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Sanatın farklı alanlarının arasında kurulan ilişki ve etkileşim antik Yunan dönemine dayanır.   Platon ve Aristoteles’ in sanatta temsil 
sorununu ortaya koyması ile resim ve edebiyat ilişkisi tartışmaya açılmış olur. Platon’un “Devlet” ve Aristoteles’in “Poetika” yapıt-
larında sanattaki temsil sorununu açıklamak için resim ve şiir arasındaki analojiyi kullandıkları görülür.

Plutarkos tarafından yazılan “Şiir Sanatı” nın üstünden bir yüzyıldan fazla süre geçmesinden sonra, “De gloria Atheniensium” 
eserinde kaydedilmiş “Poema pictura loquens, pictura poema silens”, yani “şiir konuşan resimdir, resim susan şiirdir” ifadesidir.1  
Ars Poetica adlı metninde Horatius, edebiyat ve görsel sanatlar arasındaki ilişkiyi ele almıştır. “resim sanatı neyse şiir sanatı da 
odur” olarak dilimizde karşılık bulan “Ut Pictura Poesis” kavramı ile Horatius metninde resim ve şiir arasındaki ilişkiyi özetler. “Şiir 
de resme benzer: kimine yakından baktığın zaman hoşlanırsın, kimine uzaktan bakınca. Kimisi yarı aydınlıkta bakılmak ister, kimisi 
de, eleştiricinin titiz gözlerinden korkmadığı için, çıplak ışıkta! Kimini bir defa okusan hoşuna gider, kimini on defa okusan, yine 
tadına varamazsın”.2  Horatius, benzetmesini derinleştirmeden sadece şiir ve resmi sanatsal açıdan ilişkilendirerek iki alan arasında 
bir hiyerarşiyi kurmaya çalışır.

Edebiyatta bir tür olan ve belli bir ölçü ve kalıp esas alınarak yaratılan şiirin bir türü olan lirik şiir, yoğun duygular içermesi nedeniyle 
diğer edebî türlere ve yine diğer şiir türlerine göre sanatla daha çok iç içedir. Tarihte şair olarak bilinen pek çok sanatçının aynı 
zamanda ressam; ressam olarak bilinen pek çok sanatçının aynı zamanda şair olması, bu iki sanatın yoğun etkileşim ve iletişim 
hâlinde olduğunu kanıtlar niteliktedir. 

Türklerde sanatsal ilk yaratıların ne zaman ortaya çıktığını kestirmek güçtür. Türk dilinin en eski yazılı belgesi olarak kabul edilen, 7. 
yüzyıla tarihlenen ve bir kâse üzerindeki şekiller ile runik harflerden oluşan Çoyr/Çoyren Yazıtı, hem harflerin hem de resimlerin 
bir arada bulunduğu en eski kayıt olmakla birlikte her ikisinin de anlamlandırma çalışmaları sürmektedir. Bu döneme ait yazılı kayıt-
ların ve ilkel resimlerin, Türklerin göçebe ve savaşçı yaşamlarından dolayı epiksel özellik taşıdığını söyleyebiliriz. Türklerde bugünkü 
anlamda resim ve lirik şiirin ortaya çıkışı ise yerleşik yaşama geçen eski Uygur Türklerinde (8-10. yy.) görülür. 

Tarihimizin bilinen ilk lirik şiiri, Aprın Çor Tigin adlı şairin bugün bir kısmı kayıp olan “Sevgili” başlıklı şiiridir. Aynı şekilde Türk resim 
sanatının ilk örneklerini de mağara resimleri ve kaya petroglifleri hariç tutulursa, Uygur Türklerinde buluruz. İslamiyet’in kabulü ile 
birlikte edebiyatımızda şiir ve resmin içeriği değişmiş; bu dönemden itibaren 19. Yüzyıla kadar şiir, halk şiiri ve aydın zümre şiiri 
olarak iki koldan gelişirken resim, Selçuklulara kadar geri planda kalmıştır. Ancak Selçuklu Döneminde şiirlerin yanına açıklayıcı 
resim olarak çizilen   minyatürler, Osmanlı Döneminde ise okunduğunda imgede bir resmi canlandıracak kadar mazmunlarla dolu 
Divân Şiiri, bu iki sanatın yeniden içe içe geçtiğini gösterir. 19. yüzyıldan itibaren, Batı sanatından etkilenmeye başlayan ve gerek 
şiir gerekse resimde çeşitli Batı akımlarının etkisinde kalarak daha modern sayılabilecek bir çizgiye kayan sanatçıları görürüz. Tablo 
altı şiir yazma geleneğini başlatan Tanzimat Dönemi şairleri, sembolizm ve parnasizmden etkilenen Servet-i Fünûn Dönemi şairleri, 
nihayet şair-ressam veya ressam-şair olarak anılan Cumhuriyet Dönemi şairleri ve özellikle İkinci Yeniciler, kültür dünyamızda şiirle 
resmi âdeta tek bir sanat dalı gibi bir arada ele alan sanatçılardır diyebiliriz. 

ÖNSÖZ
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DİZAR ERCİVAN ZENCİRCİ
EBRU KABAKÇI

Tarih boyunca mağaradan duvara, duvardan tuvale ve tuvalden kağıda aktarılan şiir ve resim, zaman zaman ayrı kollardan gelişim-
lerini sürdürseler de birbiri üzerindeki etki ve yansımaları daima devam etmiştir. Günümüzde birbirine esin kaynağı olmaya devam 
eden bu iki sanat dalının etkileşimi, yoğun duygulanımlar ve izlenimler içeren çok farklı ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır.  
Ege Üniversitesi tarafından desteklenen 21951 IP numaralı “Şiirden Baskı Resme Yansımalar” başlıklı Bap Projesi bu ürünlerin bir 
örneğidir. Bu bağlamda, kültür hayatımızda bu denli iç içe yaşayan şiir ve resmin etkileşimini bizlere sunan tüm katılımcı sanatçıları-
mıza teşekkür ediyoruz.

  1 Kahraman, H. B. (2005). Sanatsal Gerçeklikler, Olgular ve Öteleri. İstanbul: Agora Kitaplığı. s: 269
  2 Horatius Flaccus, Q. (1994). Horace Epistles Book I, hrsg, v. R. Mayer. s: 96
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* Doç. Dr. Dizar Ercivan Zencirci, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, İzmir.

Görsel iletişim ve görsel algılama, insanlığın varoluşundan beri sahip olduğumuz ve yaşamsal önem taşıyan bir yetenektir. Oysa 
sözel iletişim çok daha sonraları ortaya çıkmıştır ve yazılı iletişim ise bu ikisine kıyasla, insanlığın çok yeni bir yeteneğidir. Kitaplar 
ve içerdikleri metinler, işte bu yazılı iletişimin formlarıdır. Bu çalışmada iki iletişim formu olan şiir ve resim etkileşiminin uzantısında 
ülkemizdeki resimli kitap geleneğinin yaşatılması için özgün bir eser olarak Türk özgün baskı resim sanatçıları tarafından resimlen-
dirilmiş şiir kitabı ortaya konması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, Ege Üniversitesi tarafından desteklenen 21951 IP 
numaralı  “Şiirden Baskı Resme Yansımalar” başlıklı Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) ile sanatçıların, sanatsal yaratma süreçlerine 
etkisi sonucu, görsel dil ile yorumlayarak eserler vermesi ve bu yolla Türk görsel ve yazınsal sanat alanlarını zenginleştirmek amaç-
lanmaktadır.

Projede öncelikli olarak Cumhuriyet dönemine ait 70 adet şiirden oluşan şiir havuzu araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. 
Projeye gönüllü olarak katılan, alanında uzman Türk sanatçılar, google doküman sayfasında yer alan şiir listesinden kendilerine 
ilham veren şiiri seçmiş ve özveriyle çalışmışlardır. Geleneksel ve deneysel baskı teknikleri ile çalışılmış ve ortaya konmuş olan eser-
lerden oluşan sanal sergi 27.07.2021-09.09.2021 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. (https://egitim.ege.edu.tr/tr-13226/siirden_bas-
kiresme_yansimalar.html) 

Şiirin ünlü sanatçılar tarafından resimlendirilmesi ve kitaplaştırılmasının güncel ve özgün bir çalışma olmasının yanında edebiyata, 
sanata ve sanat eğitimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bu kitapta, Özgün baskı resim, illüstrasyon (resimleme) ve Cumhuriyet dönemi Türk şiiri konularını içeren kuramsal çerçevenin 
yanında projeye kaynaklık eden şiirlere ve baskı resimlemelerine yer verilmektedir.

ÖZGÜN BASKI RESİM
 

Sanat, insanı, yaşamı, toplumsal gerçekliği temsil ederken aynı zamanda doğada ve insan dışında görünenleri olduğu gibi yansıtan 
bir ayna; duyguların, heyecanların, hislerin ve düşüncelerin ifadesi olarak nitelendirildiğinde sanatın farklı ifade biçimlerinden de 
bahsedebiliriz. Görsel sanatlar kapsamında eser üreten sanatçıların da kendi beceri ve üsluplarına yakın hissettikleri teknikler yara-
tıcılıklarına ve eserlerine etki eder. 

Sanat tarihi boyunca dini konuların, mitolojik hikayelerin, destanların görsel ifadelerini form ve biçim olarak plastik sanatlarda 
yansımalarını görmekteyiz. Bunda amaç dini yaymak ve toplumun kültürüne ait değerlerin farkına varılmasını sağlamanın yanında 
yazın dilinin anlamını güçlendirerek estetik bilinci sağlayabilmekti. 
Genel anlamda sanat türlerinin arasındaki etkileşime sanat tarihi boyunca şahit oluyoruz. Özellikle plastik sanatlar ve edebiyat 
arasındaki ilişkinin varlık sebebinin sanatsal yaratım sürecinin kültürel ve sanatsal birikim ile iç içe olmasından kaynaklandığı 
şeklinde açıklanabilir.

ŞİİRDEN BASKI RESME YANSIMALAR
DİZAR ERCİVAN ZENCİRCİ*

BÖLÜM I
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Özgün Baskı Resim, “Almanya’da ‘druckgraphik’, Fransa’da ‘estampe’, İtalya’da ‘stampa’ ve İngiltere’de ‘print/printmaking’, olarak 
adlandırılmaktadır” (Sönmez, 2019, s: 4). . “Kalıbın hazırlanmasından basımına kadar geçen tüm aşamaların sanatçısı tarafından 
sanatsal amaçla kağıda ve benzeri gereç üzerine basılarak çoğaltılması yoluyla yapılan resme baskıresim denir. Belirli sayıda bası-
lan, sanatçısı tarafından imzalanan ve kalıbı baskı bitiminde yok edilen bu resimler, yararlanılan gereç ve tekniklerle oluşturulan 
yaratma olayı sırasında özgünlük kazanırlar” (Atar, 1993: 83).  

