Küresel kelimesi, uzun bir süredir kullanımda olmasına rağmen, aslında küreselleşmeye 

gösterilen ilginin uzantısı olup çıkmıştır(Aydemir & Kaya, 2007, s. 262).  Toplumların yönetilebilmesi 

beğeni, üretim, tüketim ilişkileri bakımından tek tip bir yaşam anlayışının dünya üzerinde egemen 

kılınması, toplumları hegemonyası altına almak isteyen egemenlerin kendi ahlaki kurallarından 

oluşturdukları iktidarlarının temel yaşam kaynağı olarak görülmektedir.  Aydın’a göre Küresel yayılma 

mantığınıönceki tarih dönemlerinde farklışekillerde görmek mümkündür. Tarihin her döneminde 

egemenler, dünyaya yayılma ve onu kontrolleri altına alma girişimlerinde bulunmuşlardır, bunu 

yaparken de bu yayılmayı kendi dönemlerinin ahlaki kurallarına dayandırmayı da ihmal etmemişlerdir. 

Bu ahlaki kurallar; (Egemen anlayışa göre) ötekinin barbarlığı, dinsizliği, sapkınlığı, geri kalmışlığı gibi 

ötekinin yapısal ve işlevsel bozukluklarını gidermek için, barbara medeniyeti götürme, geri kalmışı 

yüksek medeniyetler seviyesine çekme, demokrasiyi getirme, insan haklarını götürme vs. gibi mekâna 

dayalı getirip götürmelerden oluşan kültürlenme hareketleridir (Aydın, 2013, s. 3). 

Sermaye birikimi merkezliKüresel kapitalizm toplumu dönüştürmektebirtakım araçları 

kullanmayı tercih eder. İletişim alanlarında kullanılanenstrümanlar ve gelişmelerbuaraçların başında 

gelmektedir. Günümüz dünyasında bilgiye ulaşmanın kolaylığı, bilginin dijital ortamın metası haline 

gelmesi, küresel sermayenin toplumsal yapıya müdahalesini kolaylaştıran bir unsur olarak görülebilir. 

Kapitalist kültür ürünlerinin medya sayesinde kolaylıkla küresel dünyaya arzı ve kullanıma 

özendirilmesinin amacı, geniş bir ölçekte bireyler ve toplumların bu değerlerin kullanılmasına ve diğer 

toplumlara aktarılmasına özendirilmesi tekelci bir pazarın oluşumuna bu pazarın arzuladığı gibi geniş 

yelpazeli seçim yapabildiğini düşünen tüketici yaratmaktadır. Yaşam alanımızı kuşatan medya,sermaye 

piyasasınındenetiminde tüketim arzularını tetikleyen gündelik yaşamın en etkin aracına 

dönüşmüştür.Akbulut ‘un ifade ettiği gibi  “Çoğunluğu çokuluslu şirketlerin güdümünde olan medyanın 

tek sorumluluğu, söz konusu şirketlerin mal ve hizmetleri için pazarı genişletmek amacı doğrultusunda 

yeni imajlar ve kimlikler edinmesi yönünde bireyi tüketime özendirmektir. Böylelikle satın alınabilir 

değerler/metalar üzerinden yeni kimlik yapıları inşa edilmektedir”(Akbulut, 2013, s. 405). 

2. Sanatın Küresel Piyasaların Etkisi Altına Girmesi 

Sanat yapıtlarının ve sanatçının iktidar, egemen ve sermayeile ilişkisinin tarihsel kökeni derin bir 

çalışmayı gerekli kılmaktadır. Sanat yapıtının metalaşması sürecine aracılık eden kurumların başında 

Floransa’da Medicilerin hakimiyetinin öncüsü büyük Cosimo’nun 1440 yılında yaptırdığı 15. yüzyıl 

Flemenk sanatının en büyük koleksiyonuna sahipmüzesi “plazzoMedici” sayılabilir. Artun bu süreci 

“Bu dönemin önemli sanat tarihçisi ve mimarı sayılan Vassari aynı zamanda sanatın lonca düzeninden 

akademi düzenine geçmesinin, 1563’te kurulan Accademia Dell Disegno’nun kurucu aktörü olarak 

bilinmektedir. Antikite yerine çağdaş sanat eserlerine önem veren kolleksiyoner rejimi ve modern 

anlamda bir sanat piyasasının doğuşu Medicilerle başlar.”(Artun, 2011, s. 11)şeklinde özetler. Ancak 
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Medicilerin ticaret ve finans ağının himayesinde yaşanan bu gelişmeler sanat- sermaye ilişkisinin 

başlamasına para- sanat ilişki ağının kurulmasına da öncülük etmiştir. 

17 yüzyılda Hollanda da yaygın hale gelen koleksiyonculuk rejiminin 19 yüzyılda galerilerin 

kurulmasına öncülük ederek sanatı kilise saray ve akademik denetimden uzaklaştırarak özerk bir alana 

taşıdığı söylenebilir. Bu özerk alan 19. Yüzyılda Louvre kurulmasıyla birlikte sistematik ve rasyonelite 

kazanır.  Tüm bu gelişmelere rağmen Rönesans mimarisiyle birlikte başlayan Palladio’nun izlerini 

taşıyan Devletin sanat yapılarına egemen olma arzusunun 20 yüzyılda bile devam ettiğini söylemek 

mümkündür.Medicilerle15. yüzyılda Floransa’da filizlenen sanat- sermaye ilişkisiyle başladığı Ancak 

Sanat yapıtına bedel biçilen bir metayadönüşmesinin20. yüzyıl Avrupa’sında kapitalizminmodern 

entelektüel yapıve kültür ortamında etkili olduğu söylenebilir. (Yüksel, 2012: 162). 

1990'lardan itibaren sanat sermaye ilişkisi sanat piyasası ruhunu daha acımasızca ele geçirmiştir. 

Bu durum her ne kadar yeni bir olgu olmamakla birlikte, sanat alıcısının profili değişmiş, koleksiyoner 

veya alıcının toplumsal statüsü, cemiyet hayatındaki yeri ve sanat yatırımına ayırdığı bütçe ile orantılı 

olarak öne çıkmaya başlamıştır. Artun’un Thorsteinveblen’den aktarımından anlaşılacağı üzere “Bu 

kesim satın aldıklarının değerini ona ödedikleri paraya göre ölçer. Bir mal ne kadar pahalıysa o kadar 

iyidir ve güzeldir.” Bu yaklaşımın sonucu olarak , bir sanat eserine ödenen paranın eserin özsel 

niteliğinin önüne geçerek  eserden beklenen yarar ödenen ücrete bağlı olarak ortaya koyduğu etkiyle 

değerlendirilmektedir (Artun,2011,150) Sanat eserini düşünsel üretimin üst evresi olarak gören Marx’a 

göre “Zihinsel üretimin en yüksek düzeyini temsil eden sanat eserlerinin, burjuvanın gözünde bir kıymet 

ifade edebilmesi için, doğrudan maddi zenginlik üretebilecek şeyler olarak sunulmaları gerekir” (Karl 

Marx, Akt; Thompson, 2008). 

Mevcut durumun, küreselleşmenin sağladığıolanaklarla, baskın bir hale gelmesinin yanısıra sınıfsal 

çelişkinin baskın olarak hissedilmesine yol açarak günümüzde geçmiş sömürgeci yöntemlerin 

sürdürülmesini olanaksızlaşmış, Sanat yapıtı üzerinden Küresel araçlar kullanılarak sermaye aktarımı 

kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir.  Erdoğan’ın ifade ettiği gibi “Bugün Pazar savaşlarının aktörleriyle 

sermaye de yer değiştirmektedir. Bu yenidünyanın bir unsuru olarak sanat, küresel bir yeni dil 

kullanmaktadır.” (Erdoğan, 2013: 97).   

 20. yüzyılın son çeyreğinde Sermayenin artı değer elde etme arzusu ile yaşamın tüm alanlarını kuşatma 

altına aldığını ve neo-liberal ekonomi politika doğrultusunda küresel kapitalizmin öncülüğünde 

uluslararasılaşmanın önündeki engelleri ortadan kaldırdığını söyleyebiliriz.   Küresel kapitalizmin 

yenidünya düzeni sermaye aracılığıyla sanatı bir Pazar aracı olarak kullanmaktadır.  Kapitalizme karşı 

duruş sergileyen avangardlar, muhalif sanatçıların bile bu Pazarın oluşturduğu ekonomik değerlerle 

yollarının kesiştiğini söyleyebiliriz. İktidarın başat belirleyicisi olan sermaye belirlemiş olduğu bir 

koşullualan yaratarak, sanatçıdan kendi rızası ile (bu rıza tam bir içtenlik göstermese bile) kuralları 

sermaye tarafından oluşturulmuş alanın içineçekilmesine, bu alanın özerkliğine itaat etmesini 

beklemektedir 

Sanat, küresel piyasaların etkisi altına girmekle beraber tek tipleşerek kendine özgü alanını da 

yitirmiştir. Alternatif bir sanat kültürü yok olarak, egemenlerin kitleleri yönlendirmek için bir aracı 

haline gelmiştir. Bu durumda sanatçıyı, sisteme karşı bireylerden sistemin etkisi altına girmiş bireylere 

dönüştürmüştür. Sanatçı bu süreçte toplum tarafından popülerlik kazanma peşine düşmüş ve bu uğurda 

eserler ortaya koymaya başlamıştır. Bu süreç sanatçı için ulaşılabilecek en uç noktayı ifade eder hale 

gelmiştir (Aydın, 2012:2).Sanatçı piyasa aşamalarında yaratıcı olarak algılanmıştır. Ancak profesyonel 

sanatçı belli bir aşamadan sonra talebi karşılama arzusuyla üretir olmuştur. Genel bir yaklaşım 

olmamakla birlikte sanatçının pazarı göz önünde bulundurarak üretimi söz konusu olmaya başlamıştır.  

Sanatçılar arasındaki bu ayırımın ana hattı ise üretimlerinde farklılıkların ortaya koyulmasıdır.  Uzun 

zamandan beri Kapitalizmin gelişmekte ve piyasalarda egemenliği artmaktadır. Giderek artan egemenlik 

kültürel üretimi etkisi altına almaktadır. Bir sanatkâr, zanaatkâr veya sanatçı arasındaki ayrım, kullanım 

nesneleri ve sanat nesneleri arasındaki ayrımı belirler (Uğurlu, 2008: 252). 



 

Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu 2. International Communication and Art Symposium 
 

372 

Yardım kuruluşlarının, kişilerin, şirketlerin vergi indiriminden yararlanmak üzere sanata 

yaptıkları yatırımlaryaklaşık 2 milyar dolar olmakla beraber her yıl giderek artmaktadır.Almanya’nın 

veFransa’nın yıllık sanat harcaması da bu civardadır; ancak, özel kaynaklardan gelmesi nedeniyle 

ABD’de bu rakamlar farklılık gösterir. Neoliberalizmin ekonomik ifadesi daha keskin adaletsizlik, 

politik ifadesi kuralsızlaşma ve özelleştirme, kültürel ifadesi de sınırsız tüketimciliktir. Sanat dünyasının 

etkinliklerininküreselleştirmesi yeni dünya düzenin eseridir.  Bu düzen özellikle batıda sanat, eski rakibi 

ve ortağı kitle kültürünün giderek artan baskısına maruz bırakarak, kendi sisteminide yeniden 

şekillendirmektedir.  (Yüksel, 2012: 161).  

Göz ardı edemeyeceğimiz gerçeklik sanat yapıtlarının büyük çoğunluğunun arkasında  önemli 

ekonomik desteğin olduğu ve maddi kaynaklarla desteklenerek ortaya çıkmış olmasıdır. Mimari, medya, 

sahne sanatlarının ekonomik destek almadansürdürebilmesi günümüzde giderek güçleşmektedir.  Sanat 

eserinin üretim sürecinin tüm aşamaları hatta üretim sonrasında pazara sunulmasına yönelik tanıtım ve 

pazarlama aşamalarıda dahil olmak üzere önemli harcamalar gerektirmektedir.  Tüm bu harcamaların 

sonucunda her geçen gün daha da genişleyen ve büyüyen ekonomik güce dayalı bir sanat piyasasının 

oluştuğunu görmekteyiz. Pazarlama kavramı sanat çevresine çok sempatik gelmese de kültür ve sanat 

pazarlamasının öneminin giderek artığını söylemek yerinde olur(Alagöz ve Ekici, 2016:199).  

 Sanat yapıtının/sanatçının ekonominin bir parçası olarak değerlendirilmesi niteliğe bağlı olarak 

süreklilik kazanması küreselleşen sanat pazarında önem arzetmektedir.  Sanat eserlerinin üretilme 

evresinden izleyiciyle buluşmasına kadar devam eden süreç aynı zamanda ekonomik değeri açısından 

anlam kazanması ve sanat piyasasında kar payını artırmasıyla doğrudan ilişkilidir. Cebrailoğlu bu ilişki 

ağını “Bu durumda sanatçının bireysel birikiminin ve yaratımsal ifadesinin sonucu olarak ortaya çıkan 

ve manevi anlamda değeri oldukça yüksek tutulan sanat eseri olgusunun/üretiminin diğer üretim 

biçimleri gibi ekonomik bir değere dönüştürülmesi yani bir anlamda metalaştırılması, genel olarak 

sanat ekonomisi olarak tanımlanan bir kavramı gündeme getirmektedir”. ( Cebrailoğlu, 2014: 60) 

Şeklinde ifade etmektedir. 

Sanatçının ismi, sergiler, sanatta yeni eğilimler, sanat tacirleri, koleksiyoncular, eleştirmenler, 

sanat tarihçileri, okullar, müzeler, galeriler, kurumsal ve bireysel yatırımcılar gibi çeşitli faktörlerden 

etkilenen sanat pazarı, kurumsal ve ticari oyuncular tarafından kontrol edilir. Devlet destekli müzeler 

gibi kurumsal oyuncular yapıtların korunması ve legal Sistemlerin oluşturulması ile ilgilenirken; ticari 

oyuncular, sanat yapıtlarını seçerek, yapıtların üretimini sınırlayarak, müze ve galerileri tercihleri 

doğrultusunda bilgilendirerek çağdaş sanat pazarını yönetirler (Bayrak, 2012:244). 

 

Sanatçının yapıtlarıyla dünya pazarında kendine bir alan yaratması, küresel piyasada sanat 

eserinin bir meta olarak dünya piyasalarına sunulmasına bağlı olarak değer kazanmaktadır. Bu düzen 

içinde salt sanat eseri değil aynı zamanda sanatçınında isim marka değerine bağlı olarak pazarlanabilen 

bir metaya dönüştüğünü söyleyebiliriz. Bu dönüşümün küresel sanat piyasasının dünya çapında geniş 

Pazar alanına ulaşma ve pazarlama olanaklarını genişletme arzusunun hayati yöntemlerinden birini 

oluşturmaktadır.   

 

Sonuç 

 Toplumsal kültürün ortaya çıkmasında büyük öneme sahip olan Sanat, toplumun düşünce 

yapısından oluşmakta ve ona göre de şekil almaktadır. Bu biçimsel boyut, dönemsel olarak değişiklik 

göstermekte ve sanatın ifade ediliş aşamasında kendini yansıtmaktadır. Bugün sanatın dönüşümünü 

gerçekleştiren faktör, küresel boyutta yaygınlık göstermekte olan popüler kültür mekanizmalarıdır. 

Sanat küreselleşen dünyada sanat eseri açısından olmasa bile sanateserinin ve sanatçının pazarlanması 

açısından tek tipleştirilmişbir sisteme doğru yönelmektedir. Neo-liberalizm, sanatın deforme 

edilmesindeki tüm engelleri kaldırmış ve sanatın özgün niteliğinin erozyona uğramasına da neden 
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olmuştur. Teknik gelişimler bu erozyonun yardımcı aracı olarak kullanılmıştır. Teknik görsel unsurlar 

da sanatın hem niteliğindeki değerin düşmesine hem de bir meta aracı olarak görülmesine neden 

olmuştur.  Göreceli olarak Bir Pazar kaygısıyla üretilen sanat eseri, eser /sanatçı üzerindeki denetim 

araçları ile aynılaşmış konumunda görünmektedir. Sanat/pazar ilişkisi, sanatın toplumsal faydasından 

öte, sanat eserlerinin meta unsuru haline gelmesine de yol açmıştır. Toplumsal değerlerden çok pazar 

değerinin ön plana çıkarıldığı ortamda sanateserleri Kapitalist ilişki ağları arasında sıkışmış konuma 

gelmiştir.  Sanatçının kendini özgürleşme sürecinde varsaydığı bu dönemde sanatçının sanat eseri ile 

arasındaki duygusal bağın koptuğu ve Sanatın özgün yapısının ticari bir meta haline dönüştüğünü 

gerçekliği ortaya çıkmaktadır. Sonuçta Özgünlük ve özgürlük kavramlarının flulaştığı bir sanat 

piyasasında sanat eserinin sorgulamaya açık bir hale geldiği muğlak bir alana doğru çekilen biçim, öz, 

malzeme ve sanatçı ilişkisinin sanat piyasasıyla olan bağımlılığı giderek artmaktadır.  Bu bağımlılığın 

her geçen gün olumlu/olumsuz tartışmaya açık hale geldiği ve bu tartışmanın giderek daha muğlak bir 

alana çekilebileceğini yenitartışmalara kapı aralayacağını söylemek mümkün olacaktır. 
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Mekan Kimliği, Sanatsal Ve Yaratıcı ‘Placemakıng’ Pratikleri: Darağaç Örneği 

Özet 

 ‘Placemaking’ kavramı, farklı disiplinleri kapsayan, kentin kamusal alanlarının potansiyellerini ve 

kimliğini keşfetmek üzere planlamalar içeren bir yaklaşımdır. Yerel stratejiler bağlamında sanatsal ve 

kültürel faaliyetlere odaklanan bir perspektifle, kamusal alanın özgün kimlikler edinmesine katkı 

sağlamaktadır. Yanı sıra unutulmuş özgün kimliğinin açığa çıkarılmasını konusunda yeni söylemler 

ortaya koymaktadır. Bu bağlamda kültür-sanat oluşumları disiplinlerarası yaklaşımı mevcut sosyo-

ekonomik düzenin ötesine geçen bir yaratıcı perspektifle bu alanların dönüşümüne öncülük etmektedir. 

Global anlamda kültür-sanat çerçevesinde gelişen ‘placemaking’ yaklaşımlarının pek çoğunun 

kendilerine özgü varoluş süreçlerini gözlemlemek mümkündür. Bu bağlamda da İzmir kent merkezine 

çok yakın mesafede olan ve Umurbey Mahallesinde konumlanan ‘Darağaç’ Bölgesi ve aynı ismi taşıyan 

‘Darağaç Kollektifi’ benzer bir özgün sürece öncülük ve tanıklık etmektedir. 2016 yılında kurulan 

kolektif, kentin kimliği ve sanatsal vizyonu bağlamında söz konusu mekânın tarihselliğini aydınlatmakta 

ve potansiyeli üzerine yeni bakış açılarına imkan sağlamaktadır. Bu çalışmada ‘Placemaking’ 

kavramında yola çıkarak, sanatçılar ve sanat oluşumları öncülüğünde gerçekleşen global örnekler 

incelenecektir. Yerel vizyonda değerlendirilerek ‘Daraağaç’ insiyatifleri çerçevesinde bölgenin sosyo-

kültürel vizyonda katkıları ve potansiyelleri tartışılacaktır. Bu perspektifte yerel sanatsal faaliyetler 

kapsamında kent kimliği, mekân kimliği ve sosyo-kültürel etkileri tartışılacaktır. Öte yandan İzmir 

özelinde ‘Darağaç’ oluşumları üzerinden, röportajlar, saha gezileri ve konuk sanatçılar ile yapılan 

görüşmeler ışığında aydınlatmak hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: placemaking; yaratıcı place-making; sanat; darağaç; mekan kimliği 
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Place Identity, Artistic And Creative Placemaking Practices: Darağaç  

Abstract 

The concept of 'placemaking' is an approach that covers various disciplines and includes plans to explore 

the potential and identity of public spaces. With a perspective that focuses on artistic and cultural 

activities in the context of local strategies, it contributes to the acquisition of unique identities in the 

public sphere. In addition, it reveals new discourses about revealing the forgotten and neglected stories 

of places. In this context, the interdisciplinary approach of culture-arts formations leads to the 

transformation of these fields with a creative perspective that goes beyond the current socio-economic 

order. It is possible to observe the unique processes of many of the 'placemaking' approaches that 

develop within the framework of culture and art in the global sense. In this context, the 'Darağaç' 

neighbourhood, which is very close to the city center of İzmir and located in the Umurbey District, and 

the 'Darağaç Collective' with the same name, lead and witness unique processes. Founded in 2016, they 

illuminate the historicity of the place in question and provide opportunities for new perspectives on its 

potential. In this study, starting from the concept of 'placemaking', global examples that took place under 

the leadership of artists and art formations will be examined. The contributions and potentials of the 

region in the socio-cultural vision will be discussed within the framework of the Daraağaç Collective. 

In this perspective, urban identity, place identity and socio-cultural effects will be discussed within the 

scope of local artistic and cultural activities. Finally, in the light of interviews with stakeholders and 

visiting artists, field trips have been taken during the research, it is aimed to enlighten the processes and 

impact of the collective on the identity of the place. 

Keywords: placemaking; creative place-making; art; darağaç; place identity 

GİRİŞ 

Yer ve mekân kavramları hakkında sosyal ve kültürel teoride pek çok düşünce biçimleri üretilmiş ve 

temsile giden süreçte farklı bakış açıları ortaya koyulmuştur. Coğrafya bilimini içeren alanların yanı 

sıra, sosyoloji, antropoloji, tarih, siyaset bilimi, felsefe ve mimarlık söz konusu kavramı geliştiren ve 

dönüştüren bir çerçeveye imkân sağlamıştır. Kültürel coğrafyacıların yer ve mekan üzerine insanın 

merkezi varlığıyla ele aldığı teorileri ve çalışmaları yer üzerine gerçekleştirilen tartışmaların 

dinamiklerini oluşturmaktadır.  

Modernizmle birlikte coğrafya ve yer kavramlarının insan merkezli etkileşimi mekân üretiminin insan 

eylemleriyle ve uzamın karakteristik özellikleriyle biçimlendiği bir düşünme biçimi gelişmeye 

başlamıştır. Özellikle avangard düşüncenin temsilcilerinden Sitüasyonist Enternasyonel Hareketi duygu 
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ve davranışlardan yola çıkan bir yaratıcı stratejiyle özellikle modern kentlere yönelik bir mekân fikri 

kurgulamıştır. Postmodernizme yaklaşırken ise mekânın sosyo-kültürel bağlamda içerdiği anlamlar 

dünyasını eleştirel ve yapıcı bir yöntemle ekosistemin döngüleriyle inşa eden bir mekân üretim biçimleri 

ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilirlik kavramının kent yaşamının potansiyellerinde arandığı ve insan 

faaliyetinin ve eylemlerinin çevreyle olan etkileşimiyle öne çıkan bir mekansallık fikri hâkim düşünce 

biçimlerinden olmuştur. Özellikle kamusal ya da kolektif alan kavramları hem beşerî bilimler 

dolayısıyla coğrafyanın hem de ideolojik ve sosyolojik ölçülerde mimarinin önemli konuları haline 

gelmiştir. Bu bağlamda günümüz kent ve insan eylemleri bağlamında ‘place-making’ kavramını yaratıcı 

ve işlevsel boyutta bir mekân üretimi çerçevesinde incelemek faydalı olacaktır.  

‘Place-making’ kavramının tanımlamasına geçmeden önce disiplinler arası çerçevedeki kapsamı 

dolayısıyla diyalektik öneminden bahsedebiliriz. Bookchin, diyalektik için “sadece değişim değil 

gelişimdir; sadece devinim değil, sapmadır; sadece süreç değil birikimseldir diye belirtmektedir 

(Bookchin, 1996:142). Bu bağlamda ‘place-making’ kavramının dinamik doğası sanat ve diğer 

disiplinlerin diyaloğuna imkân sağlamaktadır. Bu kapsamda, bu araştırma yaratıcı ‘place-making’ 

kavramının vizyonunu inceleyerek fenomenin kültürel ve tarihsel etkilerini tartışmaktadır. Öte yandan 

‘place-making’ anlatılarının global ve yerel örneklerini inceleyerek kamusal alanda benzer etkileşimleri 

farklı stratejiler eşliğinde incelemektedir. Çalışmanın temel noktası olan ‘Dar Ağaç’ mekanının 

dönüşümünü ve katılımcı profilini yaratıcı place making teorileri odağında ilişkilendirerek söz konusu 

mekânın sosyal ve kültürel perspektifi vurgulanmak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda ‘Dar Ağaç’ 

mekanının kentle ve sosyal çevresiyle olan diyalogları çerçevesinde kamusal alan ve sanatsal faaliyet 

olgularından yola çıkılmıştır. Yanı sıra sanatsal projelerin ve inisiyatiflerin temsilleri paralelinde 

betimleyici yöntem izlenerek sergiler ve performanslar değerlendirilmiştir.  

SOSYO-KÜLTÜREL BAĞLAMDA ‘PLACE-MAKING’ KAVRAMI 

Henri Lefebvre dolayısıyla farklı perspektiften algıladığımız mekân üretme eylemi, onun teorisinde 

gündelik hayatın beklentileri ve iddiaları çerçevesinde sürdürülmektedir (Lefebvre, 1996: 151-152).  

Modernizmle birlikte netleşen kimliklerin tezahürü ve insan deneyiminin mekanla etkileşimiyle ilintili 

olmaktadır. “Mekanlar bizi şekillendiriyor ama biz de bu mekanların şekillenmesine ‘place-making’ 

yoluyla katkıda bulunuyoruz. Yer oluşturma temelde sürekli bir süreçtir. İnsanların (içinde ve insanlar 

için) anlamlı deneyimler yaratmak için alanları şekillendirmenin bir yoludur” (Wyckoff, 2014, akt.Hes, 

Santin, 2020:3). Tarih boyunca mekânı şekillendirme çabasında olan insan, modernist düşünceyi takiben 

kültür ve kimliğin sürdürülebilirliği, kentin işlevselliği bağlamında geliştirilen teoriler eşliğinde farklı 

stratejileri benimsemiştir. 1970’ler kamusal alan ve kolektif bilincin kentlerdeki bir arada ve iyi 

koşullarda yaşama bilincinin harekete geçtiği dönemi kapsamaktadır. Daha iyi bir gelecek, daha uygun 

koşullarda aranan bir potansiyel fikri vizyonuyla biçimlenen ‘place-making’ kavramı ortak kültürel 
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kodları benimseyen bir vizyonu temsilen yeni kentler ve verimli ortak alanlar düşüncesini ortaya 

koymayı amaçlamıştır.  

Place-making kavramı 1960’larda gazeteci Jane Jacob ve şehirci ve sosyolog William H. Whyte 

tarafından kullanılmıştır. Jacob ve Whyte otomobil öncelikli bir kentleşmeden ziyade insanın daha iyi 

koşullarda yaşayabileceği bir kent tasarımına yönelik çalışmalar başlatmıştır. 1970’lerle birlikte pek çok 

mimar ve şehir plancısının buna yönelik girişimleri başlamıştır. 1975 yılında ise kâr amacı gütmeyen ve 

fonlarla desteklenen ‘Project for Public Space’ kurulmuştur. Bunları takiben çeşitli alanlara hitab eden 

‘place-making’ uygulamaları farklı disiplinleri bir araya getirerek, iyileştirilmiş yaşam şartları, 

ekonomik kalkınma ya da sürdürülebilirlik adına adımlar atılmaya başlanmıştır. Örneğin ABD’de ‘The 

National Endowment for the Arts’ gibi kuruluşlar yaratıcı ‘place-making’ uygulamalarına fon sağlamış 

ve sanat ve kültürel faaliyetler çerçevesinde projeler gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda ‘place-making’ 

temel anlamda ideolojilerin ve sosyo-politik vizyonun yönettiği çevre ve insan etkileşimini refah ve 

daha iyi standartlar çerçevesinde dönüştürmeyi amaçlayacak insan-mekân bağlantısını kurgulamak 

üzere yola çıkan bir harekettir. Eleştirel perspektifte teoriler üretir ve yerin kimliğine yönelik başka 

disiplinlerle birliktelik kurarak kamusal alan vizyonuna farkındalık sağlar ve eyleme geçer. Jacob şöyle 

ifade etmektedir: “İyi bir kamusal alan, bir alan kimliği verir. Bir yerin hikayesini anlatır, karşılaşmalara 

teşvik eder veya o andaki özel ihtiyacımıza uyan bir yerin diğer potansiyel kullanımlarını sunar. 

Ekonomik refaha, güvenliğe, sağlığa ve mutluluğa katkıda bulunur (Jacobs, 1960, akt. Verheul, 

2017:int.) 

Sonuç olarak, şehirler ve hükümetler, geliştiriciler ve şirketler ve yan kurumları ve 

kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, ekonomik büyümeyi, üretkenliği ve yeniliği 

yönlendirmek için etkili bir strateji olarak ‘place making’’e giderek daha fazla 

yöneliyor. Şehirler her zaman sağladıkları sosyal ve ekonomik ilerlemeyi tersine 

çevirmekle tehdit eden zorluklar ve krizlerle karşı karşıya kalacak olsa da daha 

dirençli topluluklar ve ekonomiler elde etmek için kapsayıcı stratejilerde yer 

belirleme önemli bir rol oynayacaktır (Lima, Jones, 2021: 14). 