Özgün Baskı Resim; metal, ağaç, taş, linol, ipek gibi geleneksel malzemelerin yanında deneysel ve çağdaş yöntemlerle kalıp hazırla-
narak uygun bir yüzeye basılarak elde edilen resimlerdir ve çoğaltılabilme özelliği onu diğer plastik sanatlardan ayıran bir özelliktir. 
Türkiye’de 1970’li yıllara kadar “gravür” ya da “kazı resim” olarak adlandırılan teknik Mustafa Aslıer’in ilk kez 1972 yılında “özgün 
baskı resim” olarak adlandırması bu sanat dalını daha iyi tanımlayan bir terim olarak kullanıla gelmektedir.

Tarihsel süreçte baskı sanatının ortaya çıkışının mağara resimlerine uzandığını söyleyebiliriz.  “Belki de ilk defa çamur üzerindeki 
ayak izleri, insanın bir motifi bir resmi çoğaltma fikri vermiştir. Nitekim Asurluların ve Hititlerin mühürleri bu anlamda ilk örnekler 
olarak sayılabilirler” (İçmeli, 1987: 55). Tarihin ilk baskıları; ıstampa-damga şeklinde yüksek baskı türüdür. M.Ö. VIII. yüzyıldan 
itibaren yapılmaya başladığı bilinen mühür, günümüze yansıyan en eski çoğaltma tekniğidir. Kil, mum, papirüs, parşömen ya da 
kağıt üzerine basılabilen değerli ya da değersiz taşlardan, metalden yapılan bu küçük damga, genellikle taban ve saptan oluşur. 

Çin’de yazının M.Ö. 3000 yılında bulunması, M.S. 105 yılında kağıdın icadı baskı tekniklerinin gelişimini etkilemiştir. Baskı teknikle-
rinin en eskisi olan tahta (ağaç) baskı, Uzakdoğu’da bir tür tanıtma-yayma ve çoğaltma amacı ile kullanılmıştır. Budizm’in ortaya 
çıkışı tahta baskının gelişimini hızlandırmıştır. Tahta baskının Hindistan üzerinden Avrupa’ya geçtiği bilinmektedir. İtalya’ya 1270, 
Fransa’ya 1370, Almanya’ya da 1453 yılında ulaştığı tahmin edilmektedir. “15. yüzyıl Orta Avrupa’ sında bilinen ilk örnekler ilk 
uygulamalar da doğudaki gibi dini kitaplarını çoğaltılıp yayılmasında ve tekstil alanında kullanılmıştır. Rönesans’ın yayılması ahşap 
ve metal kalıplara resim oyup basma sanatını da beraberinde getirmiştir (Aslıer, 1985: 33-34). 

15. yy.’da Johannes Gutenberg’in dökme harfleri geliştirmesi ve matbaayı keşfi Avrupa’da baskı alanında yeni bir çağın başlamasına 
sebep olmuştur.  Ağaç baskı tekniğinde, hazırlanan kalıbın zamanla yıpranması sonucu çok fazla sayıda baskı alınamaması ve son 
baskıların ilkleri kadar etkili olmaması durumu gravürün sanatçılar tarafından tercih edilme sebebi olmuştur. 

İngilizce’de “İntaglio Printing”, Almanca’da ise “Tiefdruck” olarak kullanılan tekniğin adı Türkçe’de “Çukur Baskı” veya “Alçak Baskı” 
olarak karşılık bulur. Gravür tekniğinde kullanılan metali işlemek için, oyma, kazıma (engraving), aşındırma (etching), akuatint (aqu-
atint), kuru kazıma (drypoint), ve mezzotint gibi farklı uygulamalar tekniğe zenginlik katmıştır.

Gravür tekniğini ilk kez 15. yüzyılda, Avrupa’da metal zanaatkârları zırh, silah, mücevher üzerine işledikleri motif ve yazıları metale 
işleyerek arşivleme amacı ile kâğıt üzerine basmışlardır. Arşivleme işlevinin dışında gravür tekniği sanatsal yaratım dili olarak da 
sanatçıların ilgisini çekmiştir. Dürer ve Holbein’nin yanı sıra Lucas Granach, Ugo da Carpi gibi sanatçılar Batı’da ilk özgün baskı 
örneklerini vermiş olan isimlerdir. 15. yy.’ın ikinci yarısından sonra baskı teknikleri hızla yayılmış, kurşun-kalay karışımı ve bakır 
kalıplardan baskılar yapılmıştır. Çukur baskı tekniğinde yüksek baskının tersine, oyulan veya kazınan yerler mürekkebi alır ve çukur-
da kalan çizgilerin baskısı alınır.

Serigrafi, ipek baskı, filmdruk, şablon baskı gibi farklı isimlerle de anılan elek baskı tekniği, şablon yöntemi olarak karşımıza çıkar. 
İlk kez ne zaman kullanıldığına dair kesin bilgiler olmamasına rağmen, Pireneler’ de mağara duvarlarında bulunan el baskılarının, 
ilk şablon baskı uygulamaları olduğu düşünülmektedir. 
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Buda’nın resimlerini çoğaltmak amacıyla M.S. 500-1000 yılları arasında, Uzak Doğu’ da şablon yöntemi kullanılmıştır. Eski Mısırlı-
larda olduğu gibi Çin’ de ve Japonya’da, tavan, taban, tören cüppeleri ve kap süslemeciliğinde sıkça bu teknik kullanılmıştır. 15. ve 
16. yüzyıllara gelindiğinde Avrupa’ da teknik, oyun kağıtlarının, dini resimlerin, kitap yazı ve resimlerinin basımında; 17. Yy’ da 
duvar kağıdı, mobilya ve duvarlarda; 18. Yy’ da müzik notalarının çoğaltılması amacı ile kullanılmıştır. 

Taş Baskı tekniğinin gelişmesi 18.yüzyılı bulmuştur. Alois Senefelder, 1796 yılında müzik notalarını çoğaltmak isteği ile denemeler-
de bulunmuş, kireç taşının yağ ve suya duyarlılığını fark ederek taşbaskı üzerine çalışmalarına devam etmiştir ve gelişmesine katkı-
da bulunmuştur.1806 yılında da Senefelder Baron von Aretin ile birleşerek basımevi kurmuşlardır. Bu basımevinde eski ustaların 
eserlerini çoğaltmışlardır (Aktaran Araz, 2006:20).

Kil üzerine basılan silindir mühürler Anadolu’da baskı teknik uygulamalarının ve yüksek baskının ilk örnekleridir. 16. yy. öncesinde 
oyularak, boya verilerek tahta kalıpların kumaş üzerine basılması ile elde edilen “yazmalar” yüksek baskı tekniği ile üretilmişlerdir. 
15. yy’ da İstanbul Kâğıthane’de kurulan ilk kâğıt fabrikasının kurulması baskı tekniklerinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına olanak 
sağlamıştır. Museviler tarafından 1493 yılında, ilk matbaanın kurulmasını sonraki yıllarda diğer azınlık matbaalarının açılmasını 
izlemiştir. Harita ve kitap basımında kullanılan ilk baskı tekniği, taş baskı (litografi) olmuştur. Kağıt fabrikalarının ve basımevlerinin 
açılması baskı tekniklerinin kullanımı ve gelişimi için çok önemli iki adımdır.

Osmanlı Devleti tarafından davet edilen Avrupalı oryantalist sanatçılar 16. yüzyılda İstanbul ve saray çevresinin sosyal yaşantısını 
konu alan gravürler belge ve sanat eseri niteliğini taşımaktadırlar. 

İbrahim Müteferrika tarafından,   1729-1742   yılları   arasında   basılmış   olan Tarih-i Hind-i Garbi ve Cihannüma adlı kitaplarda ilk 
defa resim ve harita kullanılmıştır.  Tarih-i Hindi Garbi adlı kitapta yer alan resimler, tahta kalıplar oyularak; kitaptaki bir dünya hari-
tası ise bakır levha oyularak çukurbaskı tekniği ile basılmıştır.

Türkiye’de eğitim amaçlı ilk özgün baskıresim atölyesi 1892 yılında, Sanayi Nefise Mektebi’nde kurulan Hakkaklık bölümü Leopold 
Levy’ nin 1936’da resim bölüm şefliğine getirilmesinden sonra baskı teknikleri ile eser üretme sürecine katkı sağlamıştır. Özgün 
sanatsal çalışmaların ortaya çıkmasına olanak sağlayan baskı teknikleri zamanla Türkiye’ deki farklı yüksek öğretim kurumlarında 
da kurularak baskıresmin eğitiminin yaygınlaşmasına olanak sağlamıştır.

ÖZGÜN BASKI RESİM ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN TEKNİKLER

Özgün baskı resim (gravür, litografi, serigrafi ve ağaç baskı tekniklerinin tümü) grafik sanatlarının bir kolu olarak değerlendirilir. 
Ancak bu şekilde sınıflandırılmasına rağmen boya resmin tüm özelliklerini taşır ve dolayısıyla en az onun kadar özgündür. Resimden 
ayrılan yönü özgün baskı resmin çoğaltılabiliyor olması ve birden fazla kopyasının olmasıdır (İçmeli, 1985: 64). Tarihsel gelişim süre-
cinde değinilen geleneksel baskı türlerinin yanı sıra gelişen teknoloji ve sanatçıların sanatsal yaratmalarına etki eden malzemelerin 
çeşitliliği çağdaş baskıresimin gelişimine etki etmiştir. Bu bağlamda geleneksel baskı teknikleri ve çağdaş baskı tekniklerine değin-
mekte fayda vardır. 

Geleneksel Baskı Teknikleri
Yüksek Baskı Teknikleri: Matbaacılıkta tipo baskı olarak uygulanan yüksek baskı tekniği, bilinen en eski baskı resim tekniklerinden 
biridir. Tekniğin ilk uygulamalarında, semboller ve imgeler vardı; daha sonra da basılı harfler bu imgelerin yerini aldı. Kalıp olarak 
linol ve ağaç yüksek baskı tekniğinde kullanılan malzemelerdir. Tasarımda, beyaz kalması gereken yerlerin linol veya ağaç levha 
üzerinden oyulup çıkartılması ve yüksekte kalan yerlere boya verilerek basılması mantığına dayanır. 
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Çukur Baskı Teknikleri: İngilizce’de İntaglio Printing, Almanca’da ise Tiefdruck olarak kullanılan terim Türkçe’de, Çukur Baskı veya 
Alçak Baskı olarak karşılık bulur. Farklı yapıdaki metallerin kalıp olarak kullanıldığı teknikte, kalıp, yüzeyinin kazınarak veya asit gibi 
kimyasallarla çukurlaştırılmasıyla hazırlanır. Basıldığında çukurda kalan kısımlar kağıda aktarıldığı için çukur baskı yöntemidir. 
Metali işlemek için, oyma, kazıma (engraving), aşındırma (etching), kuru kazıma (drypoint), aquatinta (aquatint), soft ground, lift 
ground ve mezzotint gibi farklı teknik uygulamalar tarihsel süreçte geliştirilmiştir. 

Düz Baskı Teknikleri: Litografi (Taş Baskı), Serigrafi (Elek Baskı), Lichtdruck (Işıkla Baskı), Mono baskı gibi, baskı kalıbı oyulmadan 
yapılan baskıların malzeme ve uygulama teknikleri farklıdır. 

Serigrafi: İpek baskı, filmdruk, elek baskı, şablon baskı gibi farklı isimlerle de anılan serigrafi, şablon yöntemi olarak karşımıza çıkar. 
“Serigrafi (elekbaskı), bir çerçeve üzerindeki eleğin basılması istenen bölgelerin geçirgen hale getirilerek, diğer bölgelerin maske-
lenmesiyle yapılan bir baskı çeşididir” (Uçar, 2004: 183). 

Litografi (Taş baskı): Geleneksel baskı türleri içinde olan Litografi (Taş baskı), temelinde, su ve yağın itme prensibini güden bu 
teknik matbaacılıkta ofset baskı olarak bilinir. Litografi, kimyasal reaksiyonlara dayalı düzeni ile diğer baskılardan ayrılmaktadır. 
Taşbaskı tekniğinde kalıp olarak, taş ocaklarından çıkarılan kireç taşları kullanılmaktadır. “Bu taş kalıplar, yüzeyindeki küçük göze-
neklerle suyu bir sünger gibi emen, yağa karşı da oldukça duyarlı doğal, homojen bir gene sahiptir” (Atar, 1995: 2).

Mono baskı: Monotipi baskı tekniğinde, pürüzsüz bir yüzeye boyayla desen uygulanır ve kağıda baskısı alınır veya boya yüzeye 
sürülüp üzerine kağıt yerleştirip arkasına desen çizilerek, kağıda baskısı alınır. Mono baskı tekniğinde, baskıdan sadece bir adet 
alınması sebebi ile kimi sanatçı tarafından bir özgün baskı tekniği olarak kabul edilmez. Öte yandan çizimin ya da resmin doğrudan 
resim yüzeyine değil de baskı yöntemiyle kağıda aktarılabilme olanağı sağladığı için de kimi sanatçı tarafından bir baskı tekniği 
olarak kabul görülür.

Çağdaş ve Deneysel Baskı Teknikleri
Günümüzde sanatçılar tarafından tercih edilen geleneksel baskı tekniklerinin yanında deneysel, dijital veya melez baskı teknikleri 
de özgün baskı literatürüne girmiştir. 1970’lerden günümüze bilgisayar teknolojisinin gelişimi ve baskı tekniklerine uyumu yaratım 
sürecini de etkilemiştir. Çağdaş ve deneysel baskı teknikleri olarak dijital baskı, kollagraf, carborundum, kitchen lithography (mut-
fak litografisi) gibi baskı türlerinin 20. yy. baskıresim sanatının yeni ifade şekilleri olduklarını da söyleyebiliriz. 
Dijital baskı resim, çoğaltılması amaçlanan grafik ürünlerinin (kitap, dergi, broşür vb.) bilgisayar tabanlı yazılım, photoshop, free-
hand gibi programlar ile tasarımın yapılıp yazıcı gibi araç-gereçlerle basılabilen bir baskı tekniğidir. Geleneksel baskı anlayışının 
dijital teknolojiyle arasında kurulan bağ yeni ve farklı ifade şekillerini sanatçılara sunmaktadır.
Işığa duyarlı film kullanılarak uygulanan foto çukur baskıya Fotografik baskı tekniğini sanatçılar farklı baskı teknikleri ile de harman-
lamaktadırlar. Filmin plakaya yapıştırılması ve ardından pozitif bir saydam ile pozlanması ile kalıp hazırlanır. “Geliştirildiği zaman 
pozitif görüntü, altındaki metali pozlayarak dağlanıp gider. Film gelişip ve sertleştiği zaman, baskı doğrudan doğruya film yüzeyin-
den alınabilir” (Grabowski vd., 2012: 128).

1950’lerde ortaya çıkan Kollagraf Baskı, kolaj baskı resim olarak da adlandırılır. Pleksiglas, muşamba ve mukavva vb yüzeylere orga-
nik veya inorganik malzemelerin yapıştırılması ile kalıp hazırlama yoluna gidilir.  Bu teknikle basılan resimler hem çukur hem de 
yüksek baskı özelliğini taşır.
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Karborundum Kollagraf olarak da bilinen Karborundum Baskı tekniği, 1952'de Amerikalı sanatçı Henri Goetz tarafından icat 
edilmiştir. Ana malzemesi zımpara kağıdı tozu veya silisyum karbür olan baskı tekniği iki şekilde uygulamak mümkündür.  Mukavva, 
metal veya plexiglas üzerine yapıştırıcı sürüldükten sonra üzerine çeşitli derecelerde aşındırıcı toz veya kum serpilir. Bir diğer 
yöntem ise karborundum tozu, tutkal, pasta ile karıştırılarak yüzeye sürülerek kalıp oluşturulur. Hazırlanan baskı plakası daha sonra 
mürekkeplenir ve basılır. 

Baskı kalıbı olarak camın kullanıldığı bir teknik olan vitreografi baskı, 1790 yılında İngiltere ve İskoçya’da para basma amacı ile kulla-
nılmış ancak yaşanılan teknik sorunlar nedeniyle devam edilmemiştir. 1972’de Harvey K. Littleton tarafından yeniden keşfedilen 
Vitreografi, sanatsal bir ifade aracı olarak sanatçılar tarafından benimsenmiştir. 

Türkçe’de Mutfak Litografisi olarak karşılık bulan “Kitchen Lithography” Emille Aizer tarafından 2011’de patenti alınmıştır. Baskı 
sanatına kazandırılan bu yeni teknik toksik malzeme içermemesi ve adından da anlaşılacağı gibi evlerimizde, mutfağımızda kullan-
dığımız ekonomik malzemelerle uygulayabileceğimiz bir tekniktir. Litografi tekniğinde olduğu gibi yağ ve suyun birbirini itme ilkesi-
ne dayanmaktadır. Malzeme olarak kalıbı oluşturacak mukavva üzerine alüminyum folyo ve sonrasında kola veya sirke, su, boya 
kullanılmaktadır. Farklı ve ekonomik uygulama ve malzemelerin kullanımına açık olan teknik, gerek sanatçıların gerekse sanat eğiti-
mi alan öğrencilerin sanatsal yaratma sürecinde tercih ettiği bir tekniktir. 

Covey’e göre (2016: 487), karışık medya terimi, resim, kolaj, mürekkeple, çizim, geleneksel veya dijital baskı teknikleri vb. birden 
fazla malzemenin bir arada kullanıldığı çalışmaları ifade etmektedir. Birden fazla tekniğin ve en az iki farklı teknikle oluşturulmuş 
iki ayrı kalıbın kullanılması Karışık Teknik (Mixed-media) baskı olarak adlandırılan çalışmanın zenginleşmesine olanak sağlar.

Günümüzde teknolojik ve bilimsel gelişimin etkisi ile sanatçı tarafından hazırlanan kalıplar ya da hazır bulunan malzemeden kalıp-
lar ile alçı baskı, gelly (jel veya jelatin) baskı, strafor baskı vb. farklı deneysel baskı tekniklerin de uygulandığını görüyoruz.

 ÖZGÜN BASKI RESİMDE KULLANILAN TERİMLER VE ETİK KURALLAR

Baskı Adedi (Edisyon)
Tek bir kalıptan alınan toplam baskı adedine denir. Baskı sayısının ne kadar olacağı sanatçısı tarafından belirlenir. 1880’den bu yana 
uygulanmakta olan bu gelenekte çalışmalar toplam baskı sayısına göre numaralandırılır ve imzalanır. Örneğin 1/100 şeklinde yazıl-
dığında pay kısmında yazan ilk sayı kaçıncı baskı olduğunu, payda kısmında yer alan ikinci sayı ise toplam baskı sayısını gösterir. 
Baskıların numaralandırma sisteminin doğru yapılmış olması, koleksiyoncular, galeriler ve müzeler için önemlidir. İlk baskıların son 
baskılara göre maddesel değerinin daha yüksek olduğu kabul edilir. Ancak baskının değerini belirleyen sadece adedi değil niteliği-
dir. 

Deneme Baskısı
Prova baskılardan önce yapılan deneme baskısında amaç kalıp, makine, kağıt, mürekkep uyumunu ve performansını kontrol 
etmektir. Alınan deneme baskıları sonucu gerekli görülen düzeltmeler, ayarlar yapılarak prova ve asıl baskılara geçilebilir. 

Prova Baskı
Asıl baskı öncesinde alınarak istenen resimsel etkilerin incelendiği kontrol ve arama çalışmalarıdır. Bu tür baskılar genellikle esas 
baskılardan daha kıymetlidir.
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İmzalı Baskı
15. yy. ortalarında başlayan imza geleneğinde sanatçılar isimlerinin baş harflerini kalıp üzerine kazımaktaydılar. Günümüzde ise 
kağıt yüzeyine numaralandırma, teknik bilgi, varsa eser adı, yıl ve sanatçı adı sanatçısı tarafından kurşun kalem ile tek tek kağıt 
yüzeyine imzalanarak özgünlük kazanır. 

Kullanılan Diğer İşaretler
Numaralandırma ve imza dışında baskının özelliğini sembolize eden harfler de kullanılmaktadır. Numaralı seri dışında, sanatçı 
kendisine ayırdığı veya daha yüksek bir kalitede çıkan bir baskıyı belirtmek amacı ile ‘Sanatçı Baskısı’ (E.A.) olarak imler. Ticari bir 
değeri olmaması gereken E.A. baskılarından sanatçının gelir elde etmesi durumunda  bu baskıları da numaralandırması etik bir 
tavır olur. Bunun yanında sanatçı baskıları numaralandırılmış serinin %10’unu geçmemelidir. Numaralandırılmış serinin her bir 
baskısının kalitesini kontrol etmek amacıyla basılan iyi bir örnek baskı, Türkçe karşılığı ‘iyi baskı’ veya ‘baskı için uygun’ olan Fransız-
ca ‘bon a tirer’ olarak tanımlanır. (B.A.T.) şeklinde imlenen bu baskılar genellikle baskı sanatçısında kalır. Deneme baskılarının 
bitiminde, asıl baskıya geçilmeden, baskının durumunu kontrol için yapılan durum baskıları E.D. veya E.E. şeklinde işaretlendirilir-
ler. Bir baskının satılmaması isteniyorsa o baskının satışa kapalı olduğunu simgeleyen Türkçe’ de “ticaret dışı” şeklinde anlam bulan 
Fransızca ‘hors commerce’ (H.C.) şeklinde işaretlenerek baskı imzalanır. 