Profesör Mark Whckoff, ‘place-making’ kavramını dört ayrı kategoride incelemektedir. Bunlar; 

Stardart, stratejik, yaratıcı ve taktiksel place-making olarak ifade edilmektedir (pznews.net.) Standart 

place-making, insan odaklı kaliteli mekanlar yaratmak üzere yerlerin potansiyellerini araştırırken, 

stratejik place-making bu mekanları yaratırken belli bir hedef belirlemektedir. Taktiksel place-making, 

daha yerel ve küçük ölçekli iyileştirmeleri kapsarken kısa vadeli eylem planları kurgulamaktadır. 

Çalışmamızın ana konusu olan yaratıcı place-making uygulamaları ise kültür, sanat ve diğer yaratıcı 

uygulamaların kentin dönüşümüne ne türden katkıda bulunabileceğine yönelik sorular sorar ve stratejik 

hedefler belirler. “Yaratıcı place-making, kamu, özel, kâr amacı gütmeyen topluluk ve sektörlerden 

ortaklar ile, bir mahallenin, kasabanın, şehrin veya bölgenin fiziksel ve sosyal karakterini sanat ve 
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kültürel faaliyetler etrafında stratejik olarak şekillendirir. Yaratıcı place-making, kamusal ve özel 

alanları canlandırıyor, yapıları ve sokak manzaralarını hareketlendiriyor, yerel işletme canlılığını ve 

kamu güvenliğini iyileştiriyor ve farklı insanları kutlamak, ilham vermek ve ilham almak için bir araya 

getiriyor” (pznews.net.). 

Yaratıcı ‘Place making’, doğası gereği, disiplinler arası ve sektörler arası bir 

çalışmadır. Sanatçıların ve kültür taşıyıcılarının yaratıcılığı, her toplulukta var olan 

yenilenebilir bir kaynaktır; rüzgâr veya güneş enerjisi gibidir – oradayken bu gücü 

kullanmak için mekanizmalara ihtiyaç vardır. Yaratıcı ‘place making’ için çalışan 

sanatçılar ve kültür taşıyıcıları, hem diğer sektörlerin arzu ettikleri sonuçlara 

ulaşmasına yardımcı olarak hem de sektörler arasında yeniliği teşvik ederek katkıda 

bulunabilirler (Calderon, Takeshita, 2021:41). 

Yaratıcı place-making uygulamalarında bahsettiğimiz interdisipliner çerçeve dolayısıyla kamusal alan 

teorisinin tarihten mimariye, ekonomiden felsefeye uzanan bir kapsamlı gelişim süreçleri söz konusu 

olmaktadır. Öncelikle çevresel psikolojinin dayandığı davranış ortamları ve insan eylemleri teorileri 

perspektifinde bir düşünce vizyonu oluşmaktadır. Yanı sıra kamusal alan ve topluluk içinde yaşama 

dolayısıyla yerin kimliğinin dönüşümüne alternatif ortamlar yaratma faaliyetleri hayata geçmektedir. 

Kamusal alan teorileriyle, kültür ve sanatın, bireyden topluluğa yolculuğunun sosyal ve politik doğası 

yaratıcı faaliyetler aracılığıyla inşa edilmektedir. Mekânın sosyo-kültürel ve ekonomik refahının 

artışında sanatsal ve kültürel faaliyetlerin rolü araştırılarak sistemli bir mekân anlatısı ortaya 

koyulmaktadır.  

YARATICI PLACE-MAKING ÖRNEKLERİ 

New York Soho Mahallesi  

Sanat aracılığıyla bir bölgenin soylulaştırılmasının başlangıcı olarak kabul gören New York’un Soho 

mahallesi, uzun yıllar çoğunlukla göçmenlerin çalıştığı imalathaneleriyle sanayi bölgesi olarak işlev 

görmekteydi. Bölgede yalnızca ticari kuruluşlar değil, 1880 ve 1890’lı yıllarda Nicola Tesla gibi bilim 

insanlarının laboratuvarları da bulunmaktaydı. (Ohta, 2013) 1950’li yıllara gelindiğinde ise, düşük 

fiyatlar ve geniş çalışma alanları nedeniyle farklı alanlarda çalışan sanatçılar ve tasarımcılar, bu bölgeye 

yerleşmeye ve burada atölyelerini kurmaya başlamışlardır. 

1960’lı yılların sonlarında Fluxus hareketinin öncülerinden George Maciunas, kentteki pahalı daireler 

ve sanatçıların uygun çalışma ortamlarına sahip olamaması nedeniyle Soho’da Fluxhouse Kooperatif’ini 

kurmuştur. Maciunas, bölgede kapanan ve boş duran imalathaneleri satın alarak sanatçılara tahsis etmiş, 

böylelikle New York’ta kendine üretim alanı bulamayan sanatçılar âtıl halde bulunan daireleri 

yenileyerek kendilerine alanlar yaratmıştır.  
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New York şehrinin, muhtemelen en büyük sanatçı nüfusuyla dünyanın önde gelen sanat 

merkezlerinden biri olduğu bir süredir kabul edilirken, şehrin sanatçılar için ciddi bir ucuz 

çalışma alanı sıkıntısı çektiği çok daha az biliniyor. Bu kıtlık kısmen, ortalama profesyonel 

sanatçıların ortalama imkanlarından ve sanatçıların özel alan gereksinimlerinden 

kaynaklanmaktadır. Ancak ucuz çalışma alanının kıtlığı, kentsel eskime ve çürümeden 

kaynaklanan genel sorunun bir parçasıdır. Merkezi şehrin ticari ve ufak imalat kullanımına 

ayrılmış geniş alanları bir süre önce inşa edilmişti… Ve burada eskime ve çürüme süreci 

hızla devam ediyor. Yine de, bu tür alanlarda mimari olarak sağlam ve kökten değiştirilmiş, 

kullanım açısından düşünüldüğünde potansiyel olarak değerli olan birçok bina var. (Akt. 

Bernstein, Shapiro, 2010) 

 

James Mellon, Dorothy ve Chaim Koppelman, 1974 

Bölgedeki binaların ve dairelerin sanatçılara yüksek tavanlı geniş alanlar sunması, sanatçıların 

üretimlerinde de etkili olmuştur. Örneğin, sanatçı Joyce Kozloff, eskiden bir oyuncak bebek fabrikası 

olan atölyesinin sunduğu fiziksel imkanların, daha büyük ölçekte çalışmalar yapmaya başlamasının 

önünü açtığını söylemektedir. (Kozloff, 2021) Sanatçıların çalışma alanlarındaki fiziksel koşulların 

sanatçının üretimine olan etkisi bu örnekte de açıkça görülmektedir. Bu ilişki, yalnızca fiziksel 

koşullarla değil, aynı zamanda mekânın ve bölgenin tarihi, sosyo-kültürel yapısı gibi koşullarla da 

kurulmaktadır. Sanatçılar, yalnızca atölyelerinde bireysel çalışmalar yapmamış, aynı zamanda sokakla 

ve mahalleliyle etkileşim içinde ve bir araya gelerek kolektif üretimler de gerçekleştirmiştir. 1975 – 

1987 yılları arasında bir dükkân kiralayan ve atölyesini buraya taşıyan sanatçı Rick Parker, buluntu 

nesnelerle oluşturduğu asamblaj çalışmalarını atölyesinin vitrininde düzenli olarak sergileyerek 

sokaktan geçen insanlarla paylaşmıştır. Zaman içinde sanatçının köpeğinin vitrindeki sergiyi izleyenlere 

havlamasıyla, sanatçının atölyesi bölgede yaşayan insanlar arasında “The Barking Dog Museum / 

Havlayan Köpek Müzesi” olarak anılmaya başlamıştır. 
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1969 yılında, bölgeye yapılması planlanan Lower Manhattan otoyol projesine karşı çıkan Julie Finch, 

Donald Judd, Robert Rauschenberg, Louise Nevelson ve Frank Stella'nın da dahil olduğu bir grup 

aktivist-sanatçı Artists Against the Expressway grubunu kurmuştur. Grup, Whitney Museum of 

American Art gibi kurumlarda konuşmalar düzenlemiş, Art Forum gibi önemli sanat dergilerinde yazılar 

yayınlamış, böylelikle planlanan otoyol inşaatının yapılmasına engel olmuşlardır. Bu örnek, Soho’daki 

sanatçıların, yalnızca yaratıcı pratikler için bir araya gelmediğini, aynı zamanda mahallenin yapısını 

korumak için örgütlü olarak mücadele ettiğini de göstermektedir.  

1960 – 1980 yılları arasında hızlanan bölgedeki bu değişim, zaman içinde kent yöneticilerinin de 

dikkatini çekmiş, ilk kez sanatın kent kimliğindeki dönüştürücü etkisi üzerine düşünülmeye 

başlanmıştır. (Davis, 2013) Günümüzde pahalı restoranları, lüks mağazaları ve sanat galerileriyle New 

York’un önemli turistik bölgelerinden biri haline gelmiş olan Soho’nun bu dönüşümünün sanat 

galerilerinin ve sanatçıların varlığı nedeniyle gerçekleşip gerçekleşmediği tartışmalı bir konudur. 

Kentsel politika analisti Jenny Schuetz, Soho üzerine yaptığı bir araştırmada, Manhattan'daki sanat 

galerilerini ve bu galerilerin açılmasıyla, içinde bulundukları blokların gelişme hızının ilişkisini 

incelemiştir. Çalışmanın sonucunda ise, galeriden önceki ve sonraki gelişim düzeyi arasında çok az fark 

olduğunu vurgulamaktadır. Ancak bu sonucun, hiçbir etkisi olmadığı anlamına gelmediğini, yalnızca 

sanatın ana etmen olmadığını gösterdiğini söylemektedir (Akt. Davis, 2013). 

Atatürk Oto Sanayi ve Yel Değirmeni 

Türkiye’de yaratıcı placemaking olarak gösterilebilecek ilk örnek, İstanbul Maslak’ta yer alan Atatürk 

Oto Sanayii bölgesidir. 1990’lı yılların sonlarında ilk olarak İstanbul’da yaşayan heykeltıraşlar 

atölyelerini bu bölgeye taşımışlardır. Uygun fiyatlı kiralar, yüksek tavanlı ve geniş alanlar, ihtiyaç 

duyulabilecek malzemelerin ya da ustaların yakında bulunuyor olması gibi sebepler sanatçıların bu 

bölgeye yönelmesinde etkili olmuştur. 2010’lu yıllara gelindiğinde ise farklı alanlarda üretimler yapan 

genç sanatçılar ve tasarımcılar da hem atölyelerini hem evlerini bölgeye taşımaya başlamıştır. Buradaki 

dönüşüm, New York Soho mahallesi örneğindeki gibi, uygun fiyatlar ve çalışma koşulları dolayısıyla 

kendiliğinden gerçekleşmiştir. Ancak, Soho’dan farklı olarak kolektif bir üretim olmamış, sanatçılar 

birbirleriyle ya da bölgede çalışan insanlarla sınırlı düzeyde etkileşimde bulunmuşlardır. İlk taşınan 

sanatçılardan heykeltıraş Tuğrul Selçuk, 2011 yılındaki bir söyleşisinde mahalledeki sanatçıları bir 

araya getirip, bölgede bir sergi alanı oluşturup, sergiler, etkinlikler yapmak istediğini, ancak sanatçıları 

bir araya getiremediğini söylemektedir. (Akt. Tunç, 2011) 

Atatürk Oto Sanayii, İstanbul Maslak’ta çoğunlukla büyük firmaların ofislerinin ve rezidansların 

bulunduğu bir bölgede yer almaktadır. Bölgedeki oluşumlar, şehir merkezinin dışında yeni bir merkez 

yaratmayı hedeflemektedir. Bu amaçla lüks mağazaların, etkinlik alanlarının, müze ve sanat 

galerilerinin yaygınlaşmaya başladığı görülmektedir. Bölgedeki ticari kuruluşlar, sanatçıların Atatürk 
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Oto Sanayii’ndeki varlığını bu hedefleri doğrultusunda kullanmaya başlamış, bu çerçevede sanatçılarla 

ortak etkinlikler düzenlemişlerdir. Örneğin, 2015 yılında bünyesinde rezidanslar, ofisler, sergi ve 

etkinlik alanlarını barındıran 42 Maslak, Atölye Maslak “Maker Culture” isimli bir sergi düzenlemiş, 

bölgedeki sanatçıların üretimlerini bir araya getirmiştir. 

Türkiye’deki bir diğer örnek ise İstanbul Kadıköy’de yer alan Yeldeğirmeni Mahallesi’dir. 

Yeldeğirmeni’ndeki dönüşüm, ortaya çıkışı itibariyle Atatürk Oto Sanayii’nden farklılaşmaktadır. 2010 

yılında Kadıköy Belediyesi ve ÇEKÜL vakfı Yeldeğirmeni Canlandırma Projesi adıyla bir proje 

başlatmıştır.  Bu projeyle mahallenin kendine has dokusunu bozmadan, çeşitli sanatsal ve kültürel 

alanlar yaratılmış, etkinlikler düzenlenmiştir. “Mahalle kimliğinin korunması”, “entegre canlandırma 

stratejileri geliştirilmesi”, “mahalli örgütlenmenin desteklenmesi” ve “mahallenin kent ile 

bütünleştirilmesi” amacını taşıyan Yeldeğirmeni Canlandırma Projesi, belediye ve vakıf iş birliğiyle, 

mahallede yaşayan insanların da katılımıyla planlanmış bir projedir. Bu kapsamda, sanatçıların 

mahalledeki yapıların duvarlarına uyguladıkları resimleri içeren Mural İstanbul Festivali, bölgedeki 

sanatçıların, tasarımcıların, gönüllülerin üretimlerini destekleyen ve onlara alan sağlayan Tasarım Evi 

(TAK), mahalledeki kültürel miraslardan biri olan Sainte -Euphemie Ortaokulu kompleksinin 

yenilenmesiyle kurulan Yeldeğirmeni Sanat Merkezi gibi oluşumlar ortaya çıkmıştır. Yeldeğirmeni 

Canlandırma Projesi’nin etkisiyle, sanatçılar ve tasarımcılar bölgeye yerleşmeye ve atölyeler açmaya 

başlamışlardır. Uygun fiyatlı geniş dükkanlar, şehrin merkezinde yer alması ve sayısı hızla çoğalan 

çeşitli kültürel alanlar bu hareketi hızlandırmıştır. Ancak, buradaki sanatçıların Atatürk Oto Sanayii 

örneğindekine benzer olarak, kolektif bir üretim yapmadığı, sokakla ya da mahalleyle kurulan ilişkilerin 

çeşitli kurumlar aracılığıyla gerçekleştiği söylenebilir.  

YARATICI PLACE-MAKING VE DARAĞAÇ KOLEKTİFİ 

Darağaç Kolektifi İzmir şehir merkezinin hemen yanında bulunan Umur Bey Mahallesinde yaşayan ve 

üreten bir grup sanatçıdan oluşmaktadır. Mahallenin Osmanlı dönemindeki ismi Darağaç olmak ile 

birlikte yerel halk tarafından hala benimsenmektedir. Darağaç kolektifi de bu aidiyet duygusundan yola 

çıkarak kendi isimlerini belirlemişlerdir. 

Mahalle İzmir Şehir Merkezi’nde, İzmir Limanı’nın ve İzmir Tren Garı’nın hemen yanında yer 

almaktadır. Bölge yakın bir tarihe kadar yoğunluklu olarak sanayi bölgesi olarak kullanılmış ve 

fabrikada çalışan işçilere ev sahipliği etmiştir. Zamanında bölgede, Tariş Fabrikası, Havagazı Fabrikası, 

Şark Sanayi, Kiremit Fabrikası, Sümerbank Basma Sanayi gibi birçok fabrika üretim de bulunmuştur. 

Şu an ise bu alanlar atıl bir şekilde durmakta ve kamunun kullanıma kapalı bir halde durmaktadır. 

Bölgede zamanında depo amaçlı olarak inşa edilen yapılar eğlence sektöründen çeşitli bar ve gece 

kulüplerine ev sahipliğini etmektedir. Mahalle ise yoğunlukla irili ufaklı oto sanayi ve yan sanayi 
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işletmeleri bulunmakta, bunun dışında konutlar yer almakta ve tabi ki sanatçı atölyelerini 

barındırmaktadır. 

Darağaç Kolektifi böyle bir kültürel tarihin ve kentsel dinamiğin içine konuşlanmıştır. Kolektifin doğuşu 

2015 senesinde Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin bölgede atölyeler açmaları ile 

başlamaktadır. Uluslararası pek çok örnekte görebileceğimiz gibi düşük kira ve yaşam maliyetleri bu 

tercihte birincil öneme sahip olsa da peşi sıra bölgede açılan atölyeler ve sanatçıların yerel halk ile 

kurduğu ilişkiler zaman ile benzerine az rastlanır bir etkileşim ve üretim olanağı doğurmuştur. 

Mahallenin her metrekaresine yayılmayı arzulayan, mekanları ve sokakları dönüştüren sergiler, 

konserler, performanslar, konuşmalar ve çocuk atölyeleri kolektif üyeleri ve yerel halk iş birliğinde 

hazırlanmaktadır. Darağaç mahallesinin sakinleri ile orada atölyeleri bulunan ve üretim amaçlı 

mahalleyi ziyaret eden sanatçılar arasındaki dialogtan beslenen üretim pratikleri sonucunda 

konvansiyonel sergi mekanlarının yanı sıra kendine özgü pratikleri, taktikleri ve sergileme şekillerini 

ortaya koymaktadır. Darağaç Kolektifi’nin ürettiği ve organize ettiği etkinliklerde resim ve heykel gibi 

geleneksel plastik sanat üretimlerinin yanı sıra, mekana özgü yerleştirmeler, performanslar, video sanatı 

örnekleri grafitti gibi çağdaş sanat pratiklerine de rastlamak mümkündür.  

Kolektif her sene fiziki ve sosyal olarak tüm mahalleyi kapsayan bir sergi organize etmekte, 

üretmektedir. Bu büyük sergilerin ilki 2016 senesinde ‘Darağaç Bu Arada’ ismi ile düzenlenmiştir. 

Mahallede atölyeleri bulunan sanatçıların yanı sıra mahalle dışından sanatçılar ve yerel halkın da eser 

sunduğu ve/veya atölyelerini paylaşıma açtığı bir pratik ilk defa bu sergide deneyimlenmiştir. Daha 

sonra 2017 senesinde ‘bkz. Darağaç’ sergisi ile mevcut pratikleri işletmeye devam etmiştir. 2018 yılında 

ise ‘Darağaç III’ sergisi düzenlenmiş ve sanatçı sayısında gerçekleşen artış dikkat çekmiş; üretilen 

işlerin içeriklerinin giderek mahallenin yakın ve uzak tarihine yöneldiği gözlemlenmiştir. 2019 yılında 

ise Kolektif, ’Kültür İçin Alan’ fonundan destek almış ve ‘Darağaç IV: Lüzum’ sergisini düzenlemiştir. 

Bu sergide Kolektif, dört senelik deneyimlerinden yola çıkarak, yerel halk ile sanatçı etkileşiminden 

doğan hikayelere odaklanmıştır. Mahalleye ait hikayelerin yanı sıra mahallede bulunan boş duvarlar, 

sanayi atıkları, hurdalar sanat eserlerine dönüştürülmüştür. Bir önceki sergide mahallenin tarihinden 

ilham alan yaklaşımın bu sergide olgunluğa ulaşma yolunda ilerlediği dikkat çekmiştir. Bunun yanı sıra 

görme engelliler için rehberlik ve Braille alfabesinde sergi kitapçığı üretilmiş ve sağırlar için de sesli 

betimleme yapılmıştır. Bu sunulan hizmetler, aynı şekilde sanatçıların yerel halk ile kurdukları duyarlı 

iletişimin bir uzantısı olarak değerlendirmek mümkündür. 2020 senesinde ara verilen büyük sergiler, 

2021 senesinde ‘Darağaç temas’ sergisi ile devam etmiştir.  

Bu büyük sergilerin yanı sıra performans sanatı odağında gerçekleşen ‘Darağaç İcra’ (2020); sokak 

sanatı bağlamında düzenlenen ‘Darağaç Volta’ (2019) ve her sene sanatçıları değişen alternatif bir 

üretim biçimleri öneren sergi ‘Elden ele’ düzenlenmiştir. Bunlara ek olarak Emre Zeytinoğlu, Fulya 

Çetin, Öykü Canlı, Özgür Özakın, Elif Bursalı, Zeynep Okyay gibi kent-kültür-sanat- kolektif üretim 
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ekseninde işler üretmiş sanatçılar, akademisyenler ve kültüre-sanat insanları tarafından verilen paneller 

düzenlenmiştir. Ayrıca Kolektifin girişimi ile mahalle içerisinde atıl olarak bulunan bir alana sebze-

meyve bostanı kurulmuş, böylelikle mahalleli ve sanatçılar arasındaki etkileşimi geliştiren bir başka 

girişim olanağı elde edilmiştir. Bunların yanı sıra Kolektif üyelerinden mimari tasarımcı Berk 

Selamoğlu tarafından tasarlanan, elementleri parçalanıp oturma alanına dönüştürülebilen modüler bir 

sahne bulunmaktadır. 

Bu bildirinin yazıldığı tarihe kadar 100’den fazla sanatçı mahallede üretimde bulundu. Onlarca etkinlik 

Darağaç Kolektifi ve yerel halkın ortaklığı ve duyarlı etkileşimi ile gerçekleşti. Bu bağlamda bütün bu 

etkinlik ve girişimleri göz önünde bulundurduğumuzda sanat, kent ve toplum bileşkesinde özgün bir 

dinamiğin varlığından söz etmek mümkündür. Bu özgün yapıyı açığa çıkarmak adına mahallede 

atölyeleri bulunan ve daha önce üretim yapmış sanatçılar ile görüşmeler yapılmıştır. Bunun yanı sıra 

beş sergide üretilen işler üretim pratikleri ve içerikleri bağlamında incelenmiş ve dört farklı yaklaşım 

açığa çıkarılmıştır: Yerel Etkileşim, İç-Dış Belirsizliği, Mekanların ve Sokağın Dönüşümü, Yerel 

Hikayeler. Bu konseptlere sığan tüm işleri bu bildiri kapsamında değerlendirmek mümkün değildir. Bu 

sebep ile belirlenen konseptleri izah eden eserlerden bir seçki sunulacaktır. 

Yerel Etkileşim 

Darağaç Kolektifi’nin üretimlerinin merkezinde sanatçıların yerel halk ile kurdukları sosyal ilişkiler 

merkez noktasını oluşturmaktadır. Darağaç Kolektifi’nin ilk sergisinde mahalle esnaflarından Hasan 

Usta tarafından üretilen ‘Beni Yanlış Anlama!’ isimli iş bu yaklaşıma ilk örneklerden biri olarak 

görülebilir. Usta’nın atölyesi içerisinde sergilenen bu iş aynı zamanda satılan ilk işlerden biridir. Yine 

mahallle esnaflarından Hüseyin Özgürtepe ‘Darağaç III’ te bir yerleştirme sergilemiş; daha sonra 

Özgürtepe’nin oğlu sanatçı YOSEK ile birlikte ‘bkz.Darağaç’ sergisinde duvar resmi isimli 

çalışmalarını sergilemiştir. Son olarak da Özgürtepe’nin karısı Fatoş Özgürtepe de, ‘darağaç IV’ de 

güzel sanatlar kursunda elde ettiği bilgiler ışığında ve Kolektif’in işbirliği ile karışık teknik bir tablo 

sergilemiştir.  
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Pano, Fatoş Özgürtepe, 2019 

Bu ortaklığa Emre Yıldız’ın ‘Darağaç Tabela Atölyesi’ bir başka örnek olarak verilebilir. Atölye 

kapsamında esnaf ile ortaklaşa olarak grafik tasarım, resim ve heykel alanında çalışan sanatçı ve 

tasarımcıları bir araya getiren atölyede mahallenin tabelaları tarihsel ve kültürel olgulardan yola çıkarak 

yeniden üretilmiştir. 

Aynı bağlamda bir başka örnek Kadir Kayserilioğlu’nun sergilediği ‘Sofralar’ isimli iş ise bu sosyal 

etkileşimi betimler niteliktedir. Sanatçı mekânda bir sofra kurmakta ve insanlar o sofrada sosyalleşmeye 

davet edilmektedir. Masanın üzerinde bulunan masa örtüsüne alınan notlar, çizilen imgeler sohbetin ve 

etkileşimin izlerini taşır bir nitelikte bir ayak izi bırakmaktadır. Sanatçı daha sonra bu örtüyü 

sergilemektedir. 

İç- Dış Belirsizliği    

Darağaç’a özgü bir başka olgu ise çoğunlukla sergilerin nerede başlayıp nerede bittiğini, neyin sanat 

neyin hayat olduğunu tahmin edemeyişinizdir. Bir serginin varlığından haberdar olarak mahalleye giden 

izleyiciler bir yönlendirme ile karşılaşmamaktadır. Eserler bazen kapalı bir alanda olabileceği gibi bazen 

bir duvarın üzerinde, bazen terk edilmiş bir arazinin kenarında, bazen bir yıkıntının içinde, bazen de 

çatıdadır. Bazen de ‘bkz. Darağaç’ da sergilenen, Talha Demirel’in ‘İstirdat’ isimli işinde olduğu gibi 

mimari yüzeylerin arasındadır. Sanatçı bu işinde kiremit tuğla ile üzerine çekilmiş ve parçalanmış 

sıvanın arasına yosun birikintileri yerleştirmiştir. Farklı zamanlarda üretilmiş inorganik yapıların arasına 

yerleştirilen bu organik imgelem, tam da mahallenin güncel durumuna işaret eden bir metafor gibidir.  

Dinçer İşgel’in ‘Darağaç temas’ da sergilenen ‘Yol’ isimli video gösterimi işi mahallenin 

kahvehanesinde sergilenmiştir. İnsan portrelerini konu alan bu iş beklenmedik bir şekilde kahvehane 

içerisindeki bir sandalyeye konmuş bir ekran üzerinden izleyicinin karşısına çıkmaktadır. 
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Caner Çoban’ın ‘Darağaç III’ de sergilediği ‘Dikilitaş’ isimli işi iç-dış belirsizliği olgusuna çok katmanlı 

bir örnek sunmaktadır. Sanatçının atölyesi içerisinden geçilerek ulaşılan ve çatıya yerleştirilmiş bu iş 

bölgede bulunan atık malzemelerin dönüşümü ile oluşturulmuştur. İzleyiciler mahallede gezerken işi ilk 

önce çatıda görmekte; sonra işin üretildiği atölye içerisinden geçerek heykele ulaşmaktadır. ‘Dikilitaş’, 

bölgenin sanayi bağlamındaki tarihinin güncel tarih ile birleştiği, serginin iç ve dışının belirsizleştiği; 

kamusal ve özel olanın kesiştiği izleyiciyi sürprizlerle dolu bir deneyime sevk eden bir yaklaşım olarak 

dikkat çekmektedir.  

 

Dikilitaş, Caner Çoban, 2018 

 

Mekanların ve Sokağın Dönüşümü 

Sanatçı Fatih Altan ve esnaf Hasan Usta tarafından üretilen ‘Deneme Bir’ki’ isimli mekana özgü eser 

mekanların dönüşümüne bir örnek olarak verilebilir. Bu eserde Altan ve Usta mekanı eşit olarak 

paylaşmak dışında hiçbir ön anlaşma olmaksızın dışavurumcu bir yaklaşım ile mekanı 

dönüştürmüşlerdir. Daha sonra aynı mekânda elektronik müzik dinletisi gerçekleştirilmiştir. ‘Deneme 

Bir’ki’ Darağaç Kolektifi’nin özündeki farklılıkların aynı zeminde buluşma ve birlikte yaşama 

arzusunun soyut bir resmi gibi değerlendirilebilir.  
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Deneme Bir’ki, Fatih Altan ve Hasan Usta, 2019 

Bunun dışında başta ‘darağaç volta’ sergisi sürecinde üretilen işler başta olmak üzere pek çok duvar 

resmi de bulmak mümkündür. Örneğin; Inese Krizanovska ve Nazım Arslan iş birliği ile üretilen ‘Mavi 

İnek’ isimli eser iki katlı bir konutun birinci kat duvarlarına icra edilmiştir. Sokağa taşan bu eserde 

duvarlar adeta bir kanvas haline gelmiştir. İmgelem hem kamusalı hem özeli kendine zemin olarak 

edinmiştir. Darağaç bostanı ve darağaç sahne de aynı şekilde kamusal alanların dönüşümüne ön ayak 

olan girişimler olarak dikkat çekmektedir. 