İptal Edilmiş Plaka ve Kalıplar
Toplam baskı adedi tamamlanınca sanatçı orijinal baskı alınmasını engellemek için kalıbı iptal eder. Sanatçı kalıbın üzerine çarpı 
işareti kazıyarak ya da kendi ismini ters çevirmeden yazarak veya yine kalıp yüzeyine “iptal (cancel)” yazısını kazıyarak yapar. 

Tekrar Basım
Çeşitli durumlarda iptal edilmiş kalıplardan baskılar da yapılabilmektedir. Sanatçının denetimi dışında orijinal kalıplardan basılan 
bu baskılar imzalı ve numaralı baskılardan daha az değerlidir. Etik kurallar çerçevesinde, bu tür baskıların resmi belge ve tutanak 
altına alınması gerekmektedir.

BASKI TEKNİKLERİ VE SİMGELERİ

Sanatçıların baskı resim çalışmaları sürecinde uyması gereken kurallar ve kullanılan simgeler uluslararası düzeyde kabul edilmekte 
ve uygulanmaktadır. 1958’de FISAE’nin Barselona Uluslararası Ekslibris Kongresi’nde kabul edilmiş, Nisan 2000’de Belgrad ve 
Cenevre’de değişiklik yapılan teknik simgeler baskı resim ve exlibris çalışmalarında aşağıdaki gibi kullanılmaktadır: 

Çukur baskı teknikleri / Intaglio printing techniques
C = Çukur baskı / Intaglio printing (C = Chalcographie)
C1 = Çelik oyma / Steel engraving
C2 = Hakkak kalemiyle oyma (özellikle bakır üzerine) / Burin (graver or gouge) engraving
C3 = Asitle yedirme / Etching
C4 = Kuru kazıma / Drypoint
C5 = Akuatinta / Aquatint
C6 = Yumuşak-şekerli yüzeyde yedirme / Soft-ground or sugar etching
C7 = Mekanik doku yaratma / Mezzotint
C8 = Plastik gravür / Engraving on linoleum, plastic or other materials

Çukur baskı yeniden çogaltma / Reproductive
P3 = Fotogravür baskı / Photogravure
P4 = Tifdruk baskı / Rotogravure
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Yüksek baskı teknikleri / Relief printing techniques
X = Yüksek baskı / Relief printing (X = Xylographie)
X1 = Agaç baskı / Woodcut
X2 = Agaç oyma baskı / Wood engraving
X3 = Linolyum baskı / Linocut
X4 = Metal oyma baskı / Metal engraving or etching
X5 = Damga baskı / Stamp (stone, rubber, etc. or relief engraving)

Yüksek baskı yeniden çogaltma / Reproductive
T = Tipografi, yazı baskısı / Typography, letterpress
T1 = Lino kalıp baskı / Linotype, monotype, indirect letterpress
T2 = Agaç oyma yazı baskısı / Photoxylography, facsimile wood engraving
P1 = Klişe baskı / Line block
P2 = Yarım ton klişe baskı / Half-tone, photozincography.

Düz, şablon ve elektronik baskı teknikleri/Flatbed, stencil and electronic printing techniques
L = Taş baskı – Litografi / Litography
L1 = Taş baskı / Autolitography
L2 = Transfer taş baskı / Autography (transfer lithography)
L3 = Ofset çinkosuyla baskı / Zincography
L4 = Alüminyum Baskı / Algraphy
P8 = Fotograf / Original photograph
S = Şablon Baskı / Stencil
S1 = İpek Baskı / Original serigraphy (silkscreen)
S2 = Boyama şablonla baskı / Mimeography (dye stencil)
S3 = Balmumu kagıtla baskı / Katazome and Kappa (oiled-paper stencil)
CGD = Bilgisayarda tasarım / Computer generated design

Düz, şablon ve elektronik baskı yeniden çogaltma / Reproductive
P = Fotografik çogaltma / Photographic reproduction
P5 = Fototayp baskı / Collotype
P6 = Fotolitografi baskı / Photolitography, process transfer lithography
P7 = Ofset baskı / Offset, duotone
P9 = Fotografik ipek baskı /Serigraphic reproduction (photosilkscreen)
CRD = Bilgisayarla çogaltma / Computer reproduced design
Y = Fotokopi / Photocopy, electrostatic screen printing

Diger simgeler/Other abbreviations
M = Monotip (tek tip) baskı / Monotype
B = Görme engelliler için kabartma baskı / Braille printing
MT = Karışık teknik / Mixed technique
TNC = Sınıflama dışı teknik / Technic no classification
4/ = Kalıp sayısı (4/C3 = 4 kalıplı çukur baskı) / Number of plates used
/2 = Renk sayısı (S/2 = iki renkli serigrafi baskı) / Number of colours used
/col. = Elle renklendirme / Hand coloured
(http://www.aed.org.tr/tr/ekslibris-baski-teknikleri-ve-simgeleri-2/ )                                                                                                     15
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Tarihte bilinen ilk şiirin hangisi olduğu konusunda çeşitli tartışmalar vardır. Kimi araştırmacılara göre tarihin ilk şiirleri Gılgamış 
Destanı içindeki manzum parçalarken kimileri bir Sümer kadını ya da rahibesinin yazdığı parçaların ilk şiir metinleri olduğu konu-
sunda hemfikirdir. Türk şiirinin başlangıcı ise bu denli muğlak değildir. 

Türk milletinin fikir hayatı ile olduğu kadar, onun sanat ve musiki duygusuyla da yakından ilgisi bulunan Türk şiirinin (Arat 2007: IX) 
ilk izlerini, Türk yazı dilinin başlangıcında seziyor olsak da bu konuda henüz net bir veriye sahip değiliz. Bilindiği üzere Türkçenin 
yaşı, kimi araştırmacılar tarafından miladın başlangıcına çekilse de bu döneme ait yazılı kaynak bulunmadığından Türk yazı dilinin 
tarihini, bilinen en eski yazılı metinlerimiz olan ve 8. yüzyıla tarihlenen Köktürk Yazıtları, diğer adıyla Orhun Abideleri’yle başlatıyo-
ruz.1 Orhun Abideleri’nin mensur mu (düz yazı) manzum mu (şiir) olduğu sorusu hatta mensur olup içinde manzum parçaların 
geçtiği iddiaları, bilim çevrelerinde uzun yıllar tartışma konusu olmuştur. Orhun Abideleri’ndeki kimi kısımların içerik itibariyle 
nazmı anımsatacak ahenk unsurlarını taşıdığı kabul edilse de biçimsel olarak ölçü ve uyağa sahip olmadığından mensur olma 
ihtimalinin daha yüksek olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla 7-11. yüzyıllar arasını kapsayan Eski Türkçe devrinin bu ilk evresi olan 
Köktürkçe döneminde şiirsel söyleyişin ilk nüveleri hissedilir ancak henüz tam manasıyla bir şiir yaratısı yoktur. Türk şiirinin ilk 
örneklerini, bu dönemin ikinci evresi olan Eski Uygur Türkçesi döneminde buluruz. İslâmiyet öncesi Türk şiirinin bugün eldeki en 
eski örnekleri (11. yüzyılda, daha sonra yazıya geçirilmiş olan sözlü halk şiiri örnekleri hariç) sayılan ve Doğu Türkistan’daki Manihe-
ist ve Budist Uygur kültür çevrelerinde yaratılmış olan bu şiirlerden bugün elimizde sekiz örnek vardır. Maniheist Uygurlardan 
kalma bu sekiz şiirin üçü ilâhi, ikisi övgü, biri ölüm, biri cehennem tasviri biri de aşk şiiridir (Tekin 2011: 8).  Bu şiirlerin tam yazılış 
tarihleri bilinmese de Uygur Türklerinin 8. yüzyıldan itibaren Mani dinini kabul etmiş oldukları bilgisi ışığında, 8-10. yüzyıllar arasına 
tarihlendirilebilirler. Bu şiirler arasında aşk konulu şiirin ayrı bir önemi vardır. Aprın Çor Tigin’e ait ve bir kısmı kayıp olan, daha 
sonra araştırmacılar tarafından Sevgilim başlığı konan bu lirik şiir, Türkçenin ilk şiiri kabul edilir ve şairini de şimdiye dek adı bilinen 
en eski Türk şairi yapar.  

11. yüzyılda, yani Eski Türkçe döneminin üçüncü evresi olan Karahanlı Türkçesi devrinde şiirin, halk şiiri ve aydın zümre şiiri olmak 
üzere iki koldan geliştiğini görüyoruz. Halk şiiri örnekleri İslâmi ögeler taşımaz ve biçimsel olarak hece ölçüsüyle dörtlüklerden 
meydana gelirken aydın zümre şiiri hem konu hem de şeklen Arap-Fars şiiri etkisi altındadır. Göçebe ve Şamanist Türklerin hayatın-
dan sahneler içeren Karahanlı dönemi halk şiiri örnekleri, bugün en eski Türk halk şiiri örnekleri olarak kabul edilir (Tekin 2011: 
82).Bilindiği gibi 10. yüzyıl başlarında İslamiyet’i kabul eden Satuk Buğra Han’ın ölümünden birkaç yıl sonra kalabalık bir Türk toplu-
luğu da Müslüman olmuş ve Doğu Karahanlıların başkenti olan Kâşgar şehri, önemli bir Türk-İslam kültür merkezi durumuna 
gelmişti. Bu kültür çevresinde yaratılan İslâmi Türk Edebiyatı’nın ilk eserlerinden biri olan Kutadgu Bilig, 6645 beyitlik didaktik, 
manzum bir eserdir ve yazarı Yusuf Has Hacip, Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden biri sayılır. Yine bu dönemin ünlü eserlerinden 
biri olan ve Türklerin ilk sözlüğü ve ilk antolojisi niteliğindeki Divanü Lügati’t-Türk’te bulunan manzum parçalar da Türkçenin ilk halk 
şiiri örneklerinden sayılır. Bu şiirler içinde günümüzde en çok bilineni, efsanevî Türk hakanı Alp Er Tunga’nın ölümü üzerine yazılan 
Alp Er Tunga Sagusu/Ağıdı’dır. Karahanlı dönemi aydın zümre şiirinin örneklerini ise yine Kutadgu Bilig, Divanü Lügati’t-Türk ve 
Atabetü’l-Hakâyık adlı eserlerde buluyoruz. 

1 Esasen Türkçenin en eski yazı sistemi olan runik alfabeyle yazılmış ilk kaynak, 1970 yılında Kazakistan’da yapılan arkeolojik bir kazıda, Esik Kurganı’ndan 
çıkarılan Altın Elbiseli Adam’a ait gümüş bir çanak/kepçe üzerindeki yazıdır. 687-692 yılları arasında yazıldığı tahmin edilen ve Çoyr/Çoyren Yazıtı olarak 
bilinen bu yazıtın üzerindeki 26 harflik yazı, runik yazının en ilkel biçimiyle yazılmış olduğundan henüz net bir şekilde çözülememiştir. Bu nedenle bu veri, 
Türk yazı dili tarihini 7. yüzyıldan başlatmamızı, şimdilik, olanaksız kılar. 

TÜRK ŞİİRİNDEN YANSIMALAR

* Dr. Ebru Kabakçı, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, İzmir.

EBRU KABAKÇI*
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12. yüzyıl, Türkçenin “Karanlık Devri”dir. Bu dönemde kitleler hâlinde Batı’ya doğru göç eden ve savaş mücadeleleri içinde olan 
Oğuz boyları, ya mevcut durumdan dolayı yazılı eser üretememiş ya da bu döneme ait yazılı eserler ele geçmemiştir. Dolayısıyla 
Anadolu topraklarında yeni bir medeniyet kurma çabasında olan Türklere ait yazılı eserlerin devamı, ancak 1 yüzyıl sonra ortaya 
çıkar. Tarihte Selçuklu Dönemi, Türk dil tarihinde ise Batı Türkçesinin ilk evresi sayılan Eski Anadolu Türkçesi (13-15. yy.) devrinde 
bilim dili olarak Arapça, edebiyat ve devlet dili olarak Farsça kullanılmış ve Türkçe, ancak halkın konuştuğu yerel bir dil düzeyinde 
kalmıştır. Karahanlı Türkçesi devrinde halk şiiri ve aydın zümre şiiri olarak iki ayrı koldan gelişmeye başlayan Türk şiiri, bu yüzyıldan 
sonra  da  günümüzde  kadar  gelişimini,   devletlerin  kullanacağı  dillerden  bağımsız  olarak  bu  iki  farklı gelenekten sürdürür. Eski 
Anadolu Türkçesi devrinde her iki geleneğin temsilcisi olan şairler, şiirimizi yüzyıllar boyunca derinden etkileyecek bir düşünceyle 
tanışırlar: Tasavvuf. Mevlânâ Celaleddin-i Rûmi, Yunus Emre, Ahmet Fakih, Hoca Dehhani, Hacı Bektaş-ı Veli, Âşık Paşa, Gülşehri, 
Nesîmi gibi isimler tasavvuf düşüncesi ışığında eserler verirler. Bu dönem şiirlerinde dil, nadiren Türkçedir ancak Türkçe yazılan 
şiirlerde dahi çoğu zaman millî ölçümüz olan hece ölçüsü değil, Arap-Fars şiirinden alıntılanan aruz ölçüsü kullanılır. Dolayısıyla bu 
dönemin özellikle sonuna doğru şiirimizin, Arap-Fars kültür dünyasının ve şiir geleneğinin tamamen etkisi altında olduğunu söyle-
yebiliriz. 15. yüzyılın sonundan itibaren Osmanlı İmparatorluğunun kurulmasıyla birlikte Türk dil tarihinde Batı Türkçesinin ikinci 
evresi olan ve Osmanlı Türkçesi devri (15. yy. sonu- 19. yy. sonu) olarak tanımlanan dönem başlar. Bu dönem, Türk şiirinde dil koyu-
luğunun en üst safhada olduğu dönemdir. Bu dönemde âdeta Arapça ve Farsçanın istilası altında olan klasik şiir dili, saray ve çevre-
sindeki seçkinlerin yazdıkları şiirlerinde sanat yapma kaygısıyla kullandıkları söz ve terkiplerle âdeta anlaşılmaz bir hâle bürünmüş-
tür. 11. yüzyıldan beri halk kitleleri arasındaki gelişimini sürdüren halk şiirinde ise aydın zümre şiirinin aksine sanat yapma kaygısı 
güdülmediğinden bu dönemde de millî hece ölçüsünün ve sade bir Türkçenin kullanıldığı; Anadolu insanının yaşayışı ve dünyası 
anlatılmaya devam edildiği görülür. 

Her ne kadar Osmanlı Türkçesi döneminin bitişi 19. yüzyılın sonuna denk gelse de henüz bir önceki yüzyılda, Türk şiirinde kopuşlar 
hissedilmeye başlanmıştı. 400 yıl önce başlayan ve en harlı zamanına 16 ve 17. yüzyıllarda ulaşan klasik şiir geleneğinin ateşi, 18. 
yüzyılda Nedîm ve Şeyh Galip’in şiire hem içerik hem de dil bakımından getirdikleri değişikliklerle sönmeye başlar. 19. yüzyılın ilk 
yarısında Akif Paşa tarafından yazılan Adem Kasidesi ise Türk şiirinde bir dönem noktasıdır. Kimi araştırmacılar için Türk romantiz-
minin başlangıcı sayılan bu eser, her ne kadar ismen ve şeklen klasik edebiyata ait gibi görünse de içerik açısından modern şiire 
yaklaşır zira şiirde ilk kez bireysel bir tutum görülür. Klasik dönemde işlenen ütopik konuların ve lafız ve mana sanatlarıyla harman-
lanan şiirin yerini 19. yüzyıldan sonra toplumsal ve bireysel konuların öne çıktığı duyuların etkisindeki şiir anlayışı alır. 

1839’da ilân edilen Gülhâne Hatt-ı Hümâyûnu veya bilinen adıyla Tanzimat Fermanı’yla birlikte toplumda başlayan yenileşme ve 
modernleşme düşüncesi ilk tesirini nesirde gösterir. Şiir, bu dönemde henüz bocalama dönemindedir ve “eski”nin etkisini bir süre 
daha üzerinde hisseder. Bu dönemde Batı’dan alınan fikirler şiirimize sızmaya başlamışsa da bunlar henüz dağınık bir hâldedir 
ancak yeni arayışlar da başlamıştır. Önce, yeni bir dil ve söyleyiş aramakla işe girişilir; bu dil ve söyleyişin kaynağı ise nesirde olduğu 
gibi, konuşma dili ve üslubudur (Akyüz 1995: 41). Böylece yalnızca konu değil, şekil ve söyleyiş bakımından da eski şiirle “yeni” şiir 
arasındaki bağlar gevşer. Söz gelimi, Tanzimat dönemi edebiyatının ilk dönem şairleri olan Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa’nın 
şiirlerinde devlet, millet, medeniyet, adalet, hak, kanun, hürriyet, vatan gibi yeni temalar, konuşma diline yakın bir üslupta ele 
alınmaya başlanır. Tanzimat’ın ikinci dönem şairleri olan Recaizâde Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit Tarhan’da metafizik unsur-
ların ve bireysel hayatın şiire girmeye başlamasıyla birlikte geride bırakmakta tereddüt edilen kültürel ögeler, yeniye dair şüphe ve 
ümitler, yerini ses ve söylenişte aranan yeni şekiller ve halkın konuştuğu dilde yazma çabasına bırakır. 

1880’den sonra edebiyatımızda Servet-i Fünûn veya Edebiyat-ı Cedide olarak bilinen dönem başlar. Bir dönem önce içerik olarak 
Batılılaşmaya başlayan şiirimiz, bu dönemde teknik bakımından da tamamen Avrupai bir hâl alır ancak tamamen modernleşemez. 
Fransız şiirinin romantizm ve sembolizminden etkilenen dönem şairleri; aşk, tabiat, aile hayatı konuları etrafında şiire yeni bir 
duyuş, yeni bir estetik zevk getirmiş olsalar da Doğu dillerinden alıntılanan sözlerin ve aruzun kullanımına devam edilir. Aynı yıllar-
da Servet-i Fünûn topluluğunun içinde olmadan şiir üretenler de vardır; bunların bir kısmı Batılılaşmaya karşı olmamakla birlikte 
millî olanın da terk edilmemesi gerektiği düşüncesiyle farklı bir şiir arayışı içerisine girer ve “sosyal fayda”yı temel prensip olarak 
kabul ederler. 
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Servet-i Fünûn hareketinin dağılmasından 8 yıl sonra, Türk edebiyatında Fecr-i Âti olarak bilinen topluluk kurulur. Fecr-i Âti toplulu-
ğunun üyeleri, Servet-i Fünûncular gibi şiirlerinde aşk ve tabiat ögelerini işlemekle birlikte aruzu terk etmeyerek şiir diline Arapça 
ve Farsça sözcükler eklemeye devam ederler. Bu topluluğun üyelerinin seleflerinden tek farkları Fransız sembolistlerini biraz daha 
iyi anlamış olmalarıdır. Ancak şiire pek bir yenilik getiremeden 3 yıl sonra dağılırlar. Topluluğun üyelerinden bazıları, Millî Edebiyat 
hareketine katılır. 

1901-1908 yılları arasında Türk şiirinde yeni bir topluluğun ortaya çıkmadığını söylemek gerekir. Bu yıllarda yayımlanan az sayıdaki 
şiir, yeni bir sanat hareketini veya sanatkâr kümeleşmesini ifade edecek seviyede değildir (Aktaş 2013: 1).  Ancak 1908 yılından 
sonra, dilde sadeleşme adına edebiyatımızda daha sonra büyük etkisi görülecek olan bir topluluk meydana gelmeye başlar. 

Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âti üyelerini pek de rahatsız etmeyen Arap-Fars etkisinin gücü, Selânik’te Genç Kalemler Dergisi etrafında 
toplanan Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem gibi şair ve yazarların tartışma konusudur. Gökalp, Seyfettin ve Yöntem, 
1911 yılında söz konusu dergide yayımladıkları Yeni Lisan makalesiyle dilde sadeleşmenin zaruri olduğu fikrini ilk kez sert bir şekilde 
ortaya koyarlar. Dilde yenileşme, yerelleşme ve İstanbul ağzının esas alınması konusundaki tavırlarıyla Yeni Lisan Hareketi, Millî 
Edebiyatın başlangıcına da zemin hazırlamış olur. 