Yerel Hikayeler 

Darağaç Kolektifi’nin düzenlediği sergiler içerisinde yakın tarihin kayıtlarını ve yansımalarını görmek 

mümkündür. Kolektif’in ortaklaşa olarak ürettiği ‘Alec Issigonis Madalyonu’ isimli anıt-eser bu 

bağlamda en dikkat çekici örneklerden biridir. Zamanında mahallede doğmuş ve büyümüş olan Issigonis 

daha sonra yurt dışına göç etmek durumunda kalmış ve meşhur araba modeli ‘Mini Cooper’ un 

tasarımcılarından biri olmuştur. Mahallelinin bihaber olduğu bu hikaye Kolektif tarafından açığa 

çıkarılmış ve ortaklaşa bir üretimle bir anıta dönüştürülmüştür. 

Ahmet Yörük tarafından üretilen ‘Ayaklarıma Müteşekkirim’ isimli iş ise 60’larda Altay’da futbol 

oynamış Gürcan Berk’in doğup büyüdüğü evin cephesi üzerinde yer alıyor. Evin duvarı Altay takımının 

renkleri olan siyah beyaza dönüştürülmüş ve Berk’in kabartma portresi yerleştirilmiştir. 

Mert Çakır’ın ‘Ara’ isimli işi ise mahallenin güncel durumunu yansıtan bir eser olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Yakın zamanda mahallede açılan Göçmen Bürosu’nu ve genel itibari ile göçmen 

probleminin varlığını vurgulayan bu iş bir duvarın üzerine yerleştirilen fotoğrafik baskıdan oluşuyor. 

Sanatçı, bir deniz kenarında bulduğu fotoğraf albümünde bulduğu bir kız çocuğu vesikalığını insan 
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boyutlarında bir baskı ile mahalledeki bir evin duvarına yerleştiriyor. Baskı zaman içerisinde dış etkenler 

sayesinde eprimeye ve şekil değiştirmeye başlıyor ve sanatçı bu dönüşümleri kayıt altına alıyor.  

SONUÇ 

Tarihsel olarak yaratıcı ‘place-making’ uygulamalarına bakıldığında, New York Soho Mahallesi ilk 

örnek olarak ele alınmaktadır. 1950’li yıllarda ucuz fiyatlı, geniş ve yüksek tavanlı binaları dolayısıyla 

sanatçıların zaman içinde yerleştiği ve mahalle kimliğindeki dönüşümü etkilediği Soho örneğinde 

sanatçılar bir yandan kolektif yaratıcı üretimler gerçekleştirmiş bir yandan da mahalleyi korumak için 

aktivist eylemler organize etmiştir. Türkiye’deki Atatürk Oto Sanayi örneği ve Yel değirmeni Mahallesi 

örneğine bakıldığında ise, Soho’dan bazı noktalarda farklılaştığı söylenebilir. İstanbul Maslak’taki 

Atatürk Oto Sanayi’nde sanatçılar benzer nedenlerle mahalleye taşınmış ancak birbirleriyle ya da 

mahalleyle çok fazla etkileşimde bulunmamıştır. İstanbul Kadıköy’de bulunan Yeldeğirmeni’nde ise 

sanatçıların bölgeye yerleşmesi, belediye ve ÇEKÜL Vakfı’nın organize ettiği Yeldeğirmeni 

Canlandırma Projesiyle başlamıştır. Bu örnekte de sanatçıların mahalleyle olan ilişkisi, proje dolayısıyla 

planlı olarak kurulmuştur. 

2015 senesinde İzmir’de bir grup sanatçının yaşamak ve üretmek amacı ile yerleştiği Darağaç, bugün 

zanaatkarların ve yerel halkın da işin içine dahil olduğu müşterek bir varoluş pratiğine tanıklık 

etmektedir. Darağaç, sanatçılar için çağdaş sanat sistemlerine alternatif özgür bir laboratuvar olmasının 

yanı sıra İzmir’in kültürel tarihini de aydınlatmakta ve kayıt altına almaktadır. Mekanların hafızalarının 

açığa çıkarılmasına, mevcut mekanların dönüşümüne ön ayak olmakta ve yaratıcı ‘place-making’ 

pratiklerine özgün ve organik bir örnek teşkil etmektedir.  

Darağaç’ın geleceği düşünüldüğünde ise hali hazırda kentsel dönüşüm başlamış gibi gözükmektedir. 

Mahalleyi çevreleyen gökdelenler, buna ek olarak olası İzmir Limanı’nın taşınması ile Darağaç’a dair 

bahsettiğimiz özgün mekân kimliğinin yok olması olasıdır. Darağaç, Kültür için Alan, Saha Derneği 

fonu, Culture Civic gibi kültür fonlarından yararlanmakta fakat bu biricik varlığın sürdürülebilir ve 

kalıcı olması için yerel ve merkezi karar alıcıların daha bütünlüklü bir yaklaşım ve politika geliştirmesi 

şart gibi görünmektedir. 
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 Şərq Xalqları Musiqi Alətlərinin Ortaq Xüsusiyyətləri 

Öz  

Məqalədə Şərq xalqlarına məxsus qədim musiqi alətlərinin ortaq və özünəməxsus 

dekorativ xüsusiyyətləri haqqında konkret məlumatlar verilmişdir. Bu məqsədlə verilmiş 

nümunələr üzərində aparılan araşdırmalar məqalənin maraq dairəsini artırmışdır.  

Məqalədə qeyd ediliyi kimi VII əsrin əvvəllərindən Türk-Oğuz boylarının indiki 

Türkiyə torpaqları da daxil olmaqla Orta Asiyadan regional ölkələrə köç etməsi, XI-XIII 

əsrlərədək Səlcukların Orta Şərqdə yüksəlməsi və Asyanın böyük bir hissəsinin Teymurun 

dövlət hakimiyyətinə keçməsi, sadəcə o zamana görə güclü dövlətlərin deyil, bütün türk 

xalqlarının ortaq bir mədəniyyət qazanmasına səbəb olmuşdur. Mədəniyyətin müxtəlif 

sahələrində olduğu kimi musiqi, çalğı alətlərinin bədii formalarında da izləmək mümkündür. 

Araşdırmalara əsaslanaraq müxtəlif dillərdə danışan, lakin Şərqin eyni coğrafi şərtlərində 

yaşayan xalqların qarşılıqlı əlaqəsinə baxdıqda onların mədəniyyət və musiqi alətləri 

baxımından yaxın olduqlarını görürük.   

Fərqli dillərdə danışan, lakin Şərqin eyni coğrafi şərtlərində yaşayan xalqların qarşılıqlı 

əlaqəsinə baxdıqda onların mədəniyyət və musiqi alətləri baxımından yaxın olduqlarını 

söyləmək mümkündür. Buna misal olaraq, iranlıların “Dəsgah”, azərbaycanlıların “muğam” 

adını verdikləri, və yaxud daha parlaq nümunə olaraq iki fərqli dildə danışan taciklər və 

özbəklər tərəfindən milli mədəniyyət əsəri sayılan “şaşmakon” adlanan musiqi növlərini və 

burda istifadə edilən musiqi alətlərini göstərmək olar. Məqalədə aparılan araşdırmalara 

əsaslanaraq qeyd edək ki, Şərq xalqlarının musiqi alətlərində oxşar xüsusiyyətlər qədər onları 

bir-birindən fərqləndirən dekorativlik də mövcuddur. Verilmiş nümunələr, xüsusilə də onların 

üzərində aparılan təhlillər qeyd olunanların təsdiqləyir.   

Açar sözlər: musiqi aləti, çalğı, dekorativ həll və s.  
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GİRİŞ  

Məlum olduğu kimi VII əsrin əvvəllərindən Türk-Oğuz boylarının indiki Türkiyə 

torpaqları da daxil olmaqla Orta Asyadan regional ölkələrə köç etməsi, XI-XIII əsrlərədək 

Səlcukların Orta Şərqdə yüksəlməsi və Asyanın böyük bir hissəsinin Teymurun dövlət 

hakimiyyətinə keçməsi, sadəcə o zamana görə güclü dövlətlərin deyil, bütün türk xalqlarının 

ortaq bir mədəniyyət qazanmasına səbəb olmuşdur. Bunu digər sahələrdə olduğu kimi musiqi, 

çalğı alətlərinin bədii tərtibatında, dekorativ formalarında da hiss edə bilərik. Bununla yanaşı 

türkçülüyün əsasını əks etdirən bir çox nümunəni, əski türk qaynaqları və bunlardan biri olan 

dastanlarda aydın şəkildə görməkdəyik. Məsələn, türk xalqlarının orta əsr musiqi alətləri bir-

birindən fərqlənsə də, digər xalqların musiqi ənənələrindən az da olsa təsirləndiyini söyləyə 

bilərik.  

Şərq xalqları simli musiqi alətlərinin ortaq xüsusiyyətləri  

Fərqli dillərdə danışan, lakin Şərqin eyni coğrafi şərtlərində yaşayan xalqların qarşılıqlı 

əlaqəsinə baxdıqda onların mədəniyyət və musiqi alətləri baxımından yaxın olduqlarını 

söyləmək mümkündür. Buna misal olaraq, iranlıların “Dəsgah”, azərbaycanlıların “muğam” 

adını verdikləri, və yaxud daha parlaq nümunə olaraq iki fərqli dildə danışan taciklər və 

özbəklər tərəfindən milli mədəniyyət əsəri sayılan “şaşmakon” adlanan musiqi növlərini və 

burda istifadə edilən musiqi alətlərini göstərmək olar. Qeyd edək ki, bu iki xalqın musiqi alətləri 

günümüzdə də çox böyük bənzərlik göstərdiyi kimi, digər Şərq xalqlarının çalğı alətlərində də 

eyni yaxınlığı göstərir. Bu yaxınlığı həm də bu musiqi alətlərinin dekorativ tərtibatına da aid 

etmək olar. Məsələn, özbəklərə məxsus tanbur nümunəsindən birinin dekorativ həllinə diqqət 

yetirildiyində onun üzərində sədəflə işlənmiş bəzək detallarının həm də onun quruluşuna uyğun 

iki hissəli çanaq hissəsinin formasına uyğunlaşdırıldığını görürürk. Tənburun çanaq hissəsinin 

yan qismlərində həndəsi elementlər bütün kənar hissələr boyu aləti haşiyələmişdir. Mərkəzdə 

isə ulduzabənzər element, aşağı çanağın üzərində günəşi əks etdirən simvolik təsvir elementi 

ilə əvəz olunur. Digər bir özbək tənburunun forması Azərbaycan sazlarını xatırladır. Bu 

xatırlatma sadəcə formaya görə deyil, eyni zamanda üzərində verilmiş üslublaşdırlmış nəbati 

elementlərin çanaq hissədəki təsviri ilə də öz izahını tapır.  

Uyğur tanburlarında isə bəzək elementlərinin daha zərif formada həlli onların dekorativ 

tərtibatına mistik təsir gücü bəxş etmişdir. Uyğurların uğur tanrısı Xızır tərəfindən qoyun 

bağırsaqlarından hazırladığı haqda fikirlər mövcuddur. Uyğur çalğı alətlərinin ən uzunu olan 

tanburun ölçüsü bir metrdən də çox ola bilər. Əsasən tut ağacından hazırılanan bu çalğı alətinin 

beş teli vardır. Bir-birindən fərqlənən bir neçə uyğun tanburun üzərindəki təhlil onların 
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arasındakı bu fərqin formaya görə meydana çıxdığını əsaslandırır. Məsələn, birinci nümunədə 

uzun formalı qol hissəsi xüsusi olaraq uzun formada daha kiçik çanağın yan hissələrində iki 

qanadabənzər detalın simmetrik yerləşməsi ilə diqqəti cəlb edir. Digər bir nümunədə isə tənbur 

öz sadəliyində zərif bəzək elementləri ilə maraq doğurur. Uyğur tanburları sırasında daha qısa 

və enli olan və yaxud çanağı olduqca kiçik, qol hissəsi isə nisbətə görə enli olan növlərə də rast 

gəlinir. Lakin onları birləşdirən xüsusiyyət bəzək elementlərinin həllidir ki, burada sədəf və 

digər açıq rəngli daşlarla verilmiş xırda nöqtələrin yaratdığı sadə bəzək detalları onların olduqca 

zövqlə işləndiyini, çəkiciliyini təsdiq edir.  

Tacik tanburları daha çox özünün xüsusi ornamental yan kəsikləri ilə dekorativliyini 

meydana çıxararaq diqqət çəkir. Bu ornamentallıq əsasən qol hissədə özünü göstərərək çanağın 

dairəvi forması ilə birlikdə özünün mürəkkəb dekorativ quruluşu ilə maraq doğurur. Bu cür 

alətlər hətta Səlcuklu keramikalarının üzərindəki təsvirlərdə də yer alır. Tacik tanburunun 

çanağı, sap bölgəsi və baş hissəsi bütöv bir ağac parçasından oyularaq hazırlanır. Bu zaman 

əsasən qaysı ağacından istifadəyə üstünlük verilir. Alət pərdəsizdir, üçü bir, dördü bir tərəfdə 

olmaqla burğu ilə bağlanan tellərlə köklənir.  

Bağdat tanburlarının forması da digər alətlərlə müqayisədə daha sadə formanın 

xüsusiyyətlərini daşıyır. Onun çanaq hissəsi oval formada olaraq düz sapı ilə birlər və adətən 

üzərində hər hansı mürəkkəb bəzək elementlərinə yer verilmir.  

Və yaxud dutar nümunələrinə diqqət yetirildiyində bu alətin də Şərq xalqlarının hər 

birində özünəməxsusluğu ilə yanaşı, səciyyəvilik göstərdiyinin də şahidi oluruq. Məsələn, kökü 

Türkmənistan olan, iki telli çalğı aləti olan dutar özbək və ya uyğur dutarlarına görə daha kiçik 

ölçüdə olur. Telləri metal olmaqla yanaşı, bəzən qatı ipək saplardan da hazırlandığının şahidi 

ola bilərik. Əsasən çanaq hissəsi tut ağacından, sapı isə ərik ağacından hazırlanır. Türkmənistan 

dutarlarından birinin formasına diqqət yetirdiyimizdə burada onun dekorativ həllində rəng 

dəyərlərinin tünd və açıq tonlarından istifadə edilərək ona estetik görünüşün bəxş edildiyini 

görürük. Bir qədər plastik formaya məxsus çanaq hissə ensiz düz sapla birlikdə həm də alətin 

bir sənət nümunəsi kimi diqqət çəkməsinə imkan yaradır. Türkmənistana aid başqa bir dutar 

nümunəsində onun taxtadan hazırlanmış gövdə və sapının üzərində mat effektin saxlanması 

onun klassik formaya uyğun bədii həlli üçün məqsədəuyğun hesab edilmişdir.  

Özbək dutarları isə Azərbaycana məxsus saz nümunələri ilə oxşarlıq təşkil edir. 

Buradakı fərq onların üzərindəki bəzək elementlərinin daha bəsit və sadə formada tünd rəng 

həlli ilə verilməsindədir. Doğrudur, sədəflə işlənmuş özbək dutarlarına da rast gəlmək 
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mümkündür, lakin burada daha ciddi tərzdə verilmiş nöqtəli bəzək elementləri alətin sadə, lakin 

zərif formasını təqdim edir.  

Klassik saza yaxın olan digər çalğı nümunəsi əsasən Türkiyənin Ağdəniz bölgəsinə aid 

olan Yörük xalq çalğı aləti olan Curadır. Uzunluğu əsasən 55-60 sm.-ə qədər olan uzunluğu 40 

sm.ə qədər olan altı və ya beş telli olaraq hazırlanır. Qeyd edilən curaların fərqli adlara sahib 

olması onların ölçüləri ilə əlaqədardır. Ölçüləri hər nə qədər fərqli şəkildə həyata keçirilsə də 

formaca dəyişməyən çuraların səthi parlaq olaraq boyalanır. Müasir cura nümunələrinə diqqət 

yetirdiyimizdə burada onların tünd, açıq, hətta ağ rəngdə boyanaraq kiçik şərq ornamentləri ilə 

zərif bəzədildiyinin şahidi oluruq.  

Qeyd edək ki, curaların daha kiçik və cura zurna adı ilə məlum olan nümunəsi özünün 

olduqca zərif formasına görə bəzən evlərdə dekor, bəzək elementi olaraq da istifadə edilir.  

XX əsrin əvvəllərində Altayların Pazırık və Başadar vadilərində araşdırmalar aparan 

Sovet tədqiqatçıları S.İ.Rudenko və M.P.Qryaznov çox qədim kilim hissələri və türk musiqi 

aləti olan çəngi aşkarlamışdılar. Rudenko bu ərazidə yaşayan insanların tarixini e.ə. 1700-ci 

illərə aid olduğunu iddia etmişdir. Asya xalqlarından olan Hunlar bu aləti çox sevirdilər. 

Azərbaycan ərazisində yayılmış arpa bənzər qədim simli musiqi aləti “çəng" və ya "cəng" 

olarak adlandırılırdı. Azərbaycan arxeoloqlarının araşdırmaları nəticəsində cəngin bu ölkədəki 

qalıqlarının eradan əvvəlki dövrlərə aid olduğu müəyyənləşdirilmişdir16. Ölkəmizdəki qədim 

mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Bərdə şəhəri yaxınlığında Şatırlar kəndi ərazisində alimlər 

tərəfindən aparılan qazıntılarda üzərində çəng çalan qadın təsvirləri edilmiş keramik hissələri 

aşkarlanmışdır. Türklərə aid olan bir cəng formasını xatırlatdığından ona Aycəng adı 

verilmişdir ki, bu da klassik cəngdən əsaslı şəkildə seçilir.  

Cəng bəzi Şərq xalqlarının musiqisində yer alsa da Azərbaycan cəngi daha böyük səs 

diapazonuna sahibdir. Azərbaycan çənginin 31-32 simi olduğu haqda faktlar belə mövcuddur. 

Müasir Azərbaycan cənginin dekorativ həllində əsasən onun klassik stilinin saxlaması şərti ilə 

ornamenatllıqdan da sadə elementlər şəklində istifadə edilir.  

Kökləri Orta Asyaya dayanan tək telli, yaylı və dəri qapaqlı kabak kemene adlı musiqi 

aləti hazırda türk musiqisində geniş istifadə olunur. Qərbi Anadoluda sıx şəkildə istifadə edilən 

bu xüsusi çalğı aləti Hatayda “hegit”, Cənub-Şərqi Anadoluda isə “rubaba” olaraq bilinir. Belə 

alətlərdən birinin dekorativ həllinə diqqət yetirldiyində onun Azərbaycan kamançasının bədii 

                                                           
16 https://az.wikipedia.org/wiki/Paz%C4%B1r%C4%B1q_m%C9%99d%C9%99niyy%C9%99ti. “Pazırık 

mədəniyyəti”.  

https://az.wikipedia.org/wiki/Paz%C4%B1r%C4%B1q_m%C9%99d%C9%99niyy%C9%99ti
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xüsusiyyətləri ilə olduqca yaxınlıq daşıdığının şahidi oluruq. Onun üzərində işlənmiş paxlava 

formalı sədəfdən olan bəzək elementləri də bu baxımdan yaxınlıq təşkil edir. Qaradəniz 

kamançası isə demək olar ki, öz quruluşuna görə olduqca fərqli formaya malikdir. Bilinən ən 

qədim çalğı aləti olan rebaptan çevrildiyi hesab edilən Qaradeniz kamançası üç simli, yaylı bir 

çalgıdır. Uzunsov forması olan bu çalğı aləti digər kamaçalardan fərqli olaraq bir hissədən 

ibarətdir. Adətən onun üzərində kənar bəzək elementlərindən istifadə edilməyərək öz 

klassikliyini hər zaman bir qayda olaraq saxlayır.  

Şərq musiqisində geniş yayılmış yaylı tambur özünün incə sapı, dairəvi çanaq hissəsi 

ilə sazı xatırladır. Yaylı Tanbur Tanburi Cəmil bəy tərəfindən icad edilərək onun tellərini 

çoxaldaraq aləti kamança yayı ilə çalmağa başlamışdır. Və beləcə yaylı tamburu musiqi 

dünyasına daxil etmişdir. Belə tamburlardan birinin üzərində verilmiş bəzək detalları onun xoş 

görünüşünə məxsus estetikliyi də meydana çıxarmaqdadır. Onun sap hissəsində üç hissədə 

verilmiş real çiçəkli budaq təsvirləri tamburun çanaq hissəsinin haşiyəsində də yer alaraq alətin 

zövqlə həyata keçirildiyini göstərir.  

Rebap, rebab və ya rübab əsas olaraq min illərdir ki İslam coğrafyasının hər bir 

bölgəsində simli və mizrablı çalğı alətlərinə verilmiş bir addır. Pakistanda və Hindistanda 

mizrablı çalğılara, İran, Anadolu və ərəb bölgələrində isə simli çalgı alətlərindən birinin adıdır. 

Orta Asyadakı Iklığ və İrandakı kamança da qədim zamanlarda rebab deyə adlandırlmışdır. 

Lakin günümüdək gəlib çatan və bizim dərk etməyə çalışdığımız iki çeşit rebab mövcuddur. 

Biri rebab adı verilən simli çalğı aləti, digəri isə rabab adı verilen mizrabli çalğl alətidir.  

Türk rebabı Orta Asya türklərinin çalgısı olan Iklığdan keçərək formasını dəyişmişdir. 

Gövdəsi kakosdan, ön hissəsi dəridən, sapı isə müxtəlif ağaclardan hazırlana bilir. Telləri qədim 

zamanlarda at tükü və bağırsaq kimi materialladan yaradılmış olsa da günümüzdə polad teldən 

istifad edilir. Türk rebabı tellidir. Misir rebabı da türklərin həmin adda olan çalğı alətinə 

bənzəyir. Gövdəsini meydana çıxardan kakos ağac daha kiiçik hissədən ibarətdir. Telləri at 

tükündən hazırlanır. Misir rebabının türklərinkindən fərqli iki telli olmasıdır. Və tür reababına 

nisbətən daha ibtidai hesab edilir.  

Mağrib rebabına diqqət etirdiyimizdə isə onun türk və Misir rebabından tamamilə fərqli 

olduğunu görürük. Onun gövdə və sap qismi bir bir bütün olaraq ağaçdan oyulur. Gövdənin 

ortası daraldılaraq yayı hərəkət etdirmək asanlaşdırlır. Türk rebabı, Celaleddin-i Ruminin 

yetmişdən çox beytinde rebabdan bəhs etdiyi göstərilmişdir.  
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Rebab, XVII əsrə qədər Osmanlıda istifadə edilən ən geniş yayılmış simli çalğı alətidir. 

Lakin XVIII əsrə Qərbdən gələn kamanın türk musiqisində özünə yer etməsi və istifadəsinin 

yayılması ilə rebaba verilən dəyər azalmış və arxa plana atılmışdır.  

Rabab (Rubab olarak da yazılır), günümüzdə İran, Əfqanıstan, Pakistan və Hindistanda 

geniş olaraq istifadə edilən bir saz növüdür. Onlar türk rebabindan tamailə fərqlidirlər. Bu fərq 

onların yaylı deyil, mizrabla çalınması ilə izah edilir.  

Türk rübablarından birinin üzərində verilmiş dekorativ həll onun estetikliyinə də xüsusi 

əhəmiyyət verildiyini göstərir. Çanaq hissəsi enli formada gələrək hər iki tərəfindən kiçik 

oyular kimi xüsusi formaya salınmış həmin alət enli sapının yuxarya doğru incəlməsi ilə özünü 

göstərir. Onun üzərində sədəflə işlənmiş bəzəklər Şərq ornamental xüsusiyyətlərini özündə 

daşıyır. Haşiyə həndəsiləşdirilmiş çiçək elementləri ilə həll edilmişdir. Mərkəzdə isə yarpaq və 

xırda nəbati elementlərin zövqlə sıralanması bütün aralıq hissəni dolduraraq çalğı alətini dolğun 

dekorativ həllini meydana çıxarmışdır. 

Azərbaycanda rübab adı ilə məşhur olan bu alətin vətəni ərəb ölkələri hesab edilsə də o 

qədim Azərbaycan miniatür rəssamları sayəsində şöhrət qazanmışdır.  

 Əfqan rübabları forma etibarı ilə daha zəngin formada həyata keçirilir. Bu zənglik kor-

koranə deyil, məhz milli bəzək elementləri üzərində formalaşdırılmışdır. Qeyd edilən ənənə 

günümüzədək davam etməkdədir. Məsələn, bir neçə əfqan rübabının dekorativ həllinə diqqət 

yetirək. Birinci nümunədə alətin sapı üzərində verilmiş sədəf və daşlarla bəzədilmiş düz səthli 

bəzək elementləri Əfqan dekorativ sənətində, əsasən də xalçaçılıqda istifadə edilən bəzək 

elementlərinindən istifadə edilmişdir. İri romb formalı əsas hissənin daxilində yerləşdirilmiş 

təsvir kəpənəyin yana açılmış qanadları üzərində zərif naxışların bəzəkli formaları ilə diqqət 

çəkir. Haşiyələrdə verilmiş xırda nəbati elementlər bu təsvirlə uyğunlaşdırılaraq dolğun naxış 

kompozisiyasını meydana gətirmişdir. Alətin hər iki çanaq hissəsində verilmiş dekorativlik də 

öz dolğunluğu ilə diqqəti cəlb edir. Əsasən sədəflə işlənmiş naxışlar uyğun kompozisiya üzrə 

həyata keçirilmişdir. Ana hissədə mərkəzdə verilmiş medalyonun ətrafında altıguşəli ulduz 

elementinin sadə forması kisik quş təsvirləri daha da canlandıran, sanki onları boşluqdan 

çıxararaq havalandıran nöqtələrin əhatəsində təsvir edilmişdir. Quşların hərəkətli formalı stilizə 

olunaraq haşiyələrdə də sistemli şəkildə sıralanaraq həyata keçirilmişdir. Digər haşiyələrdə isə 

stilizə edilmi həndəsə bəzək elementlərinin istifadəsi alətin olduqca dolğun dekorativ həllini 

meydana çıxarmışdır.  
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Digər bir Əfqan rübabının da özünəməxsus dekorativ tərtibatı diqqəti cəlb edir. Oyma 

ilə işlənmiş başlığın daxilində Əfqanların əslimi – yanı işlimi naxış elementlərindən istifadə 

edilmişdir. Çanağa doğru genişlənən sapın üzərində də verilmiş iki sırada yerləşən haşiyə 

daxildə təsvir edilən zərif dibçəkdə gül elementinin ətrafına olduqca incə nəbati elementlərlə 

zövqlə uyğunlaşdırlmışdır.  

 Ümumiyyətlə Orta Asiya xalqlarının musiqi dünyasında məşhur olan rübablar hər bir 

xalqın incəsənətində ortaq xüsusiyyətləri ilə yanaşı özünə malik dekorativliyi ilə də fərqlilik 

yaradır. Bunlardan qaşqar, tacik, Bədəxşan, Dulan, Pamir rübablarını misal göstərmək olar. 

Misal olaraq Tacikistana aid Pamir rübablarının forması daha fərqli şəkildə qarşımız 

çıxmaqdadır. Formaca bir qədər yan hissələrdən buynuz şəklində yana əyilmiş iki element onun 

fərqli şəkillərini meydana çıxarmışdır. Tacikistanın Badaxşan bölgəsinin musiqi ənənəsini 

davam etdirən rübabın Doqquz telli bağırsaqdan hazırlanmış telləri daha kiçik çanaqdan sonra 

xüsusi dekorativ tərtibata məxsus sapın üzərində olduqca estetik forması ilə diqqəti cəlb edir. 

Verilmiş nümunələrdən birində buynuzu xatırladan elementin üzərində sarı və tünd qəhvə 

rəngli zolaqlar sapın tünd yerliyi üzərində verilmiş eyni sarı rəngli naxışlarla harmonik görünüş 

yaradır. Zolaqların xırda nöqtələri, incə stilizə edilmiş həndəsi elementlər bu sayədə daha gözəl 

formada özünü göstərir.  

Türk dünyasının ən qədim alətlərindən olan adı “Kitabi – Dədə Qorqud” dastanında 

keçən qopuzun çox uzun bir tarixi vardır. Türk dünyasının ortaq musiqi aləti olan qopuzun 

dekorativ formasına diqqət yetirdiyimizdə ortaq xüsusiyyətlər qədər fərqli formaların da 

mövcud olması maraq oyadır. Misal olaraq, 2010-cu ildə Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdə 

konsertlərin birində ifa edən musiqiçinin istifadə etdiyi qopuzla müasir türk qopuzunu 

müqayisə edərkən onların olduqca fərqli formalara malik olduqlarını görürük. Qırğızıstana 

məxsus qopuzun çanaq hissəsi armuda bənzər quruluşda olduğu halda, digər qopuzun çanağının 

tam dairəvi formada olması onlar arasındakı əsaslı fərqi göstərir. Buradakı qopuzlardan biri 

mizrabla, digəri isə yayla səsləndirilir. Lakin qopuzların heç birində dekorativ elementlərin 

istifadəsinə rast gəlinmir. Azərbaycan qopuzunda isə sanki çanaqla, sap hissə bir-birindən 

ayrılmadan tam olaraq əl ilə oyularaq ağac fakturasının qorunması ilə özünün klassik formasına 

sadiqliyini nümayiş etdirir. Daha əski qopuzların günümüzə gəlib çatan bir çox fotoları onların 

daha naxışlarla, Şərq ornamentlərindən istifadə ilə daha zəngin formada həyata keçirildiyini də 

qeyd etməyə əsas verir. Ağacdan hazırlanmış bu qopuzlar əsasən Altay türklərinin musiqi 

mədəniyyətinə daxil olan bu qopuzlar daha çox kamançanı da xatırladır. Üzərində altı şüalı 

ulduz, fərqli süjetli təsvirlərin də olduğu güman edilən həmin qopuzlar formaca fərqli 
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quruluşlara malik olurdular. Əsasən Şimal-Şərqi Asya xalqlarına məxsus olan qopuzların çanaq 

hissəsi bir çox hallarda düz formalarda da həyata keçirilirdi. Xakas türklərinin xalq musiqisində 

istifadə edilən qopuzun quruluşca kamançaya olduqca yaxın olması diqqəti cəlb edir. Qeyd 

edilən bu musiqi alətinin düz, bir qədər çanaqla birləşən forması qədim kamança nümunələrini 

də xatırladır.  