Millî Edebiyat hareketinin amacı, Anadolu’daki Türk halk edebiyatının ilk nüvelerini veren Yunus Emre gibi şahsiyetlerin şiirlerinde-
ki duru Türkçe ile yazmak ve aynı lirizme ulaşmaktı. Bu dönemin şairleri genellikle ilk şiirlerinde aruzu kullanmış olmalarına rağmen 
daha sonra dilde sadeleşmeye gitmiş ve hece ölçüsünü benimsemişlerdir. Böylece Cumhuriyet’in ilânından yaklaşık 5-6 yıl önce 
şiirde dil ve vezin, millî hâle gelmiştir. Dönemin önemli şairlerinden biri Yahya Kemal’dir (Beyatlı). Yahya Kemal, 16. yüzyıl şairi Bâkî 
ile 17. yüzyıl şairi Nef’î’den sonra Türkçeye en hâkim şair olarak bilinir. O, eski şiirle yeni şiir arasında zayıflayan bağları sağlamlaştır-
mayı başarmış ve kendisinden sonra gelen pek çok şaire ilham vermiştir. Millî Edebiyat hareketinin savunduğu millî meseleleri 
birleştiren ve edebiyat tarihimizde Beş Hececiler veya Hecenin Beş Şairi 2  olarak bilinen şairlerin oluşturduğu akım da yine bu 
dönemde etkili olur. Hecenin Beş Şairi’nde lirizm zayıfken konular memleketle ilgilidir ve üslup sadedir. “Millî edebiyat, millî vezin 
ve millî dil” anlayışı etrafında birleşen bu şairler, şiirlerinde Anadolu gerçeklerini dile getirerek Türkçeyi en güzel şekliyle kullanırlar.

Cumhuriyet ilân edilmeden birkaç yıl önce başlayan sadeleşme ve millîleşme düşüncesi Cumhuriyet döneminde iyiden iyiye 
benimsenir ve yeni rejimin getirdiği unsurlarla beslenerek yeni bir ses bulur. Cumhuriyet dönemi Türk şiirini (1923-1950); ele 
alınan konular, dayanılan felsefeler ve/veya şairlerin üslup özelliklerine göre farklı tasnifler altında ele almak mümkündür. 1950’li 
yıllara kadar devam eden bu dönemin başlarında genellikle ferdi ızdıraplar, kendiyle hesaplaşma, çocukluğa özlem ve metafizik gibi 
konular hem eski hem de yeni şiirin biçimleriyle ele alınır. İlk eserlerini Millî Edebiyat döneminde veren Yahya Kemal, bu dönemde 
tarih ve kolektif ruha yer vererek şiirinde yenilik yaratır ve pek çok genç şairi etkiler. Bu dönemin önemli şairleri arasında, yurt ve 
memleket sevgisini şiirin odak noktası hâline getiren ve böylece etkisi 1980’lere kadar sürecek olan bir hareketin öncüsü sayılan 
Nazım Hikmet de vardır. Nazım Hikmet’in tesirinde Birinci Kuşak Toplumcu Şiir 3  geleneğini oluşturan bir grup şair, şiirimizde ilk kez 
işlenecek olan sınıf çatışması, emek, sosyalizm, zenginlik-yoksulluk karşıtlığı gibi konuları ele alır. Bu grubun temsilcilerinin şiire 
getirdikleri bir başka yenilik, şekildedir. Arap-Fars şiirine ait olan aruz da millî olan hece ölçüsü de bir yana bırakılır; Nazım 
Hikmet’in Mayakovski’den esinle denediği serbest ölçü/ölçüsüzlükle bu dönem şairleri, şiirde bir ritim yakalamayı başarırlar. Rıfat 
Ilgaz, bu akımın önemli isimlerindendir. 

Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan bir başka akım, halk söyleyişine dönüşü amaçlar.4 Köy Enstitülerinin kurulmasıyla birlikte 
gelişen halka dönüş hareketlerinden etkilenen dönem şairleri, her ne kadar halk şiirine ait ögeleri şiirlerine katmış olsalar da o 

 

  2 Faruk Nafiz Çamlıbel, Orhan Seyfi Orhon, Halit Fahri Ozansoy, Enis Behiç Koryürek ve Yusuf Ziya Ortaç.
  3 Hasan İzzettin Dinamo, Ercüment Behzat Lav, A. Kadir, Ömer Faruk Toprak, Mehmet Kemal, Enver Gökçe, Niyazi Akıncıoğlu vb.
  4 Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cahit Külebi vb.
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kültürel ortamın içinde yaratmadıklarından ve modern biçimleri kullanılmaya devam ettiklerinden, şiirlerinde halk şairlerinin düze-
yine yaklaşamazlar. Folklorik ögelerin estetik bir unsur düzeyinde kaldığı bu akımın en önemli temsilcilerinden biri, Bedri Rahmi’dir 
(Eyüboğlu). Ressam kişiliğiyle şair kişiliği iç içe geçmiş olan Bedri Rahmi, öz sanatını yaratmayı başardığından, bu dönem şairleri 
içerisinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. 

Bir diğer atılım, 1928 yılında çıkardıkları Yedi Meşale adlı şiir kitabından dolayı Yedi Meşaleciler 5  olarak anılan şairler tarafından 
gerçekleştirilir. Sanat sanat içindir anlayışıyla şiirin konularını genişleten bu topluluk, şiirlerinde duygu ve hayalden çok gözlemleri-
ni dile getirirler. Bunlar arasında Ziya Osman (Saba), ayrı bir yer tutar. Şiirlerinde huzurlu ve aydınlık bir dünya tasviri yaratan, ölüm 
temasını, tevekküllü bir tutum içinde işleyen ve son derece duru bir üsluba sahip olan Ziya Osman, her ne kadar bu topluluğun bir 
üyesi olsa da işlediği konular ve üslubu açısından farklı bir yere konumlanır. Bu dönemde ayrıca yine folklorik unsurlara yönelen 
ancak bu kez millî bilinci öne çıkararak destansı ve epik söyleyişi vurgulayan hamaset şairleri 6  sahneye çıkar. Yeni rejimin inandığı 
ve savunduğu değerleri şiirlerinde, millî duyguları âdeta pompalayan bir üslupla işleyen bu şairler, şiirlerinde kimi zaman sosyopoli-
tik eleştirilere de yer verirler. 

Bu yıllarda bir topluluk hâlinde hareket etmeyen ancak şiir anlayışları birbirine yakın olan bazı şairler, adı sonradan konan Saf 
Şiir/Öz Şiir Akımı etrafında değerlendirilirler. Necip Fazıl (Kısakürek), Fazıl Hüsnü (Dağlarca), Behçet Necatigil ve Özdemir Asaf 7 gibi 
şairlerin dahil edildiği bu akım, şiirdeki bütün unsurların bir ahenk içinde birleşmesini ister. Onlar, şiirin içerik ve şekil olarak tam 
bir bileşim hâlinde olması gerektiğini düşünürler ancak yine de “derûni ahenk”i tutturma telâşındadırlar. 

1940’larda “yeni”yi hedefleyen bir başka hareket doğar: Garip Akımı. Orhan Veli (Kanık), Oktay Rifat (Horozcu) ve Melih Cevdet’in 
(Anday) öncülük ettiği ve Birinci Yeni olarak da bilinen bu akımın amacı, şiiri sıkıştığı dar kalıplardan çıkarmak hatta bir tür kuralsızlı-
ğa kavuşturmaktır. Onlara göre her şey şiirin konusu olabilir ve şiir, her şekilde yazılabilir. “Yeni” bu kez yalnız şekilde ya da yalnız 
konuda aranmıyor; önceki bütün ölçülere, alışılmış bütün kalıplara, bütün şiir anlayışına itiraz ediliyordu. Akımın temsilcileri yalın 
bir dil ve açık bir anlamın şiirin özü olduğunu savunarak şiire parodi, ironi, nükte gibi ögeler kattılar. Garip akımı bu reddediş ve 
anlayış sayesinde Türk şiirinde bir kıvılcımın çakmasını sağlar. 

Görüldüğü gibi Cumhuriyet dönemi içerisinde meydana gelen akımlarda, bir yandan toplumsal konular, diğer yanda millî düşünüş 
ve hisler ama bir taraftan da bireysel sezgi ve tutumların etkisi görülürken 1950’lere doğru dördüncü bir kapı açılır: Dinî duyarlılık-
lar. Esasen önceki dönem şairlerinin şiirlerinde de yer bulan dinî temalar, Necip Fazıl Kısakürek’in önderliğinde bu kez bambaşka 
bir forma bürünür ve ferdin geleceğini kurtaracak sosyal ve ruhsal dinamikler hâline gelir. Dinî değerlerin ve metafiziğin şiirlerin 
özünü oluşturduğu bu anlayışta 8  şiir, bireyin hakikati arama yolunda bir araç olarak görülür.

Cumhuriyet dönemi şiirinin bitişiyle 1950’li yıllara gelindiğinde şiirde ilk hareketlenme, İkinci Yeni akımıyla başlar. “Garipçiler”in 
çaktıkları ancak ateşe çeviremedikleri kıvılcımı İkinci Yeniciler, bir yangına dönüştürür. Fakat işin tuhaf yanı, onların toplumcu 
gerçekçi olmak, sanat yapmak ya da halk dilinden konuşarak halka inmek gibi gayeleri yoktur; hatta bu yüzden ilkesiz olmakla da 
suçlanırlar.  Cemal Süreya, Edip Cansever, İlhan Berk, Turgut Uyar 9  gibi isimlerin başını çektiği bu akımın tek duruşu, anlaşılabilir 

 

 

5 Yaşar Nabi Nayır, Muammer Lütfi, Sabri Esat Siyavuşgil, Vasfi Mahir Kocatürk, Cevdet Kudret Solok, Kenan Hulusi Koray ve Ziya Osman Saba.
6 Önemli temsilcileri Arif Nihat Asya, Behçet Kemal Çağlar ve Orhan Şaik Gökyay’dır.
7 Ahmet Haşim, Ahmet Muhip Dıranas, Ahmet Hamdi Tanpınar, Asaf Halet Çelebi, Cahit Sıtkı Tarancı, Yahya Kemal Beyatlı, Ziya Osman Saba da zaman zaman 
bu akıma dahil edilirler.  
8 İlk dönem şiirleri Saf Şiir akımına dahil edilen Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın ikinci ve en üretken dönemi, bu şiir anlayışı içinde değerlendirilir. Yine Asaf Halet 
Çelebi, Salah Birsel, zaman zaman Cahit Sıtkı Tarancı, bu akım doğrultusunda eserler verirler. 1960 sonrasında bu akımdan etkilenen şairler arasında Sezai 
Karakoç, A. Cahit Zarifoğlu, İsmet Özel ve Hilmi Yavuz sayılabilir.
9 Ece Ayhan ve Ülkü Tamer dışında daha sonra bu akımdan ayrılan Sezai Karakoç ve “Garipçi” Oktay Rifat da bu anlayışla eserler vermişlerdir.   
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şiire karşı olmaktır. Şiirde soyut ifadeleri çokça kullanan, imgelerin kapısını sonuna kadar açan, şiirden anlamı koparan hatta anla-
mın anlamsızlığını savunan İkinci Yeni, ortaya çıktığı günden günümüze dek etkisini hiç yitirmemiş olan bir şiir anlayışıdır. Sonraki 
akımların etkisi altında veya bireysel olarak yazan şairlerin çoğunda, az ya da çok bu şiir anlayışının tesirleri görünür.