Şərq xalqları nəfəsli və zərb musiqi alətlərinin ortaq xüsusiyyətləri  

Simli alətlər qədər nəfəsli alətlər də hər bir Şərq xallarının musiqisində fərqli formalar 

üzrə özünü göstərir. Mərakeşdən Çinə qədər uzanan coğrafi ərazilərdə yerləşən hər bir ölkədə 

istifadə olduğu məlumdur. Müxtəlif növləri Orta Şərq və Qafqaz xalqları arasında olduqca geniş 

yayılmışdır. Azərbaycanın Mingəçevir bölgəsindən arxeoloji qazıntılar zamanı aşkarlanmış 

maral buynuzundan hazırlanan dörd ədəd zurnalar bu alətin tarixinin 3 min il əvvələ 

dayandığını sübut edir.  

Azərbaycan musiqisində də geniş yayılmış zurna musiqi alətinin formaca digər şərq 

xalqlarının musiqisində sıx istifadə olunan eyni alətin yaxın olduğu görülməkdədir. Lakin 

burada hər bir bölgənin adət-ənənələrinə, genetik xarakterinə yaxın olaraq fərqli şəkillərdə 

dekorativ tərtibata malik olması da danılmazdır. Çünki, xalq musiqi aləti deyildiyində, burada 

fabrika istehsalı deyil, məhz yerli xalqın şəxsi əməyinin, zövqünün nəticəsi olan alətdən bəhs 

edirik. Məsələn, Azərbaycana aid zurna nümunələrinin üzərində əsasən bəzək elementlərinin 

sədəf daşlarla bəzədildiyini görürük. Digər elementlərlə müqayisədə daha sadə formaya malik 

olan zurnanın bəzədilməsi də bir qədər sadə, əsasən romb, kvadrat, kiçik dairələr kimi çox da 

mürəkkəb olmayan həndəsi elementlərlə həyata keçirilir. Başlıqda istifadə edilən kiçik halqalar 

əsasən açıq rəngli metaldan olaraq əsas hissə ilə təzad yaradaraq onun estetikliyini meydana 

çıxardır.  

Qara zurna adı ilə məşhur olan alətin dekorativ tərtibatında da eyni “ciddiyyəti” görürük. 

Başlıqda sona doğru tədqicən enliləşməyə başlayaraq, üzərindəki dəliklərlə musiqinin lazımi 

səsləndirməsinə xidmət edən alət Azərbaucanda bir çox hallarda qəmli, kədərli hissləri 

tərənnüm edən musiqilərdə də ifa edilir. 

Türkiyənin əsasən Qaradəniz bölgəsinə aid olan zurna musiqi alətlərinə diqqət 

yetirdiyimizdə isə, daha çox toy, şadlıq məclislərində sıx istifadə edilən bu xalq musiqi alətinin 

olduqca şux ifadəsi maraq oyadır. Bu şuxluq üzəri fmüxtəlif daş və muncuqlarla bəzədilmiş bir 

neçə qatdan ibarət olan uzun zəncirlərin istifadəsi ilə özünü göstərir. Buradakı zurnaların 

forması isə düz şəkildə gələrək, aşağıdan xüsusi detalla enliləşməyə başlayır. Azərbaycan 
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zurnalarına bənzəyən Türkiyədə də eyni adla tanınan cura zurnaların forma və tərtibatı isə bir-

birinə olduqca yaxındır.  

Nəfəsli alətlər içərisində əvvəllər daha çox Azərbaycanın Qarabağ, Laçın, Qazax, 

Tovuz, müasir dövrümüzdə isə əsasən Naxçıvan ərazisində məşhur olan tulumun formaca da 

Türkiyənin Anadolunun şimal-şərq bölgələrində məşhur olan tulumun Trabzon yaxlnlığında 

yaşayan xalq tərəfindən yaradıldığını iddia edən informasiyalara rast gəlinir. Bunlardan XVII 

əsrdə bu bölgələrə səyahət edən Evliya Çələbinin “Səyahətnaməsində” “dankiyo tulum sazı” 

və “Sazəndə-i dankiyo düdüyü” kimi adlandırılaraq onların bu ərazilərdə yarandığını qeyd edən 

məlumat xüsusilə diqqəti cəlb edir.17  

Azərbaycanda bir çox hallarda isə tulum-zurnası olaraq da adlandırılan bu musiqi aləti 

müasir dövrdə hər bir sənətkarın şəxsi zövqünə uyğun olaraq dekorativ tərtibatı müxtəlif 

formalarda konkret yeganə bir ənənəyə bağlı olaraq həyata keçirilmir. Məsələn, Türkiyə 

bölgəsinə aid tulumlardan biri sanki bölgəyə xas qadın geyin ənənəsini və qadın vücuduna 

bənzər formanı ifadə edən yaşıl məxmər üzərində qırmızı saçaqların və tikmələrin istifadəsi ilə 

həyata keçirildiyi halda, digər yerli usta onu ilkin, klassik formasında, qoyun dərisinin olduğu 

kimi saxlanması ilə həyata keçirilməsini yaradıcılığı üçün daha uyğun hesab etmişdir.  

Zərb çalğı alətləri arasında əsasən qoşanağaranın adını qeyd etmək olar ki, nümunələr 

üzrə Azərbaycan və Türkiyənin kudum adı ilə tanınan musiqi aləti formaca bir-birinə olduqca 

yaxındır. Azərbaycana aid iki kiçik qədəhvari nağaraların üst qismi xüsusi heyvan dərisindən, 

kənar hissələr, ağac və ya metaldan hazırlanır. Küdümlərin isə forması bir qədər fərqlidir. 

Burada da iki nağaranın yan-yana verilməsi ilə dörd hissədən – mis gövdə, dəvə dərisi, altlıqlar 

və iki çubuqdan ibarət olması, bir qədər küdümlərin daha kiçik olması, eləcə də altda istifadə 

edilən dəri formalar fərqli cəhətləri üzə çıxardır. Bir çox hallarda küdümlərin çanaqlar üzərində 

onları bərkidən iplər müxtəlif daşlarla da bəzədilir. Bəzən nəkkarə adı ilə də tanınan küdümlərin 

bir çox nümunələrinin Azərbaycan nağarasına daha yaxın formada olsa belə fərqli 

xüsusiyyətlərə malik olduğunun da şahidi oluruq. Məsələn, İstanbul Atatürk Mədəniyyət 

mərkəzində nümayiş etdirilən kudum nümunəsi ilə azərbaycan nağarası arasında aparılan 

müqayisəli təhlil zamanı Türkiyəyə aid nümunədə altlıqlardan (smitlərdən) istifadə edilmədiyi 

üçün, onların bir qədər yan oturdulması diqqəti cəlb edir. Digər cəhət isə aləti səsləndirən iki 

                                                           
17 Yrd. Doç. Dr. Ömer Can SATIR Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim 

Üyesi/ “Türk xalq musiqisi”// Hitit Universteti, Ədəbiyyat fakültəsi, Tük dili və ədəbiyyatı bölümü  
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çubuqla bağlıdır ki, Azərbaycan qoşanağarasında istifadə edilən detalların düz formasının 

əksinə olaraq, küdümlərdə çubuqların baş hissəsində kiçik toppuzlar yerləşdirilmişdir.  

Qoşanağaranın dekorativ tərtibatında onun funksionallığı ilə yanaşı estetik cəhətlərinin 

də nəzərə alınması diqqəti cəlb edir. Birləşdirilmiş və yaxud ayrı-ayrı yan-yana qoyulmuş 

hissələrin yan bölgələrində verilmiş kiçik dəliklər, aşağı qisimdə yer alan həndəsi elementləri 

kəsmələr və oymalarla öz həllini tapmışdır. Ağac üzərində sarı misin istifadəsi də onun 

dekorativ tərtibatına diqqət verildiyini təsdiq edir.        

Azərbaycan musiqi mədəniyyətində geniş yer alan dəf musiqi alətinin türk xalqının 

musiqisində əsasən tef kimi ifadə olunması, əslində onların bir-birindən təsirlənərək yayıldığını 

da göstərir. Qeyd edək ki, miniatür sənət əsərlərində təsvir edilmiş saray musiqi məclislərində 

çəng-ney-dəf, bərbət-çəng-ney-dəf, ney-tənbur-dəf kimi alət qruplarında dəfin xüsusi yeri 

olmuşdur. İki nümunə arasında aparılan təhlil onların hər ikisinin olduqca oxşar 

xüsusiyyətlərini yan hissələrdə beş ədəd dəliklərdə verilmiş halqalar, dəri üzlük, yan hissələrin 

ağacdan hazırlanması ilə öz təsdiqini tapır.   

Nəticə 

Qeyd olunanlardan belə qənaətə gəlmək olar ki, Şərq xalqlarının musiqi alətlərində 

oxşar xüsusiyyətlər qədər onları bir-birindən fərqləndirən dekorativ həllə malik səciyyəvilik də 

mövcuddur. İnsanın mənəvi aləminin formalaşmasında, ruhunun qidasına çevrilən musiqi 

demək olar ki, bəşər tarixində əsaslı yerə sahibdir. Bu mənada əsrlər boyu yeni melodiyalar, 

musiqi janrları yaradılır və nəticə olaraq ibtidai musiqi alətləri öz formasını dəyişir, tərəqqi edir, 

ilkin variantdan daha müasir formaya keçir və beləcə öz inkişaf xəttini təyin edir. Mövzu ilə ilə 

bağlı araşdırmanın nəticəsi göstərir ki, tarix dəyişdikcə bir-biri ilə mədəni və maddi əlaqədə 

olan xalqların musiqi alətlərinin müqayisəli şəkildə öyrənilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. 

Əlbəttə ki, qeyd edilən xətt üzrə tarixi, ədəbi, etnoqrafik, arxeoloji və linqvistik qaynaqlardan 

istifadə mühüm rol oynayır. Bu mənada musiqi alətlərinin bədii tərtibat xüsusiyyətlərinin 

öyrənilməsində hərtərəfli yanaşma problemin həllində məsələni daha geniş araşdırmağa şərait 

yaradır.   
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Postmodern Bakış Açısıyla Giyilebilir Sanat: Moda 

Özet 

İnsanlık tarihi boyunca tanık olunan politik, ekonomik, sosyolojik, kültürel değişimlere paralel 

olarak sanat akımlarının; dönemlerin estetik algıları dâhilinde paralel bir gelişim izlediği 

gözetilmektedir. Henüz moda teriminin kullanılmadığı dönemlerde bile toplumların öznel giyim 

alışkanlıklarının, dönemlerin sanat ve estetik unsurlarının ilhamı ile geliştiği söylenebilir. Sanayi öncesi 

toplumlarda giyim alışkanlıkları bireylerin toplumsal yapıdaki konumlarının göstergesi niteliğindeydi. 

Sanayi Devrimi sonrasında beliren tüketim algısı, giyinmeyi ihtiyaç olmaktan çıkarıp endüstri 

kültürünün döngüsüne alet etmiştir. Fransız İhtilali sonrasında beliren moda terimi; giyimi klasik ürünü 

olarak belirlemekle birlikte davranış, yaşama ve giyinme biçimi gibi geniş ifadeleri nitelemektedir. 

Zamanla kavramsal karakterini ön plana çıkaran moda terimi her alanda etkili bir rol üstlenmeye 

başlamıştır. Zanaat ve sanat kavramlarının birbirine yaklaşması ile başlayan moda ve sanat etkileşimi, 

temeli tasarıma dayanan bu iki alanın birbirine bağlanacağının ilk habercisi olarak görülebilir. Sanat ve 

modanın arasındaki sembiyotik ilişki kendini modernleşmenin ilk zamanlarından itibaren gözlemlenen 

sanatçı ve moda tasarımcılarının birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalarda göstermeye başlamıştır. 

Zamanla etkileşim sürecinin izlediği yol bizi disiplinlerarası sanat yorumlarına götürmektedir. Yirminci 

yüzyılın ikinci yarısında sanatın genel karakteri ile var olan değerler ve kesin yargıların zamanla 

aşılmaya başlanması, geniş sınırlara sahip post-modern yaklaşımı ortaya çıkarmıştır. Post -modern 

dönemin esnek karakteri ve farklı estetik algıları ile ortaya çıkan eserlerde sanatçıların ana fikri 

izleyiciye en etkili biçimde geçirmeyi denerken yararlanabilecekleri malzeme ve kurgu biçimlerinin 

yelpazesi sınırsızdır. Sanatçılar farklı disiplinleri tek paydada buluşturarak etkileşimin ötesinde 

birbirlerinin alanlarında sınır gözetmeksizin yer almalarını sağlarken; estetik biçimlerden, malzeme ve 

konu seçimlerine kadar özgür davranabilme yetisine sahip olmuşlardır. Bu çerçevede ortaya çıkan 

giyilebilir eserlerin post -modern dönem estetik yargılarına bağlı bir sanat yorumu olduğunu, farklı 

perspektiflerden bakarak söyleyebiliriz. Bu araştırmanın amacı; giyilebilir sanat tasarımlarına farklı 

perspektiflerden bakarak postmodern dönem yapısı içerisinde sanat eseri olarak algılanabilir olduklarına 
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ışık tutmaktır. Bu bağlamda çalışmada sanat tarihinde moda teriminin doğmasına ortam hazırlayan 

önemli sosyal, toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmelere yer verilirken görsel sanatlar sanat 

kavramının; giysi modası ise moda kavramının ifadesi olarak belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Giyilebilir sanat, moda, sanat, haute-couture, post-modern 

Wearable Art From A Postmodern Perspective : Fashion 

Abstract 

In parallel with the political, economic, sociological and cultural changes witnessed by the 

history of humanity, it is seen that the artistic currents have been developed within the aesthetics of the 

period. Even when the term fashion was not used, it can be said that the subjective clothing habits of the 

societies developed with the inspiration of the art and aesthetic elements of the periods. In pre-industrial 

societies, clothing habits were indicative of the position of individuals in the social structure. As the 

industrial revolution increased and attached it to the cycle of industrial culture. Clothing has included 

some broad expressions such as behavior of life and dressing types was appeared after French 

Revolution. In time, the term fashion eye, which brought the conceptual character to the forefront, 

started to play an effective role in every field. The symbiotic relationship between art and fashion has 

begun to show itself in the works of artists and fashion designers who have been observed from the early 

days of modernization. In time, the process of the interaction process leads us to interdisciplinary art 

interpretations. The post-modern approach having wide borders was revealed with the existing values 

by means of the general character of art and definite overcome judgements existed in second half of the 

twentieth century. Materials and design types spectrum of the Post-modern era flexible character and 

the work emerged with different aesthetics, is infinite. We can say from the different perspectives that 

wearable works emerged within this framework are an art interpretation based on post-modern aesthetic 

judgments. The purpose of the research is to reveal that wearable art design can be perceived as an art 

work in the post-modern period structure by looking at them from different perspectives. In this context, 

the history of art, the term of art with visual art and also the term of fashion with dressing fashion were 

examined while giving importance to the important social, social, political and economic developments 

that created the platform for appearance of fashion term.  

Key Words  : Wearable art, fashion, art, haute-couture, post-modern 

 

GİRİŞ 

Günümüzde bir eserle karşılaşıldığında ‘bu fikri sanatsallaştıran nedir?’ sorusunu 

disiplinlerarası sanat yapısının örneklerini inceleyerek cevaplanabileceği düşünülmektedir. 



 

Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu 2. International Communication and Art Symposium 
 

403 

Sanatın bugünkü paylaşımcı rolü sayesinde birçok sanat dalının iş birliği içerisinde olduğu, 

birbirini beslediği ortamda giyilebilir sanat ifadesi dâhilinde tasarlanan moda tasarımlarının 

sanat mecrasında kendine edindiği yer geçmişte moda ve moda tasarım ifadelerine yüklenen 

anlamı değiştirmektedir. “Moda 17.yy sonunda öncelikle tarz ve üsluptu. Günümüzde moda 

öncelikle bir hareket olarak anlaşılmaktadır. Bir moda doğar, büyür, yaygınlaşır ve söner” 

(Waquet ve Laporte, 2011, s. 30). Buradaki ifadeden de anlaşılacağı gibi dönemler boyunca 

kuramsallaşan moda her dönemde önemli bir konuma sahiptir. “Günümüzde moda 

tüketilmekten çok üzerine düşünülen, konuşulan, tartışılan bir disiplin olarak tasarım 

dünyasında taze bir yer edinir” (Kipöz, 2015, s. 14). 

“İnsan bilimlerinin bütün disiplinleri bilginler tarafından açıklanmadan önce moda; 

göze, tarife ve tasvire sunulmuştu. Plastik yaratılarda ayrı bir yer tutan giysiler, insanlık 

tarihinin çok erken dönemlerinden itibaren, bu giysileri giyen kadın ve erkek açısından 

ayrılmaz bir esin kaynağı olmuştur. Antik Mısır’da sembolik sıfatın ifadesi olan giysi 

sanatsal bir işlev de görür: örneğin ünlü yumuşak kıvrımlı kıyafetleri…” (Waquet ve 

Laporte, 2011, s. 30). 

Bu çalışmada giyilebilir sanat ifadesiyle modanın kitle kültür endüstrisinin kölesi haline gelmiş 

ürünlerini bir kenara bırakıp, sanatçı ve tasarımcıların belirli üsluplarla, çeşitli anlamlar 

yükleyerek bir mesaj verebilmek amacıyla kurguladıkları tasarımlarının üzerine vurgu yapmak 

istenmiştir. Tuval ya da mermer yerine kumaşını, formunu, stilini kullanıp; kendi üslubuyla 

faaliyet gösteren giyilebilir sanat icracılarını sanatçılardan ayırmanın bugünkü sanatın sınırları 

içerisinde zor olduğu düşünülmektedir. 

“Yirminci yüzyılın ikinci yarısı, sanat eserinin ve sanatçının rolünün ne olduğuna dair 

pek çok tanımlamaya ve soru işaretine tanık olduğu kadar; sanat, tasarım, moda gibi 

uzak kavramlar arasında eşi görülmemiş̧ bir ilişkiye de tanıklık etmiştir. 

Postmodernizm’in gelişmesiyle birlikte disiplinler arasındaki belirgin hatlar iyice 

bulanıklaşmıştır. Alanlar birbirlerinin değerlerine ortak olmuştur. Sanat ve tasarım 

alanlarını kapsayan kurallar silsilesini yıkmak, halkın görsel dünyaya karşı bakış açısını 

genişletme umudunu yansıtmaktadır” (Şenel ve Karoğlu, 2017, s. 309). 

Dönemin eserlerini izlerken takılı kaldığımız soruların cevabı, post-modern sanatın 

karakterinde gizlidir. Post-modern sanat geçmişteki yargılara farklı bir yorum getirmektedir. 
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Gerek estetik algısı, gerek post-modern sanatın malzeme ve konu gibi alanlardaki seçimleri 

yaratılan eserlerinin karakteristik özelliklerinde izlenebilmektedir. 

“Sanat beğenisi, tarih içinde değiştikçe anlam kaymalarına uğrar ve düne ait güzel 

kavramı geçerliliğini yitirerek yerini yeni bir güzel kavramına, yeni modalara bırakır. 

Sanatın, estetik adına, yeni olanı üretme yönündeki baskıya boyun eğdiği yerde, onu 

geçici heveslerden ayrı tutmak neredeyse imkânsızdır. Örneğin Pop Art sanatçısı Andy 

Warhol’un Campbell Konserveleri resimlerine bakıp da meta toplumuna direniş ̧

göstermek için insanın böyle bir direnişi kasten istemesi gerekmektedir. … Giysiler ise, 

nesnelerin geçtiği yolu izleyince işlevlerinin temel özelliğinden koparak başka bir rol 

üstlenmiş̧; düşünceye dayanak oluşturmak için tasarlanmaya başlamıştır” (Şenel ve 

Karoğlu, 2017, s. 313). 

Bu misyonu yüklenen giysi tasarımları giyilebilir sanat tanımı ile modanın sanatsallaşma 

sürecinin örnekleri olarak görülebilir. 

1. Postmodern Sanat İfadesi 

Modern sonrası olarak yorumlanan post-modern dönem sanatının genel ifadesi son derece 

karmaşık olduğu düşünülmektedir. Öznel eserleriyle tarihe damgasını vuran bu dönem 

sanatçıları bu zamana kadar kabul görmüş birçok düşünceye karşı sorgulayıcı bir üslupla 

yaklaşmaktadır. 

“Sanat nedir sorusu, tarihin herhangi bir anında olduğundan çok daha farklı bir mesele 

haline geldi. Bunun nedeni, bilhassa yirminci yüzyılın sonlarına doğru, sanatın özündeki 

hakikati gözler önüne sermeye başlamasıdır. Sanki sanat tarihi, yüzyıllarca süren 

gelişimden sonra, nihayet kendi doğasını göstermeye başlamıştır” (Danto, 2015, s. 35). 

Post-modern ifadesi birçok sanat eleştirmeni ve sanatçı tarafından yeni bir döneme, üsluba, 

felsefi bir düşün yapısına verilen bir isim olarak yorumlanmaktadır. Moderniteyi bitiren yeni 

dönem diye anılan bu kavramın, ilk defa 1939’da tarihçi Arnold Toynbe tarafından kullanıldığı 

söylemine birçok kaynakta rastlanmaktadır. Kimlerine göre de 1943 yılı, modernitenin bittiği 

varsayılan tarihtir. Modern teriminin, tarihsel olarak her zaman kendinden önce gelenle bir 

savaş̧ içinde olduğu bilinmektedir. Bu açıdan değerlendirilirse aslında modern, her zaman post 

bir kavram olarak anılabilir. Post-modernizm sözcüğü kullanıldığında artık modernizmin sona 

erdiğini ve yeni bir dönemin başladığını anlaşılabilir. 
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Latince kökenli ‘modo’ dan türeyen, tam şimdi anlamına gelen modern sözcüğüne eklenen post 

kelimesiyle şimdiden sonra gelen olarak yorumlanan bu süreç; 1940 ve 1950’lerden beri 

edebiyat, görsel sanatlar, müzik, mimari, felsefe vd. alanlarda görülen ve hala devam eden 

sureci tamamlanmamış̧ ilerlemeleri ve değişiklikleri kapsamaktadır. Postmodernizm olarak 

anılan düşünce ve pratiklerin tamamının İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıktığı 

gözlemlenmiştir. Güzel sanatlarda post-modern olarak değerlendirilen sanatçılar arasında 

Marcel Duchamp, Simon Dürr Gilbert, George Wang, İngold, Donald, Buruce Nauman, İlya 

Kabakov, Jeff Koons, Gerhard Richter, Cindy Sherman ve Andy Warhol sayılabilir. Jean 

François Lyotardd ve Roland Barthes ise postmodern düşünürlerdir. 

Genel çerçevede düşünüldüğünde postmodernizm; bir estetik ve sanat görüşü ya da eğilimi 

olmanın ötesinde, modernizm gibi çağdaş̧ akımları kapsayan yeni bir bakış açısı olarak ifade 

edilebilir. Gerçeküstücülük, soyut dış- vurumculuk, pop sanatı, foto gerçekçilik, kavramsal 

sanat, yeni dışavurumculuk akımları post- modernizmi yansıtmaktadır. Postmodernizmin en 

önemli eserlerinden birisi Marcel Duchamp’ın ‘R.Mutt’ adlı eseridir (Şekil 1). 

“Sanatın, sanat eseri üretmeyi amaçlayan sanatçının estetik açıdan güzel bir nesne 

üretmesi olarak kabul edildiği dönemde, 1917 yılında New York’ta sahneye çıkan 

Marcel Duchamp, Çeşme adını verdiği ve R.Mutt takma adıyla imzaladığı ters çevrilmiş 

bir pisuarı sergilediğinde ünlendi. Bir ürün aldı ve onu sanat olarak konumlandırdı. Bu 

hareket bir sanat eseriyle ilgili geleneksel görsel değer sorularını değiştirdi ve bunları 

ontolojik, epistemolojik ve geleneksel olarak bilinen şu sorulara dönüştürdü: Sanat 

nedir? Bir şeyin sanat olduğunu nasıl anlarız? Bir şeyin sanat olduğuna kim karar 

veriyor? Duchamp, Çeşme ile sanatın mazide kalan kurallarını değiştirdi” (Barrett, 

2015, s. 27). 

 

Şekil 1: Marcel Duchamp R.Mutt Eseri (“R.Mutt”, 1917) 

“Birinci Dünya Savaşı’nın ikinci senesiydi ve Duchamp bir Dadaist olarak üzerine 

düşeni güzelliği aşağılayarak yapıyordu. Ama beğeniye saldırırken aslında Kant, Hum 

gibi filozofların ve Hogarth gibi sanatçıların estetik kuramlarının temelindeki karamı 
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sorgulamaya açmış oluyordu. Duchamp’ın yirmi hazır nesnesinden her biri 

Lebenswelt’ten alınan bir nesneyi sanat eseri statüsüne taşımıştır ve bu durum, el 

becerisiyle ilgili her şeyin, dokunuşun ve her şeyin ötesinde sanatçının gözü olgusunun 

sanat kavramından çıkarılması anlamına gelir” (Danto, 2015, s. 38). 

Duchamp, bir giysi dükkânının vitrininde gördüğü haute-couture olmayan elbiseler için 

kullandığı ready- made, yani hazır nesne ifadesini sanat literatürüne kazandırmıştır (Danto, 

2015). Hazır nesneler, üzerlerine yüklenilen anlamlar ile asıl kullanım amaçlarından 

farklılaşarak bir olguyu ifade edebilmek amacına yani sanata hizmet etmektedir. Bu durumda 

kullanım amacı maddi beklentiler ile üretilerek tüketicinin beğenisine sunulan ticari ürün olarak 

tanımlanan metanın, sanatın malzemesi olurken kabuk değiştirerek cisimleştiği yorumu 

yapılabilir. 

“Sanat dünyasının 1960’lardaki durumu karşısında felsefi olarak beni en çok 

ilgilendiren konu sanatın tanımıydı. İleri sürdüğüm tanımın kabaca iki bileşeni vardı: 

bir şey bir anlam taşıyorsa, bir şey hakkındaysa- ve o anlam eserin içinde cisimleşmişse 

ki bu çoğu zaman anlamın sanat eserini maddesel olarak oluşturan nesne tarafından 

cisimleştirildiği anlamına gelir, o zaman o şey bir sanat eseridir. Özetle teorim, sanat 

eserlerinin cisimleştirilmiş anlamlar olduğudur” (Danto, 2015, s. 145). 

Yaşamdan her nesnenin sanat alanında yeri olduğunun düşünülmeye başlanması 1960’lı yılların 

başlarında mümkün olmuştur. Dönemin sanat eserlerinde Pop-art, Minimalizm, Fluxus ve 

Kavramsal Sanat’ın etkileri görülmekteydi. Ticari sanat fikrine eleştirel tavrıyla karşı gelen, 

Neo-Dadaist karaktere sahip olan Fluxus akımının öncülerinden Joseph Beuys, Duchamp’ın 

girişiminin ardından dinamikleri değiştirmek amacıyla çalışan sanatçıların başında 

görülmektedir. Beuys’un da içerisinde olduğu uçağın düşmesinin ardından Tatar köylüler 

tarafından keçeye sarılarak kurtarılan sanatçı için keçe önemli bir malzeme haline gelmiştir. 

Sanatçı 1970 yılında kurguladığı ‘Keçe Elbise’ isimli enstalasyonunda günlük hayattan bir 

nesne algısı yaratan takım elbise formunu seçmiştir (Şekil 2). Takım elbisenin sıkıştırılmış 

tavşan yününden tasarlanmış olması bir hazır giyim parçası gibi sıklıkla kullanılamayacağının 

dolayısıyla da kitle üretiminin çıktısı olmadığının bir ifadesi olarak görülebilir. Takım elbise 

üzerinde düğme ya da ilklerin bulunmaması ve sanatçının elbiseyi bir askıda sarkıtarak 

sergilemesi bu giysi parçasının kullanım amacından çıkarılarak bir sanat aracı haline gelmesini 

sağlamıştır.  
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Şekil 2: Joseph Beuys Tasarımı Keçe Takım Elbise (“Keçe Elbise”, 1970) 

Brillo kutusu bu dönemin en etkili sanat yapıtlarından biri olarak görülmektedir (Şekil 3). 