Garip ile İkinci Yeni akımları arasında, Maviciler diye anılan ve Attila İlhân, Ferit Edgü ile Ahmet Oktay gibi şairlerin eser verdikleri 
bir atılım vardır. Garip akımına karşı çıkan ve kendilerinden sonra ortaya çıkan İkinci Yeni akımını yoz bulan bu şairler, Anadolu’yu 
ve Anadolu insanın bütün yaşantısını şiire aktarmak amacıyla yola çıkmış ancak zamanla her biri farklı bir anlayışa yöneldiğinden 
bu atılım, bir anlamda başarısız olmuştur. Attila İlhan, dağılan bu hareketin ardından İkinci Kuşak Toplumcu Şiir hareketine dahil 
olmuş ancak şiirlerindeki imge ve müzik yönünden bu topluluk şairlerinden de ayrılmıştır. 

1950’lerden sonra Garip şiirine tepki olarak doğan ve Hisar dergisi etrafında toplandıkları için Hisarcılar 10  olarak anılan bir grup 
şairin mensubu olduğu hareket ise dildeki yenileşmeye, günlük hayatın malzemesinin şiirin konusu olmasına, ideolojik söylemlerin 
şiirde yer almasına karşı çıkar. Garipçileri, İkinci Yenicileri ve Toplumcu Gerçekçileri sert bir şekilde eleştiren Hisarcılar, sanatçının 
bağımsız olması gerektiğini savunarak ve Batı taklitçiliğine karşı durarak yeniliğin, özün yenilenmesiyle mümkün olacağını savunur-
lar.

1965’lerde, temelleri Nazım Hikmet’in şiir anlayışına dayalı olan toplumcu şiir yeniden ivme kazanır ve 60 kuşağı genç şairlerin 
girişimleriyle İkinci Kuşak Toplumcu şiir hareketi ortaya çıkar. Bu hareketin şairlerinde başlangıçta Garip, İkinci Yeni ve hatta Mavici-
ler akımlarının etkisi görülse de 1965’lerin siyasal ortamının bir uzantısı olarak Marksist-toplumcu bir yapıya geçmeleri uzun 
sürmez. Ataol Behramoğlu, Can Yücel, İsmet Özel, Refik Durbaş, Gülten Akın, Ahmet Arif gibi şairlerin başını çektiği bu akım, 
1980’lerin sonuna kadar etkili olur.

Aynı dönemlerde, temelleri bu kez Necip Fazıl’ın şiir anlayışına dayanan dinî duyarlılıklı şiir de canlanır ve ikinci kuşak, İkinci Yeni 
hareketinden ayrılan Sezai Karakoç’un önderliğinde ve birinci kuşakla aynı temalar ve görüşlerden hareketle eser vermeye başlar. 
Bu akımın tesirleri de 1980’lere kadar uzanır. 

“Şiirin bütün geçmişinin dışında”, burada saydığımız akımlardan herhangi birine tam anlamıyla bağlı olmayan şairler de vardır. Bun-
lardan biri Sabahattin Âli’dir. Sabahattin Âli, ilk şiirlerini Servet-i Fünûn döneminde yazmakla beraber işlediği konular açısından 
Birinci Kuşak Toplumcu Gerçekçi şiirin içinde değerlendirilebilecek şiirler yazar. 1940’lı yıllarda eser vermeye başlayan Ümit Yaşar 
Oğuzcan’ın şiiri; özlem, aşk, ölüm, ayrılık gibi farklı konuları içermesi ve hem hece hem de aruzu kullanması bakımından çeşitlilik 
arz eder ve herhangi bir akıma tam olarak dahil edilemez. Yine kısa süren hayatında günlük hayata dair konuları ince duyuşlarla 
işleyen Behçet Aysan’ın konusunu hem toplumsal sorunlardan hem de günlük hayattan alan ve romantik bir duyuşla işlediği şiirleri 
onu Türk şiirinde farklı bir yerde konumlandırır. 

1980 sonrası şiir, genellikle bireycidir. Bu dönemde belli bir şiir hareketi görülmez; dahası bu dönemde eser veren şairler, geçmişte-
ki tek bir harekete bağlı kalmaktan çok, pek çok hareketin izlerini ve anlayışlarını şiirlerine yansıtırlar. Örneğin sanat hayatına 
ressamlıkla başlayan ve 70’li yıllarda ilk şiirlerini yazan Metin Altıok, Servet-i Fünûn ve İkinci Yeni hareketlerinden etkilenmiş 
olmakla birlikte şiirlerinin kaynakları açısından zaman zaman İkinci Kuşak Toplumcu Şiir içerisinde anılır. Şükrü Erbaş, Ahmet Telli, 
Ahmet Erhan, Enis Batur yine 80 sonrası Türk şiirinin önemli temsilcilerindendir.

1990’dan günümüze uzanan süreç için de ’80 sonrası şiirin özelliklerinin sürdüğünü söyleyebiliriz. 1990’dan sonra eser veren isim-
ler arasında yakın zamanda kaybettiğimiz Küçük İskender ve Oruç Aruoba’yı özellikle anmak gerekir. Sanat hayatına 80’li yıllarda 
başlayarak vefat ettiği 2019 yılına kadar eser vermeye devam eden Küçük İskender, Türk şiirinde beatnik şiir anlayışının temsilcisi 
kabul edilir. Oruç Aruoba ise konu ve biçimsel açıdan felsefeyle harmanladığı şiirleriyle kendine özgü bir söyleyiş yakalar.

10 İlhan Geçer, Mehmet Çınarlı, Hasan İzzet Arolat, Gültekin Samanoğlu, Fikret Sezgin, Mustafa Necati Karaer, Yavuz Bülent Bakiler vb.
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Günümüz Türk şiirinin yaşayan önemli temsilcileri arasında, klasik ve çağdaş şiirin birikimini ustaca birleştiren ve şiirlerinde geniş 
bir imge yelpazesi kullanan Haydar Ergülen; duygu ile düşünceyi harmanlandığı şiirlerinde kullandığı özgün ifadelerle Ahmet Telli; 
hayatın var olan gerçekçi hâliyle, yaşamın gerçekleriyle birlikte olduğu gibi şiire yansıması gerektiğini savunan ve İkinci Kuşak 
Toplumcu Gerçekçi şiirin takipçisi sayılan Ataol Behramoğlu; “inceltilmiş duyguları” ele aldığı şiirinde soyuttan somuta taşıdığı dize-
leriyle Birhan Keskin; epik ve lirik şiirin özelliklerini imgesel ifadelerle buluşturduğu şiirleriyle Yılmaz Odabaşı; bireysel konu ve 
duyguların yanı sıra kültürel ögelere de yer verdiği şiirini açık ve sade üslubuyla taçlandıran Murathan Mungan ile Garip ve İkinci 
Yeni anlayışına yaslanan yer yer lirik yer yer coşkulu şiir tarzıyla Sunay Akın sayılabilir. 

Görüldüğü gibi Maniheist ve Budist çevrelerde zuhur eden ilk şiirler; Doğu Türkistan’da İslâmiyet’in etkisiyle gelişen didaktik parça-
lar; Anadolu topraklarında Arap-Fars etkisi ve halk Türkçesiyle iki ayrı koldan gelişerek ilerleyen söyleyiş tarzı; Tanzimat’la başlayan 
yeni arayışlar, Servet-i Fünûn’la devam eden yeni duyuşlar ve nihayet Millî Edebiyat’la öze dönülmeye çabası içine girilen süreç, 
Cumhuriyet dönemi Türk şiirine zemin hazırlamıştır. Cumhuriyet döneminde ve sonrasında ise şiirimizde konu, şekil, içerik ve 
söyleyiş bakımından pek çok farklı yöntem ve anlayış benimsenmiştir. Şiir dilinde, gerek kullanılan kelimeler gerekse ele alınan 
konular ve söyleyiş özellikleri bakımından bir devletin geçiş merhalelerinin izlerini görmek mümkündür. Türk şiirinin özetlemeye 
çalıştığımız 11 yüzyıllık bu tarihi, günümüz Türk şairlerinin çabalarıyla gelişimini sürdürmektedir.
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Sözel unsurları görsel olarak betimleyen bütün unsurlar illüstrasyon olarak tanımlanır  (Becer, 2006, s. 210). “Bir bilgiyi ya da iletiyi 
var olan bir metni destekleyerek, açıklayarak ya da herhangi bir metin olmaksızın bir kavramı görselleştirerek aktaran görsel betim-
lemeler” cümleleri ile illüstrasyonun Dağ (2011, s. 84) illüstrasyonu tanımlamış ve önemini vurgulamıştır. 

Metinleri ve sözleri tarih boyunca görsel olarak betimleyen illüstrasyon günümüzde afiş, pul, ambalaj gibi birçok tasarımda karşımı-
za çıkar. (Yılmaz, 1993, s. 60). Resimleme olarak da tanımlanan illüstrasyon; çocuk kitapları, öykü ve romanlarda da metinlerin 
görselleştirilmesini sağlar. İllüstrasyon türleri ise 3 ana başlıkta ele alınabilir. Bir ürünün tanıtıldığı; afiş, ilan, kapak tasarımı gibi 
medyalarda görülebilen “reklam illüstrasyonları” günlük hayatta en sık karşılaşılan illüstrasyon türüdür. Çocuk kitabı resimlemeleri, 
çizgi romanlar, makale ve öykülerde görülen resimlemeler ise “yayın illüstrasyonları” olarak değerlendirilir. Bu resimlemeler yoluy-
la öyküleri, haberlerleri ve ders konularını daha iyi anlatmak amaçlanır. “Bilimsel ve teknik illüstrasyonlar” ise botanik, tıp, meka-
nik, jeoloji gibi uzmanlık alanlarını içeren detaylı çizimlerden oluşur. Bu illüstrasyonlar öğretici ve tanımlayıcı resimler olduğu için 
sanatçının konu hakkında bilgi sahibi olması ve alan uzmanından destek alması gerekir (Becer, 2006, s. 210-211).