 

Şekil 3: Andy Warhol’ün Brillo Kutusu (“Brillo Kutusu”, 1964) 

“… Warhol’un Brillo Kutusuna baktığımızda gördüklerimizle, James Harvey’in 

tasarladığı ve Brillo çalışanlarının ürünün nakliyesinde kullandığı Brillo kutusuna 

baktığımızda gördüklerimiz arasında pek bir fark yoktu. Peki, madem Andy’nin 

fabrikasından çıkan kutular sanat eseriydi, diğer kutular neden sanat eseri değildi? 

Duchamp ve Warhol sahneden ayrılırken, sanat kavramıyla ilgili her şey değişmişti.” 

(Danto, 2015, s. 115). 

2. Modanın Tanımı 

Latin kökenli olan ‘Facio’ sözcüğünden gelen moda terimi; Fransızca kullanımı olan mod 

(mode) sözcüğünden türediği birçok kaynakta belirtilmektedir. Mod ifadesi tarz, biçim, şekil 

anlamlarına gelmektedir (Mod, t.y.). Moda teriminin anlamı ise Türkçe sözlükte, “Geçici olarak 

yeniliğe ve toplumsal beğeniye uygun olan”, halkbilim terimleri sözlüğünde “göreneğe bakarak 

daha kısa süreli olan, çabuk değişebilen, yayılan geçici davranış, giyim ve yaşama biçimi” 

olarak tanımlanmıştır (Moda, t.y.). Moda birçok alan için geçerli bir kavramdır. Edebiyattan 
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sinemaya, iç mimari tasarımından mobilyaya, otomobilden telefona, gıdandan güzelliğe vb. 

birçok farklı alanı kapsamaktadır. 

Moda üzerine yazan düşünürler bu kavramın farklı özelliklerine dikkat çekmektedir. “Bir moda, 

herhangi bir zamanda görülebilir olan ve zamanla bir sosyal sistem ya da bireylerin bir araya 

geldiği gruplarda değişen, özel maddi ya da maddi olmayan bir fenomende, kültürel olarak 

desteklenmiş̧ bir anlatım biçimidir” (Ertürk, 2011, s.6). 

Moda terimi birçok kaynakta giysiler ve insan bedenini donatan yeniliklerle tanımlanır. İlk 

bakışta sadece giysi terimi ile ilişkilendiren moda terimi kavramsal açısından daha geniş bir 

alanı kapsamaktadır. Teknolojik ürünlerden, güzellik ürünlerine arabadan aksesuara geniş bir 

çerçeve üzerine yapılandırılan bu kavram bir düşünce, bir davranış biçimi de olabilir. 

“Modanın imleyeni olarak giysiye verilen bu öncelikli yer tesadüfi değildir. Kostüm 

bileşenlerinden başka nesneler, başka maddi öğe insanlık tarihi boyunca bu rolü üstlenmemiştir. 

Ama kişinin bir başkasından farklılığının ifadesi esasen gece gündüz, doğumdan ölüme dek 

kumaşa sarınmasından gelir” (Waquet ve Laporte, 2011, s. 10). Amacının insanın yeni biçimler 

ortaya koyma tutkusu olduğunun vurgulanması gereken moda ifadesini Hakko (1983), 

toplumların göstergesi ve topluma bağlı olarak değişim gösteren bir olgu olarak 

değerlendirmiştir. 

Sanayi devriminin tüketim algısı ve Fransız İhtilali’nin getirdiği refah düzeyi öncesinde 

giyinme biçimleri toplumlarda var olan hiyerarşik düzene göre belirlenmekteydi. Üst sınıflar 

tarafından benimsenen giyim alışkanlıkları alt sınıf için bir ilham kaynağıydı. Buna bağlı olarak 

alt sınıfların dönem stillerine uygun olma koşulu üst sınıfın taklidi ile mümkün olmaktaydı. 

Giyinme olgusu önceleri bir ihtiyaçken zamanla değişen değerler ile başkalaşım geçirmekteydi. 

Sanayi devrimi sonrasında endüstri çarkının kölesi haline gelen giyim bir tüketim ürünü olarak 

belirmiştir. Moda kavramının Fransız İhtilali sonrasında genel çerçeveleri çizilmiş olduğu 

birçok kaynakta geçmektedir. 

“Moda ve genel olarak moda şeklinde nitelenmesi gereken bazı tavır ve yaklaşımların, 

aslında Fransız İhtilali’nden sonra başladığı görülüyor. Fransız İhtilali’ne kadar asil sınıf 

ile çiftçi ve köylü arasında son derece açık ve kesin bir ayrım vardı. İhtilalden sonra 

asiller tamamen bertaraf olmadı ama köyden şehre gelen köylüler/çiftçiler (yani fakir 

tabaka) şehirde kendi kültürlerini oluşturdu. Ve böylece asilzadelerin sahip oldukları 

kültür mirasına ortak oldular. İşte bu noktada burjuvazi ortaya çıktı, bu da Sanayi 
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Devrimi’ni yarattı. O andan itibaren de alt sınıfların, üst sınıflara özenip onları taklit 

etmesinden ve onlara ulaşmaya çalışmalarından kaynaklanan bir yaklaşım ortaya çıktı. 

Buna genel manada, giyim kuşamda moda deniliyor” (Gürsoy, 2010, s. 14). 

Ancak henüz daha kitle üretim düzeni ve moda sektörü oluşmamış iken toplumun üst kesimine 

kişiye özel sunum ve tasarımlarla üretim yapan yüksek terziler moda tasarımcısı modeline 

ortam hazırlamışlardır. 19. yüzyılın başlarında Fransa kralı XIV. Louis’in etkisi ile yüksek 

terzilik mertebesinin kurumsallaştırılması, moda sisteminin genel çerçevesinin 

oluşturulmasında önemli bir adım olmuştur. İlk olarak 1868’de yüksek terziliğin hazır giyimle 

buluşmasını sağlayan ilk mesleki kuruluşun, ikinci olarak da 1910 yılında yüksek terzilik 

modasının haute-couture hazır giyimden ayrılmasını sağlayan ve yüksek modaya yeni bir statü 

kazandıran Yüksek Terziler Sendikası Birliği adlı mesleki kuruluşun oluşumuna öncülük ettiği 

dönem ile ilgili kaynaklarda belirtilmektedir. Kawamura’ya (2016) göre moda sistemi bu 

hareketlerle kurumsallaşmıştır. Bu girişimle şimdi moda dünyasının başkentlerinden olan 

Fransa’nın bu hızlı dönen çarkın merkezinde olmasına ortam hazırlamıştır.  

3. Giyilebilir Sanat Kavramı 

Giymek, Türkçe sözlükte ‘örtünüp korunmak için bir şeyi vücuduna geçirmek’ diye 

tanımlanmıştır (Giymek, t.y.). En eski işlevi vücudu doğa şartlarından korumak olan giyim 

vücudun bir kısmını veya tamamını kapsayan her türlü kıyafet ve aksesuarları ifade etmektedir. 

Giyim unsurlarının en temel malzemesi olan tekstil ise binlerce yıllık sürecinde insan bedeni 

üzerinde yapılanarak giyimin ana malzemesi olmuştur. Giysileri giyen birey ile bedeni arasında 

gelişen bağ, giyimin moda için en önemli unsur haline gelmesini sağlamıştır. Belirli amaç ve 

gereksinimlerle ürün ifadesini takınarak insan bedenini saran giysi, toplum içerisinde bireyin 

sosyal bir varlık olarak aynasıdır. Giyinme olgusu, bireylerin bedenleri doğrultusunda estetik 

beğenileriyle kendilerini ifade edebilmek adına, görsel bir dil olarak kurguladıkları yorum ile 

örtünmeden ayrılmaktadır. 

Tüketim çarkının içerisinde modanın doğasını en iyi anlatan birim olan giysinin maddi 

karakterinden çıkartılıp kavramsal bir karaktere bürünmesi ve bedenle olan ilişkisinin daha açık 

bir şekilde anlamlandırılması giyilebilir sanat kavramı ile mümkündür. Giyilebilir sanat moda 

endüstrisinin ayarttığı olumsuzluklarla savaşmak adına geliştirilen bir sanat yorumu olarak 

adlandırılmıştır. Tasarımların doğuş amacı ve üretilme yöntemleri açısından son derece farklı 

olan giyilebilir sanat icra eden sanatçılar eserlerinin farkını ortaya koymak adına orijinal ve 
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vizyoner bir bakış açısıyla yeni doku ve yüzey arayışlarıyla tasarım gücü yüksek eserler 

kurgularlar. 

Üretim yöntemi ile sanayi ürününden ayrılan giyilebilir sanat örnekleri sübjektif yorumlarla 

oluşmaktadır. “Sanatsal bir giysinin tasarlanıp ürün haline dönüşümünde doğada var olan bütün 

malzemeler kullanılabilir. Bu malzemeler kumaş̧, tel, kâğıt, bant, at kılı, metal, boncuk, sicim, 

gazete kâğıdı, ahşap, ayna parçaları, lifler, mantar, plastik, cam, ipek, kurutulmuş̧ çiçekler, 

mürekkep, sünger olabilir” (Ok, 2016, s. 68). Sınırların ötesinde bir skaladan seçilerek 

kurulanan materyaller sanatçılara esnek bir kadraj sunmaktadır. Giyilebilir sanat yorumları 

ilhamını doğadan, gelenekten, kültürden, tarihten ya da giyim unsurlarından alabilmektedir. 

Kitle üretiminin sistematik tavrıyla meydana getirdiği hazır giyim ürünlerinin egemen olduğu 

bu ortamdan teknik ve teorik olarak keskin çizgilerle ayrılan bu yeni eğilim giysiye farklı bir 

karakter kazandırmayı hedeflerken bireylerin giysilerle aralarındaki bağ ile ilgilenmiştir. Bu 

bağın sadece bedende değil ruhla da ilişkili olduğunu savunmaktadır. “Giyilebilir Sanat 

hareketinde hem sanatçı hem de giyen için özel bir tür iletişim ortaya koyan, kullanıcısı ile 

doğrudan temas sağlayan tekstiller, elle tutulur ve dokunulabilir ürünlerdir” (Yetmen, 2012, s. 

77). Sanatçı eserini tasarlarken hissettiği duyguları ve vermek istediği mesaj ya da düşünceyi 

giysi formuna yansıtmaktadır. Eserin hem izleyicisi hem kullanıcısı konumundaki birey, şahit 

olduğu eserin kreatif sürecine bir de gündelik yaşamın gerçekliğini ekleyerek esere kendi 

dokunuşunu yaparak yeniden yorumlamaktadır. Leventon (2005), bu süreçte ortaya çıkan 

eserin üzerindeki tasarım etkisine önce tekstil sanatçısı sonrasında ise giysiyi taşırken 

yorumlayan ikinci bir sanatçının süzgecinden geçtiği yorumunu yapmıştır. “Sanatçı, 

kavramsallaştırmadan işin tamamlanışına kadar fikirlerin, duyguların, heyecanın ve biçimin 

birleştirilip bütünleştirilmesinin kontrolünü elinde tutar. Başka bir deyişle sanatı giyenler, aynı 

zamanda ürünün yeniden tanımlanmasını da sağlayarak yaratım surecine taze bir canlılık ve 

hayat katarlar” (Yetmen, 2012, s. 79). 

Lif sanatı olarak başlayan giyilebilir sanat örnekleri; takı, el dokumaları, işlemeler ve otantik 

giysiler şeklinde hayat bulurken geliştikçe bireyin stilini, ideolojisini, vizyonunu ve yaşam 

biçimini ifade eden görüntülere bürünmüştür. Giyilebilir sanatın ilk örnekleri etnik desen ve 

geleneklerin esin kaynağı olduğu özgün el yapımı tekstillerden oluşmaktadır. Bu çalışmalara 

en güzel örnek 1879-1944 yıllarına damgasını vuran Fransız moda tasarımcısı Paul Poiret‘nin 

çalışmalarıdır. Poiret‘nin doğu kültüründen esinlenerek tasarladığı haute-couture kapsamındaki 

koleksiyonlarındaki sanatçı dokunuşu ve estetik kaygı döneme damgasını vurmuştur. (Şekil 4) 
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Şekil 4: Paul Poiret Tasarımı (“Poiret Kaftan”, t.y.) 

“Giyilebilir sanat teriminin ilk olarak 1960’ların sonları 1970’lerin başında New York ve San 

Francisco’da ortaya çıktığı bilinmektedir” (Günay, 2014, s.53). Giyilebilir Sanat fikriyle 

ilerleyen sanatçılar kendi kısıtlı çevreleri için giysi formları tasarlama amacıyla yola 

koyulmuşlardır. Yaşanan sosyo-kültürel ve teknolojik gelişmeler, oluşan yeni ekonomik 

sistemin deneyiminden beslenen sanat 20.yüzyılda kendi karakteristik özelliğine bürünmüştür. 

Hızla gelişen yeni sanat akımları sanatçı ve tasarımcıları farklı olmak üzere yönlendirmiştir. 

Mimari, resim, tekstil gibi uygulamalı sanatların yeniden değer kazandığı bu dönemin sanat 

çerçevesinde eserlerini sergileyen sanatçılar disiplinlerarası bir ortamda izleyiciye kendilerini 

en iyi şekilde ifade etmek amacıyla bir takım esin kaynakları arayışındadırlar. 

Giyilebilir sanat anlayışının şekillenmesinde 19. ve 20.yy’larda sanat ve zanaat ayrımına karşı 

savaşan Arts and Crafts ve Bauhaus eğilimlerinin payı büyüktür. Kitle üretim sisteminin 

kültürün beslediği toplum için büyük önem taşıyan zanaatı ötelemeye ve sanatın genel 

çerçevesini etkileme amacında olan endüstri çağı zihniyetinin kesin çizgilerini yıkmaya çalışan 

bu iki hareket lif sanatı ve dolayısıyla giyilebilir sanat için ortam hazırlamıştır. İdeoloji olarak 

da tekstil endüstrisinin ürününden ayrılan giyilebilir sanat örnekleri geniş esin kaynaklarıyla 

bireyin kendini yansıtmasına yardımcı olmaktadır. Bauhaus okullarının misyonunu edinen 

sanatçılar için lif sanatı ve sonrasında da giyilebilir sanat son derece elverişli bir çalışma alanı 

olmuştur. 

Üretim şeklinin misyon edinerek eserlerini kurgulamaya başlayan sanatçılar için yazı gibi 

kendini ifade etme biçimi olarak adlandırılan unsurlar kadar önemli olan diğer bir unsur ise 

giysilerdir. Materyali, üretim tekniği, renk ve desen gibi özellikleri ile karakteristik özellikleri 
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hakkında verilmek istenen mesajı iletilmek adına tüm bunları düşünerek seçilen detayları ile 

giysileri kurgulama ve onları beğenilerimize göre bir stil dâhilinde hayatımıza dâhil edilişi 

bireylerin ilk iletişiminde aynaları rolünde düşünülebilir. Giysiye atanan bu kavramsal boyut 

başka hiçbir moda ürününde mevcut değildir. 

20.yy sanatının gelişen kavramsal alt yapısı giysinin sanatın kadrajına girmesine ortam 

hazırlamıştır. Böylelikle unutulmaya yüz tutan geleneksel tekstil sanatları, lif sanatı ismi ile 

yeniden değer kazanmaya başlamıştır. Lif sanatı çerçevesinde yavaş yavaş oluşmaya başlayan 

giyilebilir sanat anlayışı henüz adı konmamışken bile sanatçıların eserlerini üretirken yeni form 

ve kavram özgün teknik materyal arayışlarında yer almıştır. Giyilebilir sanat anlayışına 

dayanarak kumaş dokuma teknikleri, baskı tasarımları, dikiş ve nakış çözümleri ile 

kurgulamalarını yapan Mariano Fortuny, Sonia Delaunay ve Raymond Duncan, Jean Cocteau, 

Fernard Leger, Pablo Picasso, Henri Matisse, Erte, Raoul Dufy, Paul Poiret ve Bianchini Ferier 

giyilebilir sanat anlayışına dayanarak dokuma, baskı, boyama, dikiş, nakış tekniklerinden 

yararlanarak, heykelsi giysiler yaratmışlardır. 

Sanatçıların eserlerini yaratırken bir ifade aracı olarak tekstil ürünü olan giysiden 

yararlanmaları giyilebilir sanat kavramını geliştirmiştir. Giyilebilir sanat ifadesi sonucunda 

ortaya çıkan tasarımların sanatsal nitelikleri tasarımcılarına sanatçı sıfatını uygun görmekte 

olduğu söylenilebilir. Aktepe (2012) bu yorumu şu şekilde desteklemiştir: “Bugün dünyada 

isim olmuş moda tasarımcıları sanatçı olarak kabul görmektedirler ve kumaşlar onların tuvali 

olmuştur” (s. 57). 

Paul Poiret gibi giyilebilir sanat tasarımcıları doğu kültüründen esinlenmiştir. “Dale’e göre 

simge toplumları, süslemenin sihirli niteliklerini sezgisel olarak algılayarak giysileri 

bezemiştir” (aktaran Yetmen, 2012, s. 78). 

 

Şekil 5: Sonia Delunay Tasarımları (“Delunay”, t.y.) 
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1920’li yıllarda lif sanatına çağdaş bir yorum getirerek lirik stiliyle giyilebilir sanat örnekleri 

yaratan Sonia Delunay bu girişim açısından oldukça önemli görülmektedir. De Stijl’in soyut 

sanatın geometrik yorumlarını, Art Nouveau stilinin renk tonları ve kıvrımlı dallarının 

akışkanlığıyla birleştiren Delunay özgün baskı tasarımlarıyla moda ve sanat arasındaki çizgiyi 

giyilebilir sanat kavramı ile kaldıran öncü sanatçılardandır (Şekil 5). Yine 1920’lerde Rus 

konstrüktüvist sanatçıların yoğun çalışma süreçleri sonrasında kurguladığı giysilerde sanatçının 

imgede tasarladığı öz, eserde açıkça hissedilmektedir. Sanatçı-eser-izleyici üçgeninde, elbiseyi 

giyen bireyin hem izleyici hem de performans sanatçısı rolünde oluşu eserin sanatsallığının 

açıkça deneyimlenebilmesini sağlamaktadır. Giysi formu giyenin yaşadığı deneyimle hareketli 

bir heykele eş değer bir durumda yorumlanabilmektedir. 

                                                                                        

Şekil 6: Picasso Tasarımı                                                 Şekil 7: Henri Matisse Tasarımı                    

Kostüm(Picasso;1963)                                                              Kostüm (“Matisse Kostüm”, 1920) 

Şekil 6’de görülen Pablo Picasso tasarımı olan kostüm ve Şekil 7’de görülen Matisse tasarımı 

kostümün sanatsal ifadeleri birkaç farklı şekilde yorumlanabilir. Tuvali yerine kumaşı araç 

olarak görüp tasarladıkları kostümlerin sanatçıların kimliği ile sanatsal nitelik kazandığı 

düşünülmektedir. Diğer yandan bu kostümlerin bir performans sanatı öğesi olması sanatçı-eser-

izleyici yorumu ile tasarıma sanat yorumu ifadesi kattığı söylenebilir 

 

Şekil 8: Raul Dufy Tasarımı Kostüm (“Dufy”, 1920) 
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1960’lı yılların başında bedenle ilgili benimsenen yeni algılar, sanatçıların kendilerini ifade 

etme aşamalarındaki fikirlerini desteklemiştir. 1920’li yıllardaki sanat ortamında Raul Dufy 

(Şekil 8) ve diğer sanatçıların yorumları tarafından şekillenen giyilebilir sanat terimi 1960’lı 

yıllarda, bir sanat yorumu olarak dile getirilmeye başlanmıştır.  

“1950 ve 1960’lardan itibaren performans sanatı etkisini göstermeye başlamış̧ performans 

sanatçıları tasarladıkları kostümleri ya bir beden üzerinde ya da başka nesneler üzerinde sunarak 

bir sanat objesi gibi farklı kimlikler yüklemişlerdir. Sanatçı Atsuko Tanaka ise 1959 yılında 

tasarlamış̧ olduğu ‘Electric Dress’ adlı çalışmasıyla bir giysinin giyilebileceği gibi asılarak da 

sergilenebileceğini gözler önüne sermiştir” (Ok, 2016, s. 67). 

 

Şekil 9: Atsuko Tanaka Electric Dress (Elektrik Elbisesi) isimli tasarımı (“Electric 

Dress”,1959) 

Bu eserle giysi - beden arasındaki kalıplaşmış ilişki göz ardı edilerek giysinin tek başına da 

sanatsal ifadeler yansıtabileceği düşünülmektedir (Şekil 9) 

“Sanatçılar, yarattıkları giysileri genelde içinde insan olmadan, bir yerden sarkıtarak; bir askıda 

veya da başı olmayan kimliksiz duran bir mankenin üstünde sergilerler. Bunun amacı giysinin 

sıradan, gündelik kimlik arayışlarından sıyrılmasını sağlamaktır. Birçoğu da kendini genelde 

etnik kökenli giysiler üzerinden, özellikle kimono üzerinden ifade eder. Bu, aslında etnik 

kültüre heveslenmekten çok, kimononun tuvali andıran düz ve geniş yüzeylerinin sanatçıya 

kullanılması daha doğru bir araç̧ gibi görünmesinden olabilir” (Günay, 2014, s. 52). 
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Şekil:10 Mariano Fortuny tasarımı kimono                          Şekil:11 Paul Poiret Tasarımı             

(“Fortuny”, t.y.)                                                                    Kimono (“Poiret Kimono”, 1925)  

Giyim unsurlarının bilinen işlevlerinden uzaklaştırılarak farklı bir vizyonla sergilenmesi biçim 

değiştirdiğinin ifadesidir. Sanatçı, izleyiciye bir nesnenin başkalaşım sürecine attığı imza ile 

onun farklı bir algıda yorumlanasını önermektedir. Mariano Fortuny (Şekil 10) ve Paul 

Poiret’nin (Şekil 11) tasarladıkları kimonolar ile bu başkalaşım sürecinin altını çizdikleri 

düşünülmektedir. 

                                                                          

Şekil12: Osmanlı Kaftanı (“Kaftan”, t.y.)                  Şekil 53: Osmanlı Kaftanın Duvarda     

Sergileniş Örneği (“Kaftan Duvar”, t.y.) 

Osmanlı kültürünü yansıtan, giyim alışkanlıklarının en etkilisi olan kaftanları da doğu 

kültüründen esinlenerek tasarlanan giyilebilir sanat örnekleri arasında sayabiliriz (Şekil 12). 

Kimononun tuvali andıran yüzeyine çok benzer olan kaftanlar Osmanlı desenleri ve 

işlemeleriyle bezenmektedir. Aynı zamanda kaftanların çerçeveletilerek duvara asılmaları veya 

çeşitli enstalasyonlar dahilinde sergilerde sarkıtılarak kurgulanmalarının (Şekil 13) giyim 

unsuruna bir kez daha sanat eseri özelliği kattığı düşünülmektedir. Hazır giyim kültürü ve giyim 

üretim tekniğinden uzakta bir misyonla tasarlanan kaftanların geniş yüzey özelliklerinin 
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yanında dönem sanatının bir yansıması olarak giyilebilir sanat eseri özelliği kazandıkları 

söylenebilir. 

4. Postmodern Bakış Açısıyla Tasarlanmış Giyilebilir Sanat Yorumları 

4.1 Kavramsal Moda Tasarımları 

1960’lı yıllarda yerleşik sanat algısının ve sanat aracı olan geleneksel malzemelerin dışında 

kurgulanıp sanatçının düşüncesini izleyiciye aktarabilmek amacıyla icra ettiği sanat, kavram 

sanatı olarak tanımlanabilir. Görsel ya da dokunsal olmaktan çok, zihinsel bir imge yaratmayı 

amaçlayan sanat anlayışı olarak ifade edilen kavramsal sanatın sınırları son derece geniştir 

(Sözen ve Tanyeli, 2012). Bu anlayışla kurgulanan eserler, sanat tarihinin en erken 

zamanlarından beri kullanılan geleneksel materyal ve sunum biçimleri tercih edilmeden; 

diyaloglar, kısa video görüntüleri ve ses kayıtları gibi deneysel öğelerle desteklenmektedir. 

ABD ve İngiltere’de şekillenmiş olduğu düşünülen kavramsal sanat yorumlarına dair ilk sergi 

1970 yılında New York’ta düzenlenmiştir. Biçime odaklanmak yerine eserin kuramsal yanına 

vurgu yapan bu sanat dalının felsefik yönü baskın bir şekilde hissedilmektedir. Kavramsal 

sanatçılar aracı olarak kullandıkları nesneleri meta olmaktan çıkarıp, başka anlamlar yükleyerek 

izleyiciyi eserin düşünsel etkisini anlamlandıracakları bir sürece davet etmektedirler. 

“Amerikalı sanatçı Sol Lewitt, 1967’de ‘Concept Art’ adlı bir yazısında, sanatçı fikrinin 

gerçekleşmesiyle bunun algılanması arasında farklılık olduğunu belirtiyordu. Ona göre 

bir sanat eseri, onunla ilgili akla gelen sanat fikri, ancak kısmen canlandırılabilir ve 

gerçekleştirme seyircide sanatçının aklına gelmeyen fikirler uyandırabilir. Bu nedenle, 

bu fenomenin bilinçli şekilde tamamlayıcı olarak sanat eserine dâhil edilmesi 

gerektiğini belirtiyordu. Dolayısıyla kavramsal sanat anlayışıyla çalışan sanatçılara 

göre, sanat eserinin somut kavranan formuna son verilip, yapılan çalışmalara taslaklar, 

yazısal, fotoğrafik ya da film kayıtları ve daha başka şeyler ilave edilerek sanatçının 

kavramı belgelenmeli ve seyircinin tasavvurunda sanat eserini ancak onların olmasıyla 

tamamlanabilen hayaller yaratmalıdır. Kısacası kavramsal sanat, seyirciyle 

gerçekleştirilen taslak olmalıdır” (Turani, 2011, s. 69). 

Kavramsal sanat eserleri arasında değerlendirebilecek, meta olarak algılanan moda ürünlerinin 

başkalaşımını izlediğimiz kavramsal moda tasarımları, sanatçının mesajını izleyiciye geçirmek 

adına kurgulanmaktadır. 
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Şekil 14: David Hammons Sergisi (“Hammons”, t.y.) 

Post-modern sanatçı David Hammons’un 2016 yılında kürk mantoları kullanarak kurguladığı 

sergisi kavramsal bir sanat yorumu olarak görülmektedir (Şekil 14). Danto (2015), bu serginin 

kavramsal sanat özelliğini şöyle yorumlamıştır:  

“Sanatın felsefi bir tanımı sunmayı amaçlayan ‘Sıradan Olanın Başkalaşımı’ adlı 

kitabımda, bir şeyin sanat olabilmesinin gerekli koşullarının anlamı ve cisimleştirme 

olduğu ortaya çıkmıştı. Birkaç sene önce David Hammons’un askılara asılı, üzerlerine 

boya boca edilmiş kürk paltolardan oluşan son esrelerinin bulunduğu bir sergiye denk 

gelmiştim. Bu eserde hangi fikir cisimleştirilmişti? … Enstalasyon, hayvanların şımarık 

kadınların caka satması uğruna avlanılmaması ve katledilmemesi gerektiği fikrini 

cisimleştiriyordu” (s. 130). 

Sanatçı burada bir tuval ya da yontmak üzere bir taş yerine lüks bir moda objesi olan kürk 

mantoları tercih etmiştir. Kürk paltoların cansız mankenler üzerine asılmış biçimde sergilenişi 

enstalasyonun giyilebilir sanat yorumu olduğunu doğrular niteliktedir. Burada hayvan 

haklarının ihlal edilerek acımasızca tüketilmesi eleştirilirken bu mesajın bir moda formu 

üzerinden verilmesi de giyilebilir sanat ifadesinin altını çizmektedir. 

Tüketim kültürünün uzağında, karakteristik stili ile gerek tasarımları gerek defilelerindeki 

kurgu düzeninde güçlü kavramsal tarzını sergileyen Victor ve Rolf markası sürreal 

yaklaşımlarını her sezon farklı eleştirel tasarımlar ile harmanlayan marka kavramsal moda 

tasarımcılarının en yetkin örneklerinden sayılmaktadır. 
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Şekil 15: Victor ve Rolf 2007/2008 Sonbahar-Kış Koleksiyon Defilesi (“Victor Rolf 07/08”, 

t.y.) 

Markanın 2007/ 2008 Sonbahar –Kış koleksiyonunda ise Alman folklorundan ilham alarak 

tasarladıkları parçaları mankenler podyumda kendi ışık sistemleri olan metal askı 

konstrüksiyonları ile birlikte taşımıştır (Şekil 15). Moda tasarım dünyasının performans 

sanatçıları olarak dile getirilen Victor ve Rolf, teatral sunumlarıyla kavramsal çalışmalarını 

desteklemektedir. Yukarıdaki örnekte elbisenin form ve boyutundaki gerçeküstü yorumlar ve 

mankeni bir elbise gibi taşıyan konstrüksyon kurgusu tasarımın kavramsal özelliğini 

belirtmektedir. Giysi ve beden ifadelerinin farklılaştırılarak verilmek istenen mesaja izleyiciyi 

yönelten tasarımda, moda dünyasının dinamiklerine eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşıldığı 

söylenebilir. Victor ve Rolf’un bu tasarımı; modanın endüstri odaklı yapısının bedeni, elbiseyi 

sunan bir askıdan ibaret algıladığının dışavurumu olarak yorumlanabilir. 

 

Şekil 16: Alexander McQueen’in 1999/ 2000 İlkbahar–Yaz sezonu defilesi (“Mc Queen 99/00”, 

t.y.) 
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1999/ 2000 İlkbahar –Yaz sezonu koleksiyonun defilesinde ‘Dying Swan’ isimli elbisenin Fiat 

marka robotlar tarafından sprey boyala ile boyanması, Alexander Mc Queen’in performans 

sanatı yorumlarından biri olarak görülebilir (Şekil 16). Mc Queen’in çok konuşulan bu 

dışavurumcu hareketinin altında çevre kirliliği gibi birçok fikrin yattığı düşünülmektedir. 

Tasarımcı sezon koleksiyonun parçası olarak tasarladığı elbiseye bu tarz bir müdahalede 

bulunarak tuval üzerindeki dışavurumcu fırça darbelerine göndere yapmaktadır. Genellikle 

kavramsal kurgular yaratan tasarımcının sanatçı kişiliğinin de, bu çalışma ile bir kez daha 

vurgulanmış olduğu düşünülebilir. 

 

Şekil 6: Rei Kawakubo Tasarımı Kazak ve Etek (“Kawabuko”, 1982) 

Trendlerin güzellik algılarına yaklaşma, satış odaklı düşünme ya da güzel gösterme gibi 

amaçların dışında bir sanatçı edasıyla eleştirmek ya da altını çizmek istedikleri konulara giysi 

formunda yorumlar ekleyen tasarımcılar, kavramsal modanın en önemli isimleri arasında yer 

almaktadır. 1980’li yıllarda moda ve sanat dünyası ile tanışan Rei Kawakubo bu tasarımcılara 

örnek gösterilebilir. 1947 yılında Dior tarafından ön plana çıkarılan, ideal beden algısı odaklı 

feminen tasarımlara Rei Kawakubo’nun 1982 yılında tasarladığı kurgusuyla eleştirel bir bakış 

açısıyla yaklaştığı düşünülmektedir (Şekil 17). Dönemin estetiğinden uzakta bir protesto fikri 

ile tasarlanan kurgu, çağdaşları için ilham kaynağı olarak görülmektedir. “Post-Hiroşima 

Şıklığı ve çapulcu kadın görüntüsü kısa süre içerisinde moda cemiyetinin üniforması haline 

geldi. Düzensizlik ve kusurlar ki burada görülen Kawakubo’nun yapısal olarak bozuk, delikli 

kazağı Japon estetiğinin bir parçasıdır” (Blackman, 2012, s. 337). 
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4.2. Yapısalcı Moda Tasarımları 

Heykel ve mimari alanlarında etkili olan Konstrüktivizm (Yapısalcılık) akımının 1920’lerde 

Rusya’da ortaya çıktığı bilinmektedir. Toplumsal tüm gelişmelerin doğrudan etkilediği sanat 

yorumları, tüm Avrupa’da olduğu gibi Rusya’da da yaşamın işleyişine tanık olarak 

şekillenmektedir. Konstrüktivist sanatçılar için hareket ve zaman kavramlarının önemli olduğu 

ve bu kavramların farklı kurgulara yönelttiği gözlemlenmiştir. Bu kurgular hacim, uzam ve 

zamandan ayrı bir düşünsel kurgu ve dinamik uzay kompozisyonları gibi fikirlerde 

ilerlemektedir. Teknolojinin gelişim hızı ve geldiği nokta sanatçıları devamlı beslediği fikri 

genel bir düşüncedir. Rus konstrüktivist sanatçılar elektrik yardımıyla ses, ışık ve renk iletirken, 

şekil değiştirerek fütüristik karaktere sahip sanatsal makine donanımında heykelsi formlar 

yaratmışlardır. Bunlara örnek olarak El Lissitzky, Vladimir Tatlin, Georgy Stenberg, Vladimir 

Stenberg, Exter ve Moholy Nagy (Şekil 18) gibi konstrüktivist sanatçıların, uzay araçlarının 

tasarımlarını andıran ve bir tür teknik resim niteliği taşıyan çalışmalarını verilebilir. 

 

Şekil 18:Maholy Nagy’nin Konstrüktivist Eseri (“Maholy Nagy”, t.y.) 

“Yapısalcı yaklaşımda amaç sanat ürünün yapısı çözümlemektir. Dolayısıyla bir yapıtın 

hangi toplumsal ve ekonomik koşullarda üretildiği Yapısalcılık’ın konusunu 

oluşturamaz. O yalnızca, yapıtı var eden ve yine yapıtın kendi üzerinde görülebilen 

sanatsal geçekliği ve onun üretiliş biçimini araştırır ve çözümler” (Sözen ve Tanyeli, 

2012, s. 321).  

Rus sanatçıların, yaşamın içindeki bir sanatın toplumda devrim niteliği taşıyan 

oluşumlara neden olacağını savunmuş, nesneden arınan sanatın, insanı yaratma 

özgürlüğüne kavuşturacak yegâne yol olarak gördükleri dönem ile ilgili kaynaklarda 

geçmektedir. Bu düşünceye bağlı olarak konstrüktivizm, insanların eşitlik ve kardeşlik 

içinde yaşayacağı bir dünyanın habercisi olarak ifade edilmiştir. 
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Konstrüktivist sanatçıların eserlerinden beslenerek bu akım dâhilinde kavramsal tasarımlarını 

kurgulayan tasarımcılara ilk olarak İssey Miyake verilebilir. 

 

Şekil 19: Issey Miyake A-Poc Tasarımı ,1976 (“A Poc”, 1976) 

Issey Miyake kendi kültüründen aldığı ilhamı düşünsel içeriğiyle harmanlarken heykelsi 

formlarıyla yapısalcılık ile kavramsal yaklaşımını bir araya getirmektedir. ‘A-Poc’ (Elbise 

Parçası) ismini verdiği tasarımı Miyake’nin yapısalcı bakış açısını yansıtmaktadır (Şekil 19). 

Ticari modanın çok daha öteside bir yoruma sahip olan Miyake çok uzun seneler kavramsal 

moda markası Comme des Garçons için çalışmıştır. Comme des Garçons markasının misyonu 

da giysinin bir sanat formu olduğuna dayanmaktadır. 

Issey Miyake 1984 yılında verdiği bir söylemde kavramsal bakış açısının altını çizmektedir: 

“Ne yapmaya çalışıyorum ve ne yaptım? Bir kıyafet yapmak gerçekten çok ama çok 

uzun zaman alıyor. Gerçekte onların hiçbiri var olmadı ve ben aslında modaya uygun 

aynı zamanda estetik kıyafet yaratan bir tasarımcı değilim Ben yaşam tarzıma uygun 

olanı yapıyorum, yaşamın dışında bir tarz değil” (aktaran Blackman, 2012, s. 335). 

Vücut ile kıyafet arasında boşluk yaratmak şartıyla giysi formlarını kurgulayan Miyake’nin, 

çeşitli yüzey arayışlarına girdiği görülmektedir. Farklı lifler ile oluşturduğu dokular ve 

yüzeylere verdiği heykelsi formlar ve hacim sanatçının imzası niteliğinde görülmektedir. “Giysi 

terminolojisinde hacim, fazla kumaş anlamına gelir. Bir giyside hacim oluşturmak, giysinin 

beden biçiminden farklılaşması ve silueti belli bir dereceye kadar değiştirmesi demektir” 

(Sorger ve Udale, 2013, s. 128). Bedene giyilen ancak bedeni sarmayan yapısal hacmiyle bedeni 

başkalaştıran tasarımlar kavramsal alt yapıları ile ticari moda unsurlarından farklı bir statüde 
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giyilebilir sanat ifadesiyle anılmaktadırlar. Miyake’nin tasarımlarında hacme yaptığı vurgu da 

göz ardı edilemeyecek niteliktedir (Şekil 20). 

 

Şekil 20: Issey Miyake Tasarımı (“Issey Miyake”, t.y.) 

 

Şekil 21: Mariano Fortuny’nin Delphlos isimli tasarımı,1918 (“Delphos”, 1918) 

“İpek üstüne kalıcı bir piliseleme yöntemini bulan İspanyol ressam ve sanat tasarımcısı Mariano 

Fortuny, daha sonra fabrikasındaki bu metodu daha da geliştirdi. Rönesans esintileri taşıyan 

kadife ceketlerle beraber, Klasik Yunan ‘Peplos ve Delphlos’ elbiseleri bugün bile 

koleksiyonerlerin gözdesi olan Bohem giysilerdir. … Fortuny kumaş fabrikası sanatsal 

modanın endüstri desteğiyle gelişimine bir örnektir” (Blackman, 2012, s. 46). Mariano 

Fortuny’nin Delphlos isimli tasarımı kendi pilise tekniğiyle ürettiği en önemli tasarımları 

arasında görülmektedir (Şekil 21). 
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4.3.Yapısöküm Mantığıyla Tasarlanan Deneysel Moda Tasarımları 

‘Yapısöküm’ terimini 1960’lı yıllarda sanat ve felsefe dünyasına eleştirel düşünce yöntemi 

olarak tanıtan Fransız filozof, post-yapısalcı düşünür, aktivist ve edebiyat eleştirmeni Jacques 

Derrida bu hareket için son derece önemli bulunmaktadır. Derrida’nın, bu kavramı yazının 

varoluşuna yönelik önermeleri ve var olan bakış açılarına getirdiği eleştirileri ve dil ve yazı 

adına tüm karmaşaları ortadan kaldırmak amacıyla sunduğu birçok kaynakta geçmektedir. Post-

modernist bir hareket yapısöküm, bir yıkım ifadesi olarak anlaşılsa da yeni bir düşünme biçimi, 

yeniden kurgulama anlamına geldiğini söylemek çok daha doğru olacaktır. Bu yeniden 

kurgulama tekniğini bir okuma yöntemine entegre etmiş olan Derrida’nın, bir metinde var olan 

göstergeler üzerine yoğunlaştığı bilinmektedir. 

“Çağdaş eleştiri edebiyatında Derrida’nın ‘Metnin dışında bir şey yoktur’ savından daha 

çok tartışılmış, herhalde daha çok yanlış anlaşılmış bir sav yoktur. Bu savın sanat 

kavramı için de uygulanabileceğini, bu kez biçimcilik açısından düşünüyor. Sanatta 

önemli olan şey temsil eden değil temsil edilen, ifade değil ifade edilendir; aynı zamana 

bu temsil edilen hiçbir zaman dolayımsız bir mevcudiyet elde edemez. Tüm bu 

düşünceler Jean Jecques Rousseau’nun felsefesi üzerine düşüncelerden yola 

çıkmaktadır” (Harrison ve Wood, 2011, s. 993). 

Sanat ve felsefe tarihi açısından önemli olan yapısökümcülüğün etkisi, post- modernizm öncesi 

kuralcılığını reddeder bir tavırla sanatın her alanında gözlemlenmektedir. Yapısalcılığın özünün 

sorunsallaştırılması misyonu ile çalışan sanatçı ve tasarımcılar bu alanda faaliyet 

göstermektedir. 

Postmodern bakış açısıyla belirmiş eleştirel bir yorum olan yapısöküm bakış açısıyla kavramsal 

tasarımlarını kurgulayan tasarımcılara ilk olarak Hüseyin Çağlayan verilebilir. 

 

Şekil 22: Hüseyin Çağlayan 2001/2002 İlkbahar-Yaz Koleksiyon Defilesi (“Hüseyin 

Çağlayan”, t.y.) 
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Fütüristik fikirlerini yapısökümcü yaklaşımıyla birleştirerek her koleksiyonda ayrı bir mesaj 

vermek amacı ile kavramsal tasarımları hazırlayan Hüseyin Çağlayan alanında öncü 

tasarımcılardan biridir. Çalışmalarına hem bir tasarımcı hem de bir mühendis gözüyle eğilen 

Çağlayan, 2001- 2002 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda meteoroloji mühendisleriyle kumaşların 

yani sıra farklı materyalleri bir araya getirerek oluşturdukları elbiselerin içerisine led ışıklar 

yerleştirmiştir (Şekil 22). Ufuk noktasını temsil eden bir arka plandan yürümeye başlayan 

modeller son tasarımları sergiledikten sonra birbirlerinin üzerindeki elbiseleri paramparça 

ederek bir performansa imza atmışlardır. Giysi, giyinme ve basmakalıp form algılarını yıkarak 

yeni bir vizyon oluşturma fikrini bu tarz kavramsal yorumlarla sunan tasarımcı alnının 

öncülerinden sayılmaktadır. 

 

Şekil 23: Iris Van Herpen’in Syntophia İsimli 2018 Sonbahar-Kış Defilesi (“Syntophia”, t.y.) 

Tasarımcı İris Van Herpen fütüristik bakış açısı ve gelişmiş üç boyutlu tasarım tekniklerini 

tasarımlarına adapte ederken benimsediği yapısökümcü yaklaşımla son zamanların en başarılı 

sanatçılarından biri olarak anılmaktadır. Geçmişten beri süregelen giysi formlarını alt üt edip 

yeni kurgularla izleyiciye sunma girişimi tasarımcının yapısökümcü bakış açısının göstergesi 

olarak yorumlanabilir. Haute- couture alanına farklı bir vizyon sunan tasarımcı kumaş ve 

yüzeylerini çeşitli deneyler sonucunda kendisi tasarlamaktadır. Feminenliği, fütürizmin 

(gelecekçilik) vazgeçilmez ilhamı olan hareketle birleştirip inovatif tasarımlarını yeni kalıplar 

üzerinde sunmaktadır. 2018 yılında Sonbahar-Kış sezonunda sergilediği ‘Syntophia’ adlı 

koleksiyonun her bir parçasının, tasarımcının imzasını taşıyan hareketli fütüristik heykel 

imajını yarattığı söylenebilir (Şekil 23). Tasarımcının koleksiyonlarında her bir parça yeni 

beliren formlar ifadesiyle mankenler tarafından taşınırken hareketli heykeller imajı 

yaratmaktadır. 
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Şekil24: Alexander Mc Queen 2010/2011 İlkbahar–Yaz Sezonu Defilesi (“Mc Queen 10/11”, 

t.y.) 

Deneysel tasarımlarıyla tanınan Alexander Mc Queen sürrealizm(gerçeküstücülük) ve 

fütürizmden aldığı ilhamla giyilebilir sanat adına tasarımlar yaptığı bilinmektedir. Kurguladığı 

genel stil, deneysel yüzey arayışları, farklı kalıp ve formları ile sanat ve moda ifadelerinin 

birbirinden ayrılamadığını desteklemektedir. Giyilebilir sanat eserleri müzelerde sergilenmiş 

olup alanla ilgili kaynaklarda önemle yer almaktadır. 2010/2011 İlkbahar–Yaz Sezonu 

‘Atlantis’ koleksiyonunda sürüngenler üzerine yapığı araştırmalar sonucundaki verileri kendi 

sürreal bakış açısıyla yapı sökümüne uğratan tasarımcı; dijital baskı teknikleri, farklı drapaj 

uygulamalarıyla yeni heykelsi bir görünüm yaratmıştır (Şekil 24). Aynı koleksiyon için 

tasarladığı ayakkabılar sürreal formları ile günümüzde bile hayranlık uyandırmaktadır. 30 

cm’lik ‘Armadillo’ ayakkabılar, birer giyilebilir sanat yorumu olarak algılanmış ve küçük 

boyutlarda da üretilerek sanat objesi olarak sunulmuştur. 

 

(Şekil 25).: Comme des Garçons1997/1998 İlkbahar-Yaz Koleksiyon Defilesi (“Garçons 

97/98”, t.y.) 
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Yapısöküm bakış açısı ve estetiği ile kurgulanan tasarımlara örnek olarak Comme des Garçons 

markasının imzası olan tasarımlarını verebiliriz. Markanın 1997-1998 İlkbahar /Yaz 

koleksiyonunda ideal güzellik algısının empoze edildiği kadın bedenine yapısöküm estetiği ile 

yaklaşan marka; elbiseler üzerinde farklı yerlere kuştüyü pedler yerleştirerek orantısı bozuk ve 

deforme yeni bir siluet yaratmıştır (Şekil 25). İdeal güzellik kavramının eleştirildiği bu 

tasarımlarda deneysel ve kavramsal yaklaşımalar yapısöküm merceğinden geçirilerek 

sunulduğu düşünülmektedir. 

4.3 Body Art- Performans Sanatı- Defile 

Kavramsal sanat akımlarından biri olan performans sanatı 1970’lerin başında ortaya çıktığı alan 

ile ilgili kaynaklarda yer almaktadır. Beden Sanatı ve ‘Happening’ gibi akımlarla yakından ilgili 

olan sanat dalı Fütürizm, Sürrealizm ve Dadaizm (kuralsızlık) gibi avangart akımlardan 

beslendiği bilinmektedir. “1970’li yılların gösterilerinde beden, sanatçının yegâne malzemesi 

olarak ön plana çıkmıştır” (Özayten, 1997, s.700). Bedenin sanatın alanına girmesi ile beden 

sanatı ve performans sanatının yakın ilişkisi gözlemlenmeye başlanmıştır. Diğer yandan bireyin 

giysileri ile bireysel ilişkilerine vurgu yapan giyilebilir sanat, performans sanatı ve beden sanatı 

ile yakın ilişki içindedir. Performans sanatçıları için tasarlanan giyilebilir sanat örnekleri, giyen 

ruhun karakterini edinen hareketli heykeller olarak yorumlanabilir. Bedenini sanatsal ifade 

aracı olarak kullanan sanatçılar disiplinlerarası ortamda sanatlarını icra etmeye başlamışlardır. 

Kavramsal alt yapısıyla kurgulanan moda defilelerin de Performans Sanatı niteliğinde 

sunulduğu düşünülmektedir. 

Fransız yönetmen Jean Cocteau’nun ‘Parade’ isimli bale gösterisinin kostümleri Picasso 

tarafından tasarlanmıştır (Şekil 26). Picasso kübist bakış açısını bu defa tuval yerine kumaşların 

üzerindeki desenlere ve tablolarındaki detaylarının üç boyutlu olarak yapılandırdığı formlara 

yansıtmıştır. 1917 yılında sergilenen bale gösterisinin kostüm ve dekorlarındaki sanat boyutu 

dönemin sanatçılarının disiplinlerarası bağları sayesinde gelişmiştir. 

 

Şekil 26: Parade İsimli Bale Gösterisinde Picasso tasarımı kostümler (“Parade Picasso”, 1917) 
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(Şekil: 27).Leon Bakst’ın Marchesa Casati İçin Tasarladığı Kostüm (“Bakst”, t.y.) 

 

Modanın tüketim odaklı bir mekanizma olmadığını ve giysinin kavramsal boyutunu 

anlamlandırabilmek için kostüm tasarımlarını incelemenin etkili olacağı düşünülmektedir. Rus 

ressam, sahne ve dekor tasarımcısı Leon Bakst’ın, Marchesa Casati için tasarladığı kostüm 

heykelsi görünümü, ustalıkla kurgulanmış detayları ile bir giyilebilir sanat örneği olarak 

görülmektedir (Şekil 27). 

 

Şekil 28: Performans Sanatçısı Leigh Bowery (“Bowery”, t.y.) 

Bazı tasarımcılar bedeni heykelmişçesine kullanarak çalışmalar yapar daha abartılı ifadelerde 

bulunmayı tercih eder. Avusturyalı performans sanatçısı, moda tasarımcısı ve ikonu Leigh 

Bowery (Şekil 28) kendi siluetini balenler, dolgu malzemeleri ve hatta yapışkanlı bez bantlarla 

büyüterek ya da daraltarak deneyler yapmıştır. Kendi etini yerinden oynatmış ve böylece geçici 

beden modifikasyonuyla giysi arasındaki sınırı belirsizleştirmiştir. Kurguladığı kostümler ile 

bir deformasyondan çok inovatif bir adım attığını sıklıkla dile getiren Bowery’nin, tasarım ve 
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performansları günümüzde dahi dikkat ekmektedir. Bu çalışmasıyla ilgili Bowery, “Bedeni 

deforme etmekten çok reform yaptığımı düşünmeyi seviyorum demiştir” (aktaran Sorger ve 

Udale, 2013, s. 46). 

En etkili giysi sunum tekniklerinden olan defile, ilk olarak Charles Frederic Worth’un 

modellerini müşterilerine sunmak amacıyla sergilenmiştir. Yıllar boyunca değişen moda 

eğilimlerinin habercisi olacak satış odaklı bir sunum tekniği gibi algılanan defile günümüzde 

performans sanatı ve beden sanatı örneklerinin arasında yer alabilecek karaktere büründüğü 

gözlemlenmektedir. 

 

Şekil 29: Paul Poiret Defilesi (“Poiret Defile”, 1925) 

Modanın bir sanat yorumu olduğu savını en nitelikli biçimde destekleyen göstergelerden biri 

defileler olarak görülmektedir. Sahne düzenleri, temaya uygun müzik seçimleri ve mizansenleri 

ile bir performans sanatı biçimi olarak görülen defilelerin sanatsal yönlerinin oldukça kuvvetli 

olduğu görülmektedir. Charles Worth’ten sonra Paul Poiret defileleri incelendiğinde bu fikri 

destekler nitelikler gözlemlenmiştir (Şekil 29).1970’lerin başında belirmiş olan performans 

sanatının ilerleyen zamanda gelişmesine paralel olarak defileler de dönemlerin sanat algılarıyla 

bütünleşmiştir. Sahne dekor tasarımları, mankenlerin elbiselerle podyumda yürürken ya bir 

tiyatro sahnesi, bir kısa film ya da bir dans gösterisinden farksız sunumları ile defilelerin artık 

birer kavramsal sanat yorumları halini aldığına şüphe ile yaklaşılmadığı gözlemlenmektedir. 

Kavramsal ifadeleri ile ön plana çıkan defile sunumlarına John Galliano ve Alexander Mc 

Queen verilebilir. Fransız tasarımcı John Galliano’nun teatral koleksiyonları, temaları dâhilinde 

tasarlanan genel stilini güçlü haute-couture işçiliği ile yansıtmaktadır. Tasarımcının 1997/1998 

Sonbahar-Kış koleksiyon defilesinin ana teması olan Antik Mısır’ın görkemi ve karakteristik 

detayları Galliano’nun avangart stili ile birleşmiştir (Şekil 30). Podyumda yürüyen mankenler 
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modern Kleopatra imajlarını mizansenler ile etkili bir biçimde sunarken; dekor kurgusu ise 

izleyiciyi bir tiyatro sahnesine götürmektedir. 

                                                              

Şekil 30: John Galliano 1997/1998                                         Şekil 31: Alexander Mc Queen 

Sonbahar–Kış Koleksiyon Defilesi                                     2001/2002İlkbahar-Yaz Koleksiyon 

(“Galliano”, t.y.)                                                                     Defilesi (“Mc Queen 01/02”, t.y.) 

 

Aynalarla kaplı bir küpün içerisinde giysileri teatral bir ruhla taşıyan mankenlerin tavırları ve 

giysilerin teması ile uyum içerisinde olan 2001-2002 ilkbahar yaz Alexander Mc Queen defilesi 

genel kurgusuyla son derece yankı uyandırmıştır (Şekil 31). Bir akıl hastanesinin nezarethanesi 

etkisini yaratmak amacıyla kurgulanan sahnede şovun sonunda ortaya çıkan performans 

sanatçısı Leigh Bowery, Sigmund Freud‘un tablolarından birini canlandırmaktadır. Giysilerin 

tasarım özellikleri, dramatik stilin şov ile uyumu sadece bir defile sunumu olmakla kalmayıp 

çok etkili bir performans sanatı yorumu olarak görülmektedir. 

 

Şekil :32 Gucci 2018/2019 Sonbahar Kış Koleksiyon Defilesi (“Gucci Defile”, t.y.) 
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Son zamanlarda post-modern sanat yorumu olarak modayı en etkili bir şekilde sunan 

tasarımcının Alessandro Michelle olduğu birçok yazılı ve görsel kaynakta geçmektedir. 

Tasarımcı yarattığı eklektik stilini deneysel ve kavramsal defile sunumlarıyla birleştirerek son 

derece etkili performans sanatı örnekleri sergilemektedir. 2018/ 2019 koleksiyonunda 

podyumda yürüyen mankenlerin tavırları, saç ve aksesuarları ortamın genel havasıyla bir bütün 

oluşturmaktadır. Mankenlerin eklektik kombinleri sunarken ellerinde taşıdıkları bal mumu büst 

kopyaları ile yürürken sundukları görsel şölen son derece etkili olduğu düşünülmektedir (Şekil 

69). Her defilesinde sahne ve dekor kurgusuyla da adından söz ettiren tasarımcının 

ameliyathane olarak kurguladığı podyum ile psikolojik bir etki yaratmayı hedeflediği 

söylenebilir (Şekil 32). Tasarımcı modanın görünen yüzünün ardındaki güçlü olguya, insanların 

ne oldukları değil ne olmak istedikleri fikirleri üzerine yoğunlaştığı koleksiyonunda bu 

psikolojik etkileri izleyiciye geçirebilmek adına bir hikâye, bir film karesi yarattığı yorumu 

yapılabilir. Bu da tasarımcının modaya bakış açısını net bir şekilde iletmektedir. 

SONUÇ 

İlkel çağlarda karşılaşılan giyinme olgusu önceleri bir gereksinim olarak adlandırılsa da, o 

dönemde bile insanların şartlar dâhilinde belirli estetik algılar ile kendilerini ifade etme kaygısı 

olduğu söylenebilir. Sanayi öncesi toplumlarda bireylerin toplumsal yapıdaki konumunun 

göstergesi olarak yorumlanan giyim kuşam biçimler, alt sınıfların üst sınıfları taklidi olarak 

ilerleyen hiyerarşik düzene göre gelişmekte olduğu bilinmektedir. Fransız ihtilali ile oluşan 

refah ve eşitlik düzen sonrasında, her sınıfın kendi giyim alışkanlıklarını oluşturabilme 

özgürlükleri ile moda terimi belirmiştir. İlerleyen zamanda sanayi inkılabı sonrasında oluşan 

modern toplumun yaşamdan beklentisi ve tüketim odaklı moda algısı dengeleri değiştirmiştir. 

Modern toplum sanatının değişen estetik beğenileri ile şekillenen moda kavramı devrim 

öncesinde gelişmiş haute-coture teriminin sanatsal karakterinin yerini hazır giyimin mekanik 

görüntüleri almıştır. Birtakım düşünürler tarafından haute-coutre ile sanat mertebesine ulamış 

moda kavramının ticari karakterine vurgu yapılmasını ve bir zanaat ya da meta ürünü olarak 

sanattan ayrılmasını öngörmüşlerdir. Devam eden süreçte oluşan disiplinlerarası ortamda sanat 

ve tasarım ayrımı yapılmaksızın yaratıcı eserler üretilmekteydi. Terim olarak anılmaya 

1960‘larda başlayan giyilebilir sanat akımı, ilk örneklerini Paul Poiret isimli tasarımcı ile bu 

dönemlerde vermiştir. Doğu kültüründen esinlenen sanatçı, tasarımcı yüzey genişliği açısından 

kadraja benzerliği ile kaftan ve kimono formları üzerinde sunulduğu görülmüştür. İlerleyen 
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zamanda ilk örneklerini, lif sanatı başlığı altında veren giyilebilir sanat akımı moda ve sanatın 

aynı kulvarda koşmasının en önemli adımlarından biri olarak görülmektedir. Çağdaş sanatın 

esnekleşmeye başlayan yapısı ile harmanlanan giyilebilir sanat eserleri ilk çağlardan beri 

sürekli değişen giyinme olgusunun tanımlarına en son halini vermiştir. Giyilebilir Sanat eserleri 

bedeni giydirmekle kalmayıp, bir yandan da insan ruhunu besleyen ve ruhun göstergesi haline 

gelen değer ifadesi ile tanımlanmaktadır. Zamanla kavramsallaşan giyinme olgusu ve post-

modern estetik çerçevesinde şekillenen eserlerin karakterleri moda ve sanatın ayrımına noktayı 

koyar niteliktedir. Post-modern dönemde esneyen kurallar sayesinde sanatçının kendini 

anlatabildiği her detayın sanatın malzemesi olabileceği fikri doğmuştur. Meta olgularının 

sanatın alanında yer alması, ticari bir nesne olarak görülen giysinin farklı anlamlar 

taşıyabilmesini mümkün kılmıştır. Moda tasarımları bir tasarımcının elinden çıkan ürünler iken 

post-modern sanat algısı ile ya kendi tasarımcısı ya da başka bir sanatçı tarafından tıpkı Brillo 

kutusunda olduğu gibi sanat ifadesine dönüştürülmektedir. Böylelikle giyinme olgusu ve moda 

kavramı tüketimden uzaklaşarak kavramsallaşmaktadır. Gittikçe esneyen sanatın sınırları ile 

bedenin sanatın alanına girmesi; değişen moda ve giysi algıları body art, performans sanatı ve 

defile ifadelerini birbirine yaklaştırmıştır. Birey ve giysi arasındaki ilişki ihtiyaçtan öte 

kavramsal bir hal almıştır. Body art ile bedeni sanat aracı olarak kullanan sanatçı ile giyilebilir 

sanat yorumuna sahip defilelerde bir giysiyi sunan mankenin performansının birbirinden 

ayrılamayacak nitelikte olduğu düşülmektedir. Sonuç olarak moda tasarımlarının bir sanat 

yorumu olarak ifade edilmesi üzerine yapılan bu araştırmada; sanat ve modanın günümüz post-

modern çizgileri dâhilinde üzerinde durulan örnekler ile tasarlama güdüsüne kökten bağlı olan 

bu iki alanın aynı çerçevede yer alabileceğinin birçok göstergesi olduğuna ulaşılmıştır. 
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 Effective Management of mixed level and large classes 

Abstract 

The aim of this paper is to deal with the main difficulties that teachers face when teaching mixed level 

large classes. One of most common encountered challenges is keeping students’ attention and having a 

fair level of participation by all students in the class. This paper will argue some of the benefits of 

technology to “keep” students and their attention in class and get them engaged as well. The uses of an 

engagement trigger in interactive classes, such as images, videos or sounds are suggested, in addition to 

other strategies which will be further elaborated in this paper. The findings presented in this paper will 

be from class observation and surveys that have been conducted in two different settings, such as among 

university students and in a high school, where the challenges are even greater. Finally, there will be 

some conclusion and recommendations to be considered by teachers when teaching large classes18. 