Günümüzde basılı ve  bilgisayar tabanlı materyallerde daha çok bilgisayar teknolojisinden faydalanarak üretilmiş illüstrasyonlar 
tercih edilse de geleneksel malzemeler ile yapılan illüstrasyonlar da üretilmektedir. Geçmişte ise çoğaltılması planlanan basılı 
materyaller için hazırlanacak illüstrasyonlarda geleneksel boyalar ve baskıresim teknikleri tercih edilmiştir. Bütün bu tekniklerin 
dışında Dağ (2011, s. 85) buluntu nesneler ile yapılan illüstrasyonlardan bahsetmiştir. Bu teknikte bir araya gelen nesnelerin kimlik-
lerini kaybetmeden bir bütün oluşturması gerektiğini, bunu yaparken de zorlama olmaması ve kiçleşmemesi gerektiğini dile getir-
miştir.

İllüstrasyonun Tarihçesi

Mağaralarda keşfedilen 27.000 yıllık resimler ilk illüstrasyonlar olarak düşünülebilir. Doğal madenler yoluyla elde edilen pigmentler 
kullanılarak yapılan bu resimlerdeki figürler genel olarak ren geyiği, dağ keçisi, bizon, at, tavşan gibi hayvanlardır. Dini amaçlar ile 
yapıldığına inanılan bu resimlerdeki stilizasyonlar hem yalın, hem de canlıdır. Figürlerin bir yandan kimliklerini koruması, bir 
yandan da yalın biçimlere sahip olması güncel grafik tasarımdaki amblem ve simge tasarımlarına da ışık tutmuştur (Becer, 2006, s. 
84).

Asur ve Babil uygarlıklarının 5000 yıllık kil tabletleri dünyanın en eski resimli kitaplarıdır. Basit çizimlerle tarihi bilgiler, matematik 
ve dil bilgisi dersleri resmedilmiştir (Frick, 1953’den aktaran Çilenti, 1986, s. 117). En eski renkli çizim içeren resimli materyaller ise 
M.Ö. 4000-1300 yılları arasında Mısır’da yapılmış papirüs rulolarına işlenen resimlemelerdir. Matematik, geometri, tıp gibi konular 
resimler ile desteklenerek anlatılmıştır (Nichols, 1964’dan aktaran Çilenti, 1986, s. 117).

Almanya’da önceleri parşömenler üzerine el yazımı metinler ve resimlemelerle tek tek oluşturulan kitaplar 1390’da kağıt fabrikala-
rı kurulması ile yerlerini kağıttan oluşan kitaplara bırakmışlardır. 1450’lerde Almanya ve Hollanda’da geliştirilen bir ağaçbaskı 
yöntemi ile yazının ve resimlerin basımı aynı anda sağlanmıştır. Kağıdın tek bir tarafına baskı yapılıyor ve boş kalan arka kısmına 
başka bir kağıt yapıştırılıyordu (Büyükişleyen, 1987, s. 12-14).

 
* Arş. Gör. Kamuran Köseoğlu, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, İzmir.
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Bu dönemde okuma yazma bilmeyen insanlar için dini konuların öğretimi resim yolu ile sağlanmıştır. Bu dini resimler sayesinde 
okuma yazma bilmeyen insanlar İncil’de bahsedilen olayları illüstrasyonlar vasıtasıyla öğrenebilmekteydiler. Bu dönemde aynı 
basım yöntemi ile illüstrasyonlu oyun kartları da çoğaltılmış, bu iki durum da ağaç baskıresim tekniğine olumlu etkide bulunmuş, 
gelişmesini sağlamıştır (İçmeli, 1987, s. 57).

Gutenberg’in dizilebilir harfler ile baskı tekniğini icat etmesi ise kitap basımı ve çoğaltımında büyük bir kolaylık sağlamıştır. Ağaç-
baskı yöntemi ile yapılan illüstrasyonlar, tipografik baskı tekniği ile birleşerek Almanya’daki resimli kitap basımına hız kazandırmış-
tır. Bu teknik ile basılan ilk resimli kitap 1460 tarihli “Böhmenli Çiftçi”dir. Almanya’da perspektifi ilk defa kullanan ve öğreten sanatçı 
olan Albrecht Dürer, ağaçbaskı tekniği ile yapılan dönemin en başarılı illüstrasyon örneklerini vermiştir (Becer, 2006, s. 92-93, 
Simon, 2011, s. 20). Basılan kitaplardaki resimlemeler için uzun bir süre ağaç baskı tekniği kullanılmış, 18. Yüzyılda ise yerini gravür 
tekniğine bırakmıştır (Büyükişleyen, 1987, s. 11).

Çocuklara yönelik resimli ilk ders kitaplarından biri Johan Amos Comenius tarafından 1658 yılında yayımlanan Gözlenebilen Cisim-
lerin Dünyası (Orbis Sensualismus Pictus)’dır. İllüstrasyonlar yardımıyla çocuklara fen bilgisi ve Latince öğretmek hedeflenen kitap, 
dönemin en başarılı örneği idi (Dale, 1956’den aktaran Çilenti, 1986, s. 119).

Japon ağaç baskıresimlerinin Avrupa sanatını etkilemesi sonucu ortaya çıkan (İçmeli, 1987, s. 61) ve 1890’lı yıllarda tüm dünyaya 
yayılan Art Nouveau akımı sayesinde illüstrasyon, afiş ve kitap alanlarında çok başarılı örnekler verilmiştir. Almanya’da “Jugendstil”, 
Viyana’da “Sezession Stil” adını alan akımda Jules Cheret, Hneri de Toulouse Lautrec, Alphonse Mucha, Aubrey Beardsley, ,Josef 
Hoffman gibi sanatçılar başarılı çalışmalar üretmiştir. Peter Behrens Jugendstil’i “güzelliğin işlevsellikten doğması gerektiği” yakla-
şımı ile endüstri toplumuna uyarlanmıştır (Becer, 2006, s. 100-101).

Günümüzde illüstrasyon alanında, metin ve bilgileri açıklama bağlamından da kopan, başlı başına sanatsal yaklaşıma sahip ürünler 
de verilmektedir. Türkiye’de de reklam sektöründe, çocuk kitaplarında, teknik alanlarda ve sanatsal sergilerde hem dijital hem de 
geleneksel malzemeler ile yapılmış başarılı örnekler verilmektedir.
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1984’te Yalova’da doğdu. İlköğrenimini İsviçre’de, ortaöğrenimini Yalova’da tamamladı. 2009 
yılında Balıkesir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 2019 yılında Ege 
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Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır. 
Dr. Kabakçı; Türkiye Türkçesi, Yeni Türk Dili, Türkçenin eğitimi ve öğretimi temel alanları dışında 
Türk İşaret Dili, Osmanlı Türkçesi gibi spesifik alanlar üzerindeki çalışmalarını sürdürmektedir. 
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Resim İş Eğitimi Anabilim Dalından mezun oldu. 2014 GÜ Eğitim Bilimleri Entitüsü Güzel Sanat-
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ŞİİRLER VE YANSIMALARI



GÖĞE BAKMA DURAĞI, TURGUT UYAR

İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım 
Şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından 
Bebe dişlerinden güneşlerden yaban otlarından 
Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar
Şu aranıp duran korkak ellerimi tut 
Bu evleri atla bu evleri de bunları da 
Göğe bakalım 

Falanca durağa şimdi geliriz göğe bakalım 
İnecek var deriz otobüs durur ineriz 
Bu karanlık böyle iyi afferin Tanrıya 
Herkes uyusun iyi oluyor hoşlanıyorum 
Hırsızlar polisler açlar toklar uyusun 
Herkes uyusun bir seni uyutmam bir de ben uyumam 
Herkes yokken biz oluruz biz uyumayalım 
Nasıl olsa sarhoşuz nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda
Beni bırak göğe bakalım 

Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum 
Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum 
Bu senin eski zaman gözlerin yalnız ağaçlar gibi 
Suların ısınsın diye bakıyorum ısınıyor 
Seni aldım bu sunturlu yere getirdim 
Sayısız penceren vardı bir bir kapattım 
Bana dönesin diye bir bir kapattım 
Şimdi otobüs gelir biner gideriz 
Dönmeyeceğimiz bir yer beğen başka türlüsü güç 
Bir ellerin bir ellerim yeter belliyelim yetsin 
Seni aldım bana ayırdım durma kendini hatırlat 
Durma kendini hatırlat 
Durma göğe bakalım. 

(Uyar, 2021)
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Atilla Atar, Dönüşüm 2, Litografi, 26,5 x 36 cm.
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BEYAZ EV, ZİYA OSMAN SABA

Gözlerimin önünde hep aynı beyaz ev.
Her dağ yamacına kurduğum,
Beliren her su kenarında,
Pembe damlı, yeşil pancurlu, balkonlu,
Balkonuna tırmanan sarmaşık.
Gece, pencerelerinden sızacak ışık,
Kışın tütecek bacası.

Kapıyı ittiğinde çalacak bir çıngırak.
-Duyuyorum o sesi şimdiden, berrak-
Geçeceğim yol, çıkacağım üç basamak,
Ellerinden sıyırıp atacağım eldiven,
Her halin, gülüşün, kokun, bütün ruhunla sen!
Ah, bütün bir ömür bırakmayacağım el,
Okşayacağım saç, dinleyeceğim ses,
Bakmakla doymayacağım yüz...
Açık pancurlardan o gün dolacak gündüz,
O günkü hava,
Bir kapıyı açman, dolaşman sofada.
Şaşıracağım: Böyle gezinen kim?
-Evim! Evim!.. Ellerimle asacağım
Camlarına perdelerini.
Yatak odasında düşüneceğiz bir an
İki kişilik karyolanın yerini...
Yatak odamız, yemek odası, kiler
Raflarında ellerinle yapılmış reçeller.
Karşı karşıya oturacağımız sofra,
Sürahide ışıldayan su,
Yazın, rüzgâra koyacağımız testi;
Senin yatacağın öğle uykusu...
Sararacak bir yandan çardaktaki üzümler,
Kâh esecek rüzgâr, kâh dinleyeceğiz yağmuru,
Kâh karlarla bembeyaz kesilecek çimenler.
Hep geçireceğiz içimizden:
Hayat beraber, ölüm beraber...
Şu göklerin altında,
Olacağız o kadar bahtiyar
Ki çıkıp mezarlarından annemiz, babamız da,
Beyaz evimize yerleşecekler,
Uzun kış geceleri onlar da aramızda
Göz göze bakışacak, mangalı eşecekler..

(Saba, 1991)
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Ayşegül Kalkan Ak, Beyaz Ev, Linolyum Baskı, 35 x 20 cm.

33



DENİZ KIZI, ORHAN VELİ KANIK

Denizden yeni mi çıkmıştı neydi; 
Saçları, dudakları
Deniz koktu sabaha kadar; 