Key words: large classes, interactive classrooms, autonomous learning, technology tools 

 

Background of the study 

The issue of class management when it comes to large classes, which inevitably leads to 

mixed abilities or multilevel, has been the subject of research for a considerable time, however, 

the aim of this article is to draw a comparison between two different contexts where large 

classes include lectures taught at the tertiary level of the studies as well as secondary or 

elementary educational levels. There are classes ranging from 50-100 students during lectures 

and there are classes with 36 – 42 students, at the elementary and secondary level of the 

education, respectively. The peculiarities that each context bears are closely related to the 

                                                           
18 Some of the findings presented in this paper are part of the research conducted by a pre-service teacher (MSc Mario 

Mezini) while completing the practicum and it is combined with the semi-structured interviews of the author with other 

colleagues teaching at the Faculty of Foreign Languages and personal observations while conducting lectures.  
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teaching approaches and the problems that might arise from these large and mixed abilities 

classes. The scope of this paper will include both contexts with a view of identifying some of 

the challenges that arise when teaching in this context along with the approaches and techniques 

that teachers use to manage these classrooms effectively and most importantly how to draw 

students’ attention and ensure their active participation and interaction in the classroom.  

As for large classes during lectures that take place at the faculty, based on observations 

as well as semi-structured interviews between colleagues, it can be stated that students regard 

lectures as lecturer’s turn to talk and present information while students are passive or 

distractive throughout the lecture. It is often the case that students sitting in the front rows are 

the ones who participate during lectures whereas students sitting at the back rows are often there 

just for the sake of showing up and are often engaged in small talks with each other or distracted 

by their devices. It has been observed that note taking, in the majority of the cases has been 

replaced with the “photo capturing” of the screen displayed. As a result, lecturers are often 

faced with the challenge of how to keep students’ attention and to ensure a fair level of students’ 

participation. Yet, the most important outcome that lecturers aim to achieve in these 

circumstances is the knowledge retention, so that the same information will not have to be 

explained all over again while students are having their practical classes or seminars. The 

lecture rooms provide students and professors with less flexibility to move or to ensure students’ 

interaction by using different activities. The seats are organized in rows and the chairs and desks 

are fixed on the floor so that they cannot be moved. Students are left with no other choice but 

sitting throughout the lecture, which normally lasts two periods of 50 minutes with a 10-minute 

break in between.    

On the other hand, large classes with 30-40 students have existed and continue to exist in 

Albania’s public secondary and elementary education cycles. About 27% of classrooms in 

Albania had over 30 students in 2015-2016, and overcrowding is of particular concern in urban 

centres (UNESCO, 2017[24] at (Maghnouj, 2020). Some teachers have reported class sizes of 

over 40 students, beyond the legal limit.  

There are a series of issues that come along with large classes such as mixed abilities and 

multilevel groups become a challenge for the teacher to cater to the individual needs of the 

students. It becomes more difficult to tackle disruptive or any other behaviour, which hinders 

the learning process. Outside of the classroom teachers have to deal with time management 

issues such as the time that they need for developing teaching resources and grading. There has 
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also been observed in this setting that teachers need to change some ineffective habits (such as 

raising the voice, using the mark as a punishment, calling names etc.) The issue becomes more 

pertinent when young teachers are involved who lack the experience and proper training of how 

to manage large and multi-level classes.  

 Yet studies and research to identify best methods and strategies for managing large and 

mixed abilities classes in the Albanian context are missing. Nevertheless, large and multilevel 

classes along with their complexities do not belong to a particular context nor are they 

associated with a certain subject or teacher, thus, the research available in relation to the 

different approaches and techniques to reach the maximum level of participation can apply to 

any context, including Albania.  

Some of the questions that we intend to research in this paper include the effectiveness of 

the use of interactive activities to increase students’ engagement; promoting the use of 

collaborative activities regardless of limitations arising from classroom space/seating 

arrangement, the time and resources available; having in place rules and routines to manage 

disruptive behaviours and finally taking into account students’ feedback, feelings and reactions 

in relations to the effectiveness of strategies and methods employed. 

Common issues identified in large and multilevel classes in both tertiary and 

secondary education settings 

The notion of large classes and the challenges that it presents are different depending on 

the educational setting, whether it is a secondary school or a university setting, or it may also 

change considering the subject that we are teaching. However, research shows that class size 

does not automatically correlate with students learning. What is important is not the size of the 

class, but the quality of the teaching (UNESCO Office Bangkok and Regional Bureau for 

Education in Asia and the Pacific, 2015).  

Yet, research has confirmed some of the most common challenges that teachers face when 

teaching large classes. Hayes (1997) at (Erlina , et al., 2022) divide these challenges into five 

parts: (1)  discomfort,  (2)  control,  (3) individual attention,  (4)  evaluation  and  (5)  learning  

effectiveness. Each of these challenges are related with the difficulties that both teachers and 

students feel during the learning process. Teachers feel discomfort due to the physical constraint 

that large numbers impose. They cannot organize interactive actitivies as there is not enough 

room for students to move. Further, teachers are also faced with discipline problems (Rohin, 
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2013,  British Council, 2015) where they feel the pressure of managing a classroom when it 

becomes too noisy, which can be caused due to the off-task or disruptive behaviour or potential 

conflicts that might arise between student-student or student-teacher.   

Large classes also pose the challenge of dealing with different students’ levels, needs and 

interests. It becomes difficult for teachers to gauge students’ involvement and the degree to 

which they are following them. It becomes even more difficult for teachers to do anything about 

it as it would mean boring some or losing others (Allais, 2014). In addition, teachers find it 

harder to provide indvidual feedback and guidance and if they do the quality of feedback to 

students can be reduced in large classes.  

On the other hand, students feel reluctant to participate in class activities due to peer 

judgment, which tends to become greater in large classes, therefore, teachers should make sure 

that they promote an environment of trust and mutual respect from the very beginning of a 

course (Wilsman, 2013). It is also important that activities are organized to provide students 

with the opportunity to engage with class questions and challenges anonymously or in small 

groups instead of or prior to large class discussion (Wilsman, 2013).  

Considering the Albanian context, based on class observations and personal experience, 

it can be concluded that some of the most common characteristics of large classes in both the 

tertiary and secondary education include the following: 

- sitting arrangements do not favour interactive activities as desks and chairs are fixed 

and difficult to move. The teacher has little space to move around in the classroom and 

students cannot move during the lesson without causing disruptive noise.  

- students often have difficulty hearing the teacher due to the noise or when students are 

engaged in small group activities. 

-  establishing personal contact with students becomes more challenging as it might take 

longer for teachers to remember students’ name or teachers cannot get to know the 

students well due to the lack of time 

- marking assignments and tests becomes more time consuming due to the large number 

of students in the classroom as a result they reduce the number of tests, or they have to 

seek other ways of checking students’ knowledge. 
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Presentation of research methods and data  

In order to confirm the above conclusions, a study was conducted in two teaching contexts 

where both qualitative and quantitative methods of research were employed. The combination 

of these methods allowed to approach the research questions from two aspects: from the 

lecturers’ perspective at the tertiary level and from students and teachers’ perspective at the 

secondary level.  

The advantage of using both a qualitative and quantitative research method is that it 

provides researchers with more knowledge, and they can examine different aspects of an overall 

research question with a process such as the triangulation of data (O'Cathain, Murphy, & 

Nicholl, 2010). The use of qualitative methods allows for a more holistic approach, i.e., looking 

at situations through the eyes of as many participants or stakeholders as possible (Cohen, 

Manion, & Morrison, 2007:34) because “the world, or reality, is not the fixed, single, agreed-

upon, or measurable phenomenon that it is assumed to be in positivist, quantitative research” 

Merriam (2002) as cited at (Oliver-Hoyo & Allen, 2006). In this light, it should be confirmed 

that the qualitative research was used to investigate some of the issues related to the 

management of large classes and the use of effective teaching strategies and the quantitative 

research method was used to collect data and statistics, which could then be used to support the 

arguments raised.  

Thus, the qualitative methods used for this study included the semi-structured interview 

with the academic faculty staff and two English teachers at high school. In addition to the 

interviews there was also conducted class observation ‘in pursuit of the goal of knowing more’ 

(Moran-Ellis et al as cited at (Dupin & Borglin, 2020) under the ‘analytical framework 

following a thread’ (Dupin & Borglin, 2020), which ensures the analytical integration of data 

that comes from different types. Observation allows us to be inside a social process and the 

researchers will deal with different realities. Another important advantage of observation is that 

it is an independent tool the researcher adapts to the context and interaction and tries not to 

influence the course of events and to exert minimal influence on the environment (Ciesielska, 

Boström, & Öhlander, 2018). The data collected from the above qualitative methods were 

analysed by themes including – students’ attention, interaction or engagement, discipline issues 

or disruptive behaviour and retention of knowledge or students’ achievements 
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Whereas the quantitative methods were used to identify strategies and methods teachers 

of EFL use to manage large classes with a view of evaluating their effectiveness. There was 

also a need to measure how students feel about them and what is the degree of success when 

teachers and students collaborate. Questionnaires can be an effective means of measuring the 

behaviour, attitudes, preferences, opinions and, intentions of relatively large numbers of 

subjects more cheaply and quickly than other methods (McLeod, 2018).  

For this reason, there were designed two questionnaires to collect data on the classroom 

management approaches of teachers and students. The teachers’ and students’ questionnaires 

were designed by taking into consideration the aim of this study and the findings of literature 

review. The questionnaires included multiple choice questions and with a few open questions 

so that the participants could express their opinion as well.  

The respondents of the questionnaire included both students and teachers, with about 60 

students of the 11th grade at high school and 2 teachers of English language. Their English level 

was defined according to the books that they used, mainly, intermediate level. The age varied 

from 16-17 years old. There were 40 girls and 20 boys.  Both teachers were English language 

teachers with an experience of more than 10 years. 

The questionnaire prepared for both teachers had different questions such as: What is a 

large class? How do they solve problems when they teach in large classes? Do they have enough 

time to do activities in the class? Which are some methods that they use to manage large classes 

while teaching? etc. In total, there were 14 questions including questions about teachers’ 

educational and experience background and their opinions regarding large classes, discipline 

related issues, class management and control. 

Questionnaires prepared for students had different questions such as: Which are some 

activities that their teachers organize in the class? How do they feel when working together? 

And to what extent they agree or disagree with the questions raised along with some general 

information in relation to the class activities and methods employed by teachers. 

The second question of the questionnaire ‘What is a large class according to you?’ was a 

multiple-choice question with four options presented so that teachers could select more than 

one option. Both teachers believed that large classes create problems regarding management, 

control and learning achievements, moreover they think that large classes are linked to the low-

quality results and both teachers mentioned their own views, one by writing ‘large classes 
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become too noisy’, and the other by writing ‘large classes have negative effect on learning 

process’. As both teachers agreed that large classes create problem regarding management and 

students’ results this means that managing a large class is a prominent problem that even 

experienced teachers face. Marking students’ work, grasping and holding students’ attention 

and their involvement in the lesson is very problematic when there are too many students in the 

class. The main problems that were mentioned in this respect were related to the noise level and 

the distraction of mobile phones. During the class observation it was noted that both teachers 

managed their classes to some degree. There were times when students were noisy or they were 

confused of what to do but both teachers, given their experience, knew how to communicate 

with them.  

On the other hand, compared to the teachers’ opinion, students had different ideas about 

large classes in most cases. When asked ‘What do you think, what is a large class?’ the options 

that they had to choose from were as follows: a) I think a class that includes a large number of 

students; b) I think the class that creates problems regarding management, control and learning 

achievements; c) I think the class that has low quality results; d) I think a class where students 

can find the chance to share their ideas; e) I think a class that has physical environmental 

problems; f) Other, please specify, 

Surprisingly, boys associated large classes with the number of students where 15 boys 

selected the first alternative (a large class includes a large number of students) and 10 boys 

believed that large classes bring about low-quality results. Whereas girls chose two other more 

common options, 25 of them believed that students could find the chance to share their views 

even though there is a large class. 10 of them also shared the view that large classes lead to 

problems in relation to management, control and learning achievements. Almost 57% of 

students believe that a large class includes a large number of students, has low quality results 

and creates problems regarding management, control and learning achievement, in contrast with 

43% of students who believe that students could also find the chance to share their views in 

large classes.  

These data revealed that classes with a large number of students pose a problem not only 

for teachers but for students too. It may be a problem because some students may feel neglected 

from the teacher, they may feel unable to express their own opinions or what they know freely 

because the teacher does not have enough time to pay attention to all of them and they may lose 

their motivation as a result.  
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Summary of results and findings  

The aim of this thesis was to reveal and discuss about some methods and strategies for 

managing a large class. This research attempted to evaluate the effectiveness of these methods 

and strategies based on students’ and teachers’ feedback about their effectiveness. Further, it 

evaluated which methods and strategies are best for the teacher and for students. In this study 

2 questionnaires were designed to collect data on the classroom management approaches of 

teachers and students. The teachers’ and students’ questionnaires were designed by taking into 

consideration the aim of this study and the findings of literature review.  

They believed that a large class is a challenge for both the teachers and students and that 

it creates problems regarding management, learning achievement and both teachers and the 

majority of students believe that large classes are associated with low quality results. As a 

matter of fact, in Albania classroom management is a problem that all teachers face and have 

to deal with, because the majority of public schools are overcrowded with students who have a 

different background, different interests, feelings and different levels of motivation. In this 

context, large classes become a challenge for all teachers and students.  

On the other hand, knowing strategies and methods for managing these large numbers of 

students becomes essential for teachers. Nowadays, there is a large body of research and 

literature available that help teachers learn how to motivate and involve all students, how to be 

closer to them and how to take into consideration students’ needs and interests when 

formulating objectives. Larger class participation will help teachers manage those large classes 

better and tackle any of the problems associated with it.  

Wright, Bergom & Bartholomew, 2019 present a thorough analysis of the research 

available in relation to the discussion about whether large classes bring about low-quality 

results or not. In fact, both teachers and students, who participated in this study, held the opinion 

that large classes affect students’ achievements. Nevertheless, there has been little research 

about how instructors change (or do not alter) their pedagogical practice when they move from 

a large- to a small-class setting (Wright, Bergom & Bartholomew, 2019). 

Based on the classroom observation it was noted that both teachers of this research used 

some good strategies for solving problems in their classes for example, they tried to establish 

good relations with their students by getting familiar with them, by using students’ name when 

asking questions, by having close contact with the students and by giving feedback in time. 
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They also made use of some useful teaching activities for managing their classes, such as 

assigning students to work in groups, in pairs or individual work and they tried to use different 

kinds of seating arrangement. This was also confirmed by the results of the questionnaire where 

students selected these three alternatives as the most used activities in class, along with 

discussions and role-play. The last two were selected by students as the most used by teachers 

and all of them felt good 48% and very good 52% when working together.  

According to students’ opinion, large classes promote social relationships and bring them 

closer with each other, especially when they are working in small groups. Furthermore, large 

classes are a good opportunity for them to share ideas and to learn from each other with 84% 

of them responding to this question with strongly agree and agree. The findings indicated that 

students like to work with each other either in pairs or in groups, to be involved in different 

activities and to give peer feedback.  

Giving peer feedback is another important point that helps teachers to manage large 

classes by giving students the opportunity to critically analyse, compare the responses and the 

work of each other with almost 49% of students who strongly agreed and 30% agreed with the 

idea of using peer feedback in the classroom. This large percentage shows that students like to 

give peer feedback because it helps them to learn better and to be involved in the lesson. Thus, 

it is recommended that teachers should give students the chance to give peer feedback as often 

as possible in order to teach them how to think critically and to be engaged to a greater extent 

in the lesson. However, 51% of the students agreed and 30% of them strongly agreed that large 

classes pose a challenge for them.   

Another problem identified with large classes may be the issue of time management.  Both 

teachers strongly agreed and 51% of students agreed that large classes are time consuming with 

49% of them who were not sure whether large classes are time consuming or not. When 

observing the teaching process in these two classes, it was observed that teachers regularly 

prepared their lesson plans and had a variety of resources available to use in the classroom. 

During the interviews they also expressed their concern that large classes create problems and 

affect students learning achievements but on the other hand they believed that different methods 

and strategies help them in their class management. Both teachers believed that in order to 

manage a large class effectively they need to implement and use a variety of activities. They 

mentioned group work, pair work, different kinds of seating arrangements, and different 

activities as tools of managing the large number of students in their classrooms. 
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Whereas the interviews with the academic staff revealed slightly a different situation with 

large classes. Lecturers were not so much concerned with disruptive noise or behaviour as 

attendance was not compulsory so students could leave the classroom at any moment that they 

felt bored. However, what they found as a challenge was finding ways of drawing students’ 

attention and keeping them engaged during the lectures, since the seating arrangements did not 

allow any flexibility for movement and interaction. One of the issues that was highlighted 

during the interviews was the issue of knowledge and information retention, as it was the most 

common problem during the practical classes where it was confirmed that students had not 

retained any of the knowledge or information shared during the lectures. Yet, this is another 

issue, which should be further explored whether the problem is related to the number of students 

in the classroom or to other factors.  

Conclusions and Recommendations  

In the past teachers often took advantage of their role and exerted their authority to control 

the classes. They either raised their voices or used the mark as a punishment. This is often 

related to the lack of training and information about the different strategies that teachers should 

use under these circumstances. Teachers should realize that workings with students, even when 

they are difficult to be dealt with, ensuring and respecting their rights, making them feel 

comfortable in class and in school are their responsibilities and duties to perform. 

This study is very important and significant for young teachers and experienced ones as it 

shows ways of management particularly for larger classes. Further, it evaluates which methods 

and strategies are best for the teacher and for students. Another important aspect of this study is 

that it takes into account students’ feedback about the effectiveness of the methods and strategies 

previously mentioned. When managing a large class, it is necessary to take into consideration 

students’ feelings and reactions when they work together in groups or in pairs (as part of good 

classroom management) and how successful they are when they work together.  

This study aimed to reveal that various strategies and techniques have an impact on 

classroom management, such as the seating arrangement, assigning students in groups, having 

in place routines and rules to maintain the discipline without teachers having to raise their voice.  

Extensive planning and planning a variety of activities, especially collaborative ones where 

students work safely and comfortably with each other in small groups, was used as a strategy to 

maximize Students Talking Time as compared to Teacher’s Talking Time.  
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Large classes offer teachers the opportunity to improve their interpersonal skills as they 

try different ways to get to know each student as an individual. Another advantage of teaching 

large classes is that it gives them the opportunity to improve their teaching and presentation 

skills. The value of a large class is that it contains a diversity of students and learning styles, and 

they can use many different and fun ways of teaching. The students background, skills and 

interests, can be a valuable starting point for planning lessons and activities so that learning 

becomes meaningful for students. Teachers will get the chance to improve their evaluation skills 

as they devise a variety of ways to tell whether their students have learned the material, instead 

of relying only on short answer exams, which may seem necessary for large classes. For instance, 

teachers can give their students in and out-of-class assignments that ask them what they have 

learned and if they have any question about what they have learned. Involving students in 

learning and in assessing can save teachers’ time and reduce their workload. 

There are many techniques that can be used by lecturers when teaching large classes such 

as, introducing the information while eliciting what the students already know, Think-pair-share, 

Question of the day, One-minute write, Demonstration technique and other strategies that allow 

all students to participate, instead of having individual students answer questions when called 

on (Science Education Resource Center at Carleton College, 2018). They help to promote 

student retention and learning of the material presented during lecture, it gives students practice 

in developing critical thinking skills, and enable instructors to assess how well the class is 

learning that day. Breaking up the lecture with these techniques not only provides format change 

to engage students, these activities allow students to immediately apply content and provides 

feedback to the instructor on student. 

The use of blended classrooms means that teachers could also take advantage of the 

benefits of technology. The use of an engagement trigger in interactive lectures, such as images, 

videos or sounds can help to get the attention of students and then later keep them engaged by 

inviting them to contribute into the content.  

Nevertheless, the teacher has the most significant role to play. We can use technology tools 

and other activities and strategies to get their attention, but it depends on teachers’ gestures, 

expressions, tone and voice, their planning and preparation and their techniques to direct 

students’ attention and make students apply what they have just learned in real-life.  

http://serc.carleton.edu/introgeo/interactive/feedback.html
http://serc.carleton.edu/introgeo/interactive/feedback.html
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In this way, we are shifting from a traditional way of lecturing where students are passive 

to a new way of lecturing where students are actively involved with their attention captured most 

of the time. This shift has also been noted in the materials and equipment that teachers are using 

in these classes. The use of Power Point Presentations and interactive white board allow lecturers 

to make use of the above-mentioned techniques, activities, or triggers and make large classes 

easier to be managed and increase the level of interaction. 
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The Importance and Place of Word Formation in German Language Teaching and 

Learning 

Abstract 

Changes in language reflect changes in society’s social, economic, political, cultural, and 

scientific advances, causing its lexicon to expand and enrich with new terms on a regular basis. 

Word formation, which covers the morphological processes involved in producing new words 

based on and helped by existing linguistic material, has a unique role and contribution to the 

richness of the lexicon of a language, in addition to loans from other languages. Word building 

is inextricably linked to the vocabulary and grammar of a language, and it cannot be separated 

from the study of a foreign language. The purpose of this article is to discuss various aspects of 

word formation in the teaching and learning of German. 

Following a general description of the word formation processes that exist in German, the focus 

will shift to the role and importance of word formation in various German language learning 

course books for A1-B1+ levels, as well as the types of exercises used to understand the best 

ways and patterns to form new words, all of which are linked to the development of language 

skills and competence. 

Key words: word formation, word formation processes, word formation exercises, word 

formation teaching, vocabulary teaching, German language 
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Word formation in the German language 

The German  language is very rich in words. Jung, based on several studies, estimates that the 

lexicon of the German language includes about 500,000 words,  more than half of which are 

nouns. Verbs make up a quarter of this lexicon, while adjectives and adverbs make up one-sixth 

of it. “Nouns, verbs and adjectives are constantly changing and enriching their class with new 

words, while pronouns and linking words remain almost constant in form and number. / Die 

Substantive, Verben und Adjektive vermehren und verändern ihren Bestand standing, 

Pronomen und Fügewörter bleiben in Form und Umfang nahezu konstant” (Jung 1980: 369). 

This is one of the reasons why in the word-formation literature of the German language more 

attention has been paid to the class of nouns, adjectives, verbs and less to adverbs, while the 

other parts of speech have failed to become a focus of interest for these studies. 

One of the most important ways that contributes to the expansion of the lexicon of a language 

is undoubtedly word formation, which is seen and defined as “The process of forming new 

words through combining and changing morphemes in order to enrich the vocabulary./ Prozess 

der Bildung neuer Wörter, welcher der Erweiterung des Wortschatzes einer Sprache dient. 

Dabei werden auf verschiedene Weise Morphemen miteinander kombiniert oder verändert.” 

(Busch/Stenschke 2014: 94) 

The German  language is rich in word-formation processes, among which the most productive 

and active are composition and derivation.  

Composition is the formation of new words by joining g two or more lexical morphemes 

(Abendkleid – Abend + Kleid; Reitschule – reit(en) + Schule). What is characteristic of 

compounds is their two-element structure. Adding one base to another stem creates a new word 

which has a closed structure,  its own grammatical categories and functions as a single unit 

despite the grammatical-lexical features of the constituent elements. 

Elements that compounds are made up of  can form a coordinating relationship with each other 

forming copulative compounds (taubblind – taund und blind; Dichterkomponist – Dichter und 

Komponist). Due to the coordinating relationship the elements forming part of  a copulative 

compound have the same weight in the sentence and belong to the same word class. In German 

copulative compounds are found less frequently and mainly in the adjective class (Lohde 2006: 

38). 

The largest group of compounds in German  consists of determinative compounds, whose 

elements  form a subordinating relationship with each other. The first element is also called a 
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qualifier  (Bestimmungswort), whereas the second, the element qualified/subcategorized by the 

first being always the last in the the compound word is called the base word (head) (Grundwort). 

Thus in the word Wanduhr (wall clock) it is the word wall (Wand) which specifies the type of 

clock (Uhr) and distinguishes it from the other clocks. The first element, or the qualifier, can 

be composed of several elements (Schaufensterpuppe – Schaufenster + Puppe), but within the 

compound it functions as a single element, thus respecting the binary (two-element) structure  

characteristic of these compounds. The second element is the head of the whole compound, as 

it is the one that grammatically forms the compound, reflecting its grammatical categories. 

Another characteristic of determinative compounds is the fixed order of the constituent parts. 

Changes in this word order  would either break the compound or cause a semantic change which 

would result in a new compound (Fimmusik – Musikfilm). 

In many cases the elements forming part of compounds  are related to sounds or sound units, 

which are known as Fugenelement (Duden 1998: 411). German language compounds are 

formed with or without a linking word. According to Duden (1998: 494), most German 

language compounds are made up of two elements only; the qualifier and the qualified  part. 

Nearly a third of them, about 30%,  combine  words (bases) by means of a linking device, which 

has no semantic meaning and therefore cannot be called an infix. Schippan (1992: 84) calls  it 

“leeres Morph”/empty morph, which does not affect the meaning of the compound, thus 

becoming part of the phonemic structure of the word, but not of the semantic one. These 

elements are derived from inflectional morphemes, which performed a grammatical function 

such as the genitive case for –s/ –es or -en as in  Berufserfahrung, Jahresanfang, Bärenkraft. 

These compounds  are formed from the univerbation of phrases, such as Herzensqual. Even 

after the transition to compounds these univerbated words have retained their structure along 

with the inflectional morphemes, which  have lost their grammatical function and meaning over 

time. By analogy with them, other compounds were later formed. 

The second most productive way of word formation in the German language is derivation, a 

process during which the formation of new words is realized by means of  derivational 

morphemes (Römer 2019: 46). In German word-formation theory a distinction is made between 

explicit derivation (explizite Derivation) and implicit derivation (implizite Derivation). 

Through explicit derivation new words are formed by combining a lexical morpheme with a 

derivational affix, which can be a prefix, a suffix or even a circumfix. 

Suffixation is the most productive subtype of derivation. The German language has a large 

number of suffixes which are class changing, which means they can  convert the main element 
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they are joined to into another part of speech, thus changing the lexico-grammatical category 

of the newly formed word. In many cases suffixes can extend the word family simply by 

changing or modifying the lexical meaning of the main element leaving its grammatical 

meaning intact. In nearly fifty percent of cases suffixation does not change the grammatical 

category of the new word (Eisenberg: 272): Arzt – Ärztin, Freund – Freundschaft;  froh – 

fröhlich; steigen – steigern.  Suffixes occupy a fixed position. They always come after the word 

stem (base form) they are added to  and usually each suffix grammatically determines  the part 

of speech that the word belongs to. Thus, the suffix –ig is used to form adjectives such as kräftig, 

schmutzig etc; the suffixes –heit, -keit, -schaft- serve to form feminine nouns such as Freiheit, 

Fröhlichkeit, Bürgerschaft etc.; the suffix -weise is used to form adverbs such as 

bedauerlicherweise, schrittweise etc. 

Prefixes are placed before  the stem of a word to form a new (different) word. They are not 

class changing, i.e. they do not determine the grammatical categories of the words they serve 

to form . Most of the prefixes change the meaning of the word stem they are joined to  mostly 

by reinforcing, intensifying or negating it. However, there are other prefixes which give another 

lexical (verstehen) or grammatical (beantworten) meaning to the new word formed . Some of 

the most commonly used and active prefixes in German  are: erz-: Erzengel, erzböse, miss-: 

Missachtung, missgebildet; missverstehen; un-: Ungleichgewicht, unabhängig; ur-, Urzeit, 

uralt. The prefixes be-; ent-; er-; ver- and zer- are used to form only verbs: kommen – 

bekommen; fallen – entfallen; finden – erfinden; stehen – verstehen, legen – zerlegen. 

The formation of new words by means of circumfixes (Zirkumfix)is even less productive. Not 

only  is there a limited number of circumfixes , but they are not so  productive, either. The prefix 

Ge and the suffix e are used to form abstract neuter gender nouns , which in most cases denote 

an action or process and have  a negative connotation. In such  cases the action is  repetitive 

and prolonged (Gelache, Gerede).  There are also some adjectives (geläufig, gelehrig) which 

are formed from the verb stem by adding the prefix ge- and the suffix –ig, accompanied also by 

some sound change in the word stem. Adjectives are  formed from the noun stem by adding the 

prefix ge- or be- and the suffixes –t (bebrillt, gefleckt), as well. The prefixes be-/ver- and the 

suffix –ig(en) are used to form verbs (beteiligen, verkündigen). 

Through implicit derivation new words are formed without any distinct affixes, but with the 

root undergoing a sound change , which Erben (2006: 31) calls “root alternation/ 

Stammalternation”. Derivation without affixation as a means of word formation is no longer 

productive today. It  mainly occurs in nouns and verbs. The nouns which are formed without 
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affixes derive from verbs (fliegen - Flug,  zwingen – Zwang, kaufen - Kauf). There are also a 

few verbs that are formed without suffixes(fallen – fällen, liegen – legen). 

Conversion is the way of word-building which consists in turning a word of a certain part of 

speech into a word of another  part of speech without affixation  or a change of sound . Through 

conversion, the word classes of nouns, adjectives and  verbs are enriched and extended. But 

there are also some closed-class words  which are formed by means of conversion, for instance 

some adverbs or prepositions (essen – Essen; der Dank – dank + Gen.). The most productive 

and significant‘model’ of conversion is nouning(conversion to nouns), which  Eichinger (2000: 

168) calls  “Kernfall der Konversion / the core of conversion”. It is the class of nouns that is 

particularly extended through conversion. According to  Jung“Wörter aller Wortarten können 

substantiviert werden. / The words of all parts of speech can be nouned.”(Jung 1988: 388) The 

Infinitive, one of the non-finite forms of the verb, is used to form neuter gender nouns which, 

in the vast majority of cases, are abstract nounsdo not take a plural ending  and denote a  process. 

There is a theory according to which  every part of speech can be nouned. When other parts of  

speech are converted into nouns, they are mainly  of neuter gender: das Ich, das Du, das Heute, 

das Wenn, die Eins, die Zwei. There are many cases of conversion to adjectives from past 

participle forms of verbs .  Adjectives derived from present participles mainly have an active 

meaning and they identify  the noun  that they modify as being the one that performs the action 

expressed by the verb  the participial adjective is derived from: ein weinendes Kind ist ein Kind, 

das weint; ein schlafender Hund ist ein Hund, der schläft etc. whereas  adjectives derived from 

the past participle of verbs mainly have  a passive meaning. They are used to describe a state 

of  the thing or person they modify: eine angewandte Methode ist eine Methode, die angewandt 

worden ist. 

In German there are also words which are formed by repeating the same word (soso), or words 

formed by merging two words into a single one (jein – ja + nein, Kurlaub – Kur + Urlaub). 

However, such formations are rather random and only a few have succeeded in becoming part 

of language dictionaries.  

Another word-formation process which is no longer productive is univerbation. It doesn’t 

receive much attention  attention in the theory of German word formation, either. Univerbated 

words are formed by merging a syntactic group of several words as a result of having been used 

for a long time (Taugenichts, Rührmichnichtan). Some linguists also recognise a German way 

of  word building which consist in forming new words  from composition and suffixation, 
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known as the mixed way. Words formed by combining a fixed phrase and a suffix are examples 

of this process: Zeit nehmen + -er – Zeitnehmer; Macht ausüben + -ung – Machtausübung. 

Word formation is closely related to the lexicon of a language since, as we have already pointed 

out, it has a direct impact on it as the most productive and active way of expanding and enriching 

it with new words. Vocabulary learning, on the other hand, is an essential part of learning a 

foreign language. There is no point in knowing grammar rules  if we lack vocabulary 

knowledge.  Language is a means of communication and learning a foreign language serves to 

do precisely that, communicate in this language. Learning new words and expanding 

vocabulary are considered very important in learning a foreign language. In addition, the word-

formation potential of the German lexicon makes it possible to deal with word-formation from 

the first days of learning German (Storch 1999: 91).  

In this part of the paper we will try to shed light on the place that word formation occupies in 

German textbooks, analyzing some of them from the point of view of word formation. The 

reasons why word formation should be dealt with in German language teaching have long been 

articulated by many authors whose object of study has been  German language didactics (Elsen 

2019: 142). These reasons are mainly related to the role that knowing the rules and means of 

word formation plays in  understanding complex word formations as well as specific terms 

better, enhancing comprehension skills through reading as well as expanding both receptive 

(passive) and productive (active) vocabulary. Six German language course books were 

analyzed, from level A1 to level B1 +,  designed for young adults and adults. 

The textbook “Beste Freunde” is intended  for teenagers and covers levels A1 - B1 offering a 

set of 18 units for each level.  Word formation is dealt with  in the grammar section. At A1 

level,  when separable and inseparable verbs are analysed, light is shed on the verbs formed  by 

adding prefixes.  Suffixation is addressed at the end of A1 level through the formation of ordinal 

numbers.  It also appears at level A2 where  the formation of feminine nouns of different 

nationalities through the suffix –in is explained. At the end of B1 level the conversion of 

adjectives and participles to nouns  sheds light on  conversion. 

“Menschen” is meant for use by young and adult learners . This 3-level course book series  is 

suitable for levels  A1-B1  and each course book  consists of 24 units. Word formation is 

discussed at level A1. In addition to the verbs formed by derivation, which are analyzed  in the 

context of separable and inseparable  verbs, attention is also paid to the prefix un- highlighting 

its role in forming antonymous adjectives. In as early as  unit 2 we encounter the prefix –in  

forming  nouns which denote female professions, whereas at the end of A1 level attention is 
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paid to the use of the prefix –los to form  adjectives from nouns pointing out even shades of 

meaning that this suffix carries. In the last A1 level unit, ordinal numbers are also included. At  

A2 level, in the word formation section, we find the formation of nouns from verbs with the 

suffixes –er and  –ung.  At B1 Level the nouning of adjectives  (unit 1) and adjectives formed 

from past participles are analyzed in terms of grammar. In unit 18 attention is paid to the 

formation of nouns by means of = these suffixes: –heit/-keit/-ismus/-ler/-ant and –ent, pointing 

out the class of words that serve as word forming lexemes. 

“Schritte International” is designed for the adult age group. This is also a 3-level course book 

series covering A1-B1 levels. In addition to the  verbs formed by derivation which are treated 

in the context of separable and inseparable  verbs, at level A1 (unit 8) importance is given to 

the formation of  feminine nouns denoting professions where, in addition to the suffix -in, the 

formation Kaufmann/Kauffrau appears. Word formation is given more importance at A2 level, 

where unit  10 deals with the formation of adjectives with the prefix un- and the suffix –los 

from nouns and their meanings, as well as the formation of nouns with the suffix –ung from the 

verb stem. Unit 11 also pays attention to the adjectives formed by adding  the suffixes –bar, -

isch and –ig focusing on the word class  to which these suffixes are joined. the conversion of 

past participles to adjectives  is treated in B1 level books (units 10 and 13). 

“Motive” was meant for use by adults  wishing to learn German within  a short period of time 

This course book is also composed of 3 books  (A1- 8 units, A2- 10 units and B1- 12 units). In 

the first course book of this series, in addition to separable verbs (unit  4), the formation of 

feminine nouns denoting professions through the suffix –in (unit  2) is also treated. At level A2 

we find the formation of adjectives by adding the prefix un- their meaning explained through 

this suffix, as well as by adding the suffix –ig (unit 12). In unit 19 we encounter the formation 

of nouns by adding the suffixes –er/-in/-ung. While in B1 level, the adjectives formed with the 

suffix –los are treated, where the attention is drawn to the use in some cases of the linking 

element –s (unit  19) and with the ending –lich. In addition to nouns formed with the suffixes –

heit and –keit (unit  26), in unit  20 the determinative nominal compounds formed according to 

the ‘model’ adjective + noun and noun + noun are dealt with. In unit 28, importance is given to 

the nouning of past participles. 

“Ausblick B1+” is designed for teenagers and young people with intermediate knowledge of 

the German language and consists of 10 units. In this book only  unit  9 treats the formation of 

nouns with the suffixes –ung/-er/-erin, without affixes as well as the nouning of the infinitive 

(Infinitiv). 
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“Sicher B1+” is designed for  adults with intermediate knowledge of the German language and 

consists of 8 units. In this book word formation is treated in unit  4, which focuses on noun 

compounds of the adjective + noun, noun + noun and verb + noun types. While in unit 7 

attention is paid to the formation of nouns with the suffixes –er/-ler/-ent/-ant/-chen/-ung/-hei/-

keit/-ei and –ie focusing on their grammatical function as a determinant of the gender of the 

new noun. 

Conclusions 

Based on the above analysis we conclude that word formation in foreign language textbooks 

continues to occupy a peripheral place (Bohn 1999: 52). Few means of word-formation are 

introduced and even the one introduced are dealt with superficially. Lack of the rules that 

govern these processes and the fact that there are not enough examples become easily  

noticeable both in the unit  and in the summary of the topics covered at the end of the unit. 

There are  few dedicated exercises even in the workbook.  

These books focus only on the word formation of  nouns and adjectives. The  formation of  

verbs is of no interest. Even in the case of separable and inseparable e verbs, which are formed 

by putting  certain prefixes in front of the base, it is their morphological and syntactic aspect 

that is treated. 

The most important place is occupied by the formation of adjectives and nouns by adding 

suffixes.  We believe that the reason why suffixes like –los,-lich,-er,-in,-ung etc, are treated 

may have to do with the fact that these suffixes also have  a distinct meaning of their own, as 

in the case of the prefix un- which is used to form adjectives which are the opposite of  the 

adjective used as a word stem. By getting acquainted with the meanings of these affixes , 

students can increase their perceptive competence  at these levels. They become accustomed to 

these word-formation patterns, which they can later use to understand unfamiliar words placed 

in a given context. 

Conversion is another word-formation process which is seen only in two aspects: the nouning 

of adjectives, past participles and the non-finite form of the verb  (Infinitive), as well as the 

conversion of past participles to adjectives . 

Compounding is either not touched upon or it is dealt with only   superficially in German 

textbooks, pointing out  only the structure of the compound word  and the role of its constituents 

based only on  two or three most productive models of determinative noun compounds. We 

think this has to do with the fact that in the A1-B1 level vocabulary, compounds  formed by 



 

Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu 2. International Communication and Art Symposium 
 

458 

more than 2  morphemes are rare, almost non-existent. Up to B1 level the student is able to 

understand the essential issues within the context of a clear language where topics related to 

daily  life are addressed. Only after mastering the B2 level does the student gain the ability to 

understand complex texts and scientific texts on a particular topic (CEF: 33-24). What is 

characteristic of these texts, among other things, is the complex language, the use of nominal 

style and complex words such as compounds (Gruber 2009: 78). 

However, German language textbooks determine the various topics that need to be covered in 

the lesson for students to reach a certain language level. It is the teacher who  decides,  based 

on a number of factors, how these issues will be addressed in the lesson 

Word formations are complex units, in the realization of which different grammatical, semantic 

and contextual elements participate (Bohn 1999: 55). Word structure plays a very important 

role in word formation. A compound word must be broken down into its parts or constituent 

elements and the fixed order of these elements as well as the role and function of each of them 

must be understood. Knowing the structure of the word and the rules of word formation helps 

us to define the boundaries between the constituent elements or parts of the newly formed word 

and to decipher its meaning. The earlier we get acquainted with this feature of the German 

lexicon and understand how it works, the easier it will be to work not only on the receptive 

vocabulary, but also on the productive one. 
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Skills Required of Foreign Language Teachers in The 21st Century 

Abstract  

 The entire and unequivocal commitment of the teaching staff as agents of social change can 

cause the reformation of the educational institutions to accommodate intercultural principles, which are 

permanently embedded in its current programs and procedures. Teachers accomplish two key roles 

through their work: knowledge transmission and the production of educated individuals. In this regard, 

the new profile of the foreign language teacher, i.e. in an intercultural context, is not dissimilar to the 

profile of the didactics expert - an open mind to novelty, willing to experiment with alternative teaching 

tools that encourage individuals to achieve the learning goals set for them, capable of initiating 

communication but also concerned with their own professional development. This article  touches upon 

the most important aspects of a changed learning environment and highlights the new skills that foreign 

language teachers must develop in e revolutionized educational setting.  

 Key words: life-long learning, teacher roles, intercultural skills, 4Cs, ongoing training  

 

Introduction 

During the twentieth century in most countries around the world the educational system 

was first and foremost an overview of things. As a result, a unified image was created, and the 

obvious drawback was that humans could easily become indistinguishable parts of a closed 

system.  

Currently, in many countries there is an increasing number of professionals in education 

that assert the  absence of role models for the new generation, which is seen as one of the main 

reasons behind the low quality in education.  No one can deny that, in recent decades, no 



 

Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu 2. International Communication and Art Symposium 
 

462 

teachers or professors  have stood out as prominent figures, despite the fact that there are 

thousands of anonymous talented professionals in the field of education.  

However, there is no doubt that language education in the world has changed 

dramatically during the last three decades. There has been a significant shift in attitudes toward 

the employment of new teaching methods and procedures, as well as a diversification of 

teaching materials. The study of foreign languages today entails a detailed investigation of 

different cultures, for example, through literature and cultural and civilization components. 

Foreign language teachers in the twenty-first century are expected to keep up with all cultural 

changes and inspire students to become active explorers of a less familiar cultural environment. 

1. Education in a globalized world  

Globalization, human mobility, international and intercultural communication are 

current world developments that cannot be ignored in the field of education as a whole. Cultural 

variety, which is an inherent aspect of today’s world has now become a dimension of the 

educational system.  Peterson and Coltrane (2003: 2) assert that “in order for communication 

to be successful, language use must be associated with other culturally appropriate behaviour” 

or else students will learn only utterances and not the cultural appropriateness connected to 

these utterances. Knowledge of the codes of behavior of another people is important if today’s 

foreign language student is to communicate fully in the target language. Therefore, the study of 

culture should be undertaken from the very first day of foreign language instruction (Hendon: 

1980). Hendon’s (1980: 198) belief is that unless culture is a central focus in language teaching, 

students will not communicate to “the fullest extent.” When it comes to influencing the 

education and training of individuals, schools, as primary educational components, cannot 

ignore social, economic, political, or cultural influences and the production of educated 

individuals. 

Given the fundamental, inherent nature of the intercultural aspect, we may state that 

modern teachers, even in a linguistic and culturally homogeneous school environment (such as 

that of Albania), have the responsibility to build and constantly update their intercultural skills. 

Teachers shape and support inter-personal and intra-cultural relationships, in addition to any 

scientific or educational skills. Even though they speak the same language and come from the 

same parent culture, learners come from a variety of cultural backgrounds (e.g., diverse social 

and family environments, other learning experiences, etc.). In their Guide for language policies, 
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Beacco and Byram (2003) claim that “all national entities are multilingual, even those that call 

themselves homogeneous.” As a result, one of the primary purposes of a foreign language 

teacher’s profession is to prepare individuals capable of coexisting in a multicultural world.The 

Bologna Declaration of 1999, which was endorsed and signed by the Ministers of Education 

from twenty-nine countries, marked a turning point in the reform of higher education. It made 

major decisions with the goal of aligning training with labor market demands. The 

internationalization of the curriculum is one of the most important aspects of the reform, as it 

allows for a wider exposure to European principles. Respect for the diversity of cultures, 

defined as systems of beliefs, values, traditions, practices, and mentalities, is a prominent trend 

of phenomena and one of our century’s most significant achievements. The third millennium’s 

transition to a global society is marked by an increase in the coexistence of multiple cultural 

identities, exhibiting a trend toward a certain sort of globalized civilization. This new reality 

requires that the intercultural dimension as well as the innovation skills be intergrated in the 

teaching and learning process.  

2. The skills required of education professionals in the twenty-first century  

The way we learn has changed significantly in the twenty first century, making teaching 

an entirely new phenomenon. Today, learning takes place anywhere, anytime, and can be 

tailored to a person’s needs, tastes and learning preferences. As a result, educators must 

reconsider and reconceptualize the fundamental idea of learning. The illiterate of the twenty-

first century, in the words of Alvin Toffler19, “will not be those who cannot read and write, but 

those who cannnot learn, unlearn, and relearn.”    

What new skills, then, must teachers possess in the twenty-first century? What kind of initial 

and ongoing training do they require? How can the brightest and most motivated young people be 

persuaded to pursue a career in teaching? How can the best teachers be kept in schools? How can 

education professionals implement systematic reflection on their teaching to furtherly and constantly 

improve education? These are some of the questions to be addressed in the framework of a new learning 

context.  

Traditionally, a successful foreign language teacher was someone who had a good 

command of the language they taught, who could teach in the target language, aimed to develop 

communicative competence of the four language skills: reading, writing, speaking, and 

                                                           
19 Alvin Toffler was an American writer, futurist, and businessman known for his works discussing modern technologies, 

including the digital revolution and the communication revolution, with emphasis on their effects on cultures worldwide.  
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listening,  reacted quickly but tactfully to students’ mistakes, spoke less than students to 

encourage free expression and created a relaxed learning atmosphere for students to easily 

integrate into the learning community. Today, these characteristics will continue to be relevant, 

but, because of a revolutionized learning context, the role of the teacher must be reconsidered 

so that it can respond to the needs and new goals of education in a globalized world. Education 

experts think that despite the changes and the new learning reality teachers are still the 

foundation of any educational institution. They are ultimately accountable for guiding children 

and young people through the process of learning skills that will be necessary for them to 

become active and participating citizens contributing to social progress. However, the job of a 

teacher is becoming increasingly difficult. In the twenty-first century it has fundamentally 

shifted from that of a transmitter of knowledge to that of a facilitator of learning who helps 

students turn information into knowledge and knowledge into wisdom.  

As a result, the right interpretation of what constitutes a good professional in education 

in the twenty-first century appears to be a problem that has yet to be resolved and, in any event, 

is critical to the provision of high-quality education as a public service. 

It is unquestionable that foreign language teachers in the twenty first century need to 

develop a particular set of skills. The first important skill they should possess is adaptability, 

or the capacity to shape their instruction in accordance with the educational requirements and 

preferences of the students. This can be accomplished by introducing teaching methods that 

keep students interested and motivated, by coming up with novel ways to present the old 

material, and becoming knowledgeable about new technologies. A good professional in 

education needs to be able to articulate, construct, organise, change, and make sense of 

information so that it transforms into knowledge. As William Butler Yeats20 put it “Education 

is not the filling of a pail, but the lighting of a a fire.” Teachers cannot realistically hope to be 

the all-knowing source of information in the digital age of the 21st century. Instead, it is their 

responsibility to motivate and direct their students as learners. A teacher who can apply wise 

judgment to real-world objects, circumstances, and occurrences is someone who can give 

opportunities to see things in many ways. 

In addition to adaptability foreign language teachers need to design a classroom that is 

learner-centered. “Although the term ‘learner-centred classroom’ may at first seem self-

                                                           
20 An Irish poet 
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explanatory, it may not always be clear what exactly it refers to. In the domain of language 

learning, there are various perspectives on this including: learner involvement in the design of 

course content and procedures, ;learner involvement in the design of learning activities, learner 

taking responsibility for the success of their own learning inside but also outside of class, learner 

having greater control over methodology and learning processes in the classroom.” (Hedge, 

2000:34-35) This is in line with what a learner in the twenty-first century needs. The days of 

memorizing facts and writing notes from the board are long gone. Students today should be 

treated more like producers than like passive listeners, and they should be helped to be 

autonomous learners and take responsibility for their own learning. As a result, it is necessary 

to modify classroom training so that it encompasses students’ inputs and preferences. Every 

student has unique learning needs, skills, and objectives, thus the classroom should be a place 

for everyone to reflect on these. Teachers who are open to hearing different points of view, who 

back up their knowledge claims with facts, who encourage students to think critically and 

creatively are creating a dynamic classroom in which students participate actively. 

This is directly related to the demand for collaborative learning.  In collaborative 

learning, students participate in small-group activities in which they share their knowledge and 

expertise. In these student-driven activities, the teacher usually acts as a facilitator (Kirschner, 

2001). Students passively listening to the teacher is at one end of a continuum, whilst 

collaborative learning is at the other end. Students are not ‘transmitted to’ in collaborative 

learning; they are cognitively engaged. Much of this engagement centres on students interacting 

meaningfully with their peers (Dooley 2008). By interacting with their peers, students are given 

the opportunity to engage with the intended learning material in a socially constructed manner 

(Dooley 2008). In this context, students are required to work with the material, rather than 

merely absorb and store it for later recall in an exam. Students are considered to better process 

information with collaborative learning, as they are required to ‘do things’ with the material 

they are being introduced to (e.g. explain it to others, accommodate different perspectives) 

(Barkley et al. 2005). In this regard, collaborative learning includes teacher-student 

collaboration as well as initiatives that include group and pair work. Together with students, 

teachers may develop new levels of student confidence and make classroom activities more 

reflective of what students actually need outside of school. Collaboration can help close the gap 

between peers by instilling in them the principles of teamwork, empathy, and good 

communication. The classroom is perhaps a microcosm of humanity. Shared authority should 

go hand in hand with shared knowledge. Therefore, educators should respect and capitalize on 
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the cultural and linguistic diversity, as well as the tactics, information and life experiences that 

students bring to the classroom. According to the National Education Association’s guidance 

on the 4Cs, Preparing 21st Century Students for a Global Society21, ‘Students working 

collaboratively generate more information, making collaboration a critical ingredient to student 

achievement in today’s global society.’ 

Teachers need to be aware that students of today belong to Generation Z and Generation 

A. These two generations have grown up with access to an unprecedented level of technology. 

Since they are raised in the digital age, they are at ease utilizing applications and learning codes 

while teachers still turn pages. Going digital and comprehending the viewpoint of students who 

are ‘digital natives’ is thus another crucial skill that educators must instill. Ferrari (2012:30) 

defined digital competence as: “the set of knowledge, skills, attitudes, abilities, strategies and 

awareness that are required when using ICT (information and communications technologies) 

and digital media to perform tasks; solve problems; communicate; manage information; 

collaborate; create and share content; and build knowledge effectively, efficiently, 

appropriately, critically, creatively, autonomously, flexibly, ethically, reflectively for work, 

leisure, participation, learning and socializing”. Instead of always focusing on its drawbacks, 

teachers should deliberately employ technology so that it can benefit students, encourage 

independent and autonomous learning, and make students confident in using emerging 

technologies. New technology is frequently a useful tool for teachers who employ inquiry-

based, project-based, problem-based, or cooperative pedagogies, and the industry is currently 

working on a number of technologies, including learning analytics and serious games, that 

promise to take advantage of the quick feedback loops provided by computers to improve 

student learning, enable real-time, formative assessment, which results in more personalized 

learning. Recent evidence shows that introducing digital technologies in schools has not 

resulted in the promised improved efficiency through better results at a lower cost. This 

indicates that the successful integration of technology in the classroom, does not rely solely on 

choosing the best digital textbook or the best software, on choosing the appropriate device and 

spending the proper amount of time with it. The key elements for success are teachers, school 

principals and other decision-makers who have the farsightedness to connect the three important 

aspects of contemporary education: students, learning and computers. The widespread presence 

of ICT in everyday lives also creates a need for specific skills. At the very least, education can 

                                                           
21 National Education Association (2010). Preparing 21st Century Students for a Global Society: An Educator’s Guide to the 

“Four Cs”. http://www.nea.org/assets/docs/A-Guide-to-Four-Cs.pdf 



 

Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu 2. International Communication and Art Symposium 
 

467 

raise awareness in children and their families about the risks that they face on line and how to 

avoid them (OECD, 2012). 

Setting a positive digital example is another crucial factor in this regard. The modern 

educator must be able to use social media in an appropriate manner. Social media has drastically 

changed everyone’s lives over the past few years, and its influence on sensitive minds is 

dangerously great. Experts in education believe that since students already use these 

technologies in their daily lives, it makes sense to use them to enhance teaching and learning. 

Additionally, keeping an appropriate profile on social media can be a helpful approach to teach 

students the same thing. 

The emphasis in a classroom in the twenty-first century should also be on project-based 

learning (PBL). The concept of solely using textbooks for instruction belongs to the previous 

century. Students today need to be inspired to use the tools at their disposal to carry out research, 

develop their questions, speak with professionals, and create final products. Watson (2001:3) 

explains that in PBL, “students work with classmates to solve complex and authentic problems 

that help develop content knowledge as well as problem-solving, reasoning, communication, 

and self-assessment skills”. Thus, in a problem-based classroom, the process is crucial as that 

is where real learning actually takes place. The outcome is important too, and as learners acquire 

and develop the skills mentioned above, there will be opportunities for these learners to apply 

those skills across the disciplines in the long term. In PBL, students take charge of their 

education while emphasising critical thinking skills, understanding, learning how to learn and 

working cooperatively with others (White, 1996). Therefore, in order to teach a specific subject, 

teachers need to enrich their toolkit for teaching, attempt new approaches, and create new 

activities. A teacher in the twenty-first century must equip pupils with the skills they will need 

in the future to build a successful career and become responsible citizens. “To succeed in the 

21st century, all students will need to perform to high standards and acquire mastery of rigorous 

core subject material. All students also will need to gain the cognitive and social skills that 

enable them to deal with the complex challenges of our age.” (Partnership for 21st century skills, 

USA).  

Finally, ongoing education and training is a necessity for foreign language teachers in 

the twenty first century. They must continue to study throughout their lives. Teachers today 

need to understand that a teaching degree alone is no longer sufficient. The demands of the 21st  

century classroom are unique, and in order to meet them, teachers must be aware of the 
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constantly evolving trends in the field of education, and tackle various problems head-on. 

Networking with influential people in their profession and conversing with like-minded people 

will help teachers professionally.  In addition, educators today must be inquisitive, adaptable, 

and forward-thinking in order to provide children with the education they will require in fifty 

years. The 21st  century teacher’s job is becoming more and more focused on mediated learning. 

Instead of just focusing on required material that has been selected for its historical relevance, 

education must focus on equipping students with transferable skills for employment, 

developing digital citizenships, critical thinking, and creativity, as well as sustainable learning 

that will hold up in a rapidly changing world. Teachers that use this strategy will be able to 

observe the changes in their classrooms, schools, and the larger community. 

Communication skills occupy a vital position in teachers’ ongoing education. They are 

included in both the European profile of the teacher and the national standard for all types of 

teaching personnel. Communication competence is one of the 4Cs of the 21st century and is 

defined as the ability to initiate discussions with students, to make oneself understood, to select 

information and action sequences and to connect seemingly contradictory positions, to create 

opportunities for student feedback, to operate with non-verbal language, and to initiate 

conscious supportive behaviors, linking them to clear communicative purposes in the European 

profile of the effective teacher. In a nutshell, it’s about being able to create a positive school 

climate for communication and learning. The teaching/learning process is a type of 

communication, and as one researcher put it, it is to a large extent a communication profession 

(Asante, 1992: 28). Given the complexity of the educational process, the act of teaching 

necessitates greater attention to the manner in which concepts are introduced, because didactic 

communication must achieve certain objectives, cover content that is accepted and acceptable 

by learners, and, finally, produce changes in the personality of individuals on multiple levels: 

cognitive, affective, attitudinal, and actional.  

Conclusions  

We believe that it is the responsibility of the foreign language teachers to provide 

students with opportunities to internalize and practice linguistic habits that they would not have 

if they maintained a spectator attitude toward foreign languages. The intercultural approach to 

foreign language teaching requires that the teacher, as an intermediary between cultures, have 

a multi-cultural or lived experience that will enable them to successfully overcome the first 

stage, that is, raising students’ awareness of the multicultural approach and being able to solve 
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certain problems of complexity or uncertainty; to have a systemic vision; to mobilize the 

relevant items to deal with unique situations constituting the intercultural approach; to mobilize 

the necessary materials in order to deal with specific situations, resulting in a ‘know-how’ in 

and through action. Additionally, the teacher should transform into a creator, a meaning 

generator for the knowledge supplied by school and society. Intercultural education necessitates 

a unique method of thinking about and rethinking the language and cultural learning process. 

The good news is that virtually every discussion of education in the twenty-first century comes 

to the same conclusion: ‘Traditional’ education, in which teachers pass on knowledge to their 

students, must make way for ‘transformational’ education, in which teachers assist students in 

acquiring skills and competences in addition to fundamental knowledge and values. The teacher 

acts as a mentor and learning coach.  

To summarize, the new profile of the foreign language teacher, i.e. in an intercultural 

context, is essentially the same as the portrait of a didactics expert - an open mind to new 

teaching methods, willing to experiment with alternative teaching tools that encourage 

individuals to achieve the learning goals set for them, capable of initiating communication while 

also being concerned with their own professional development.  
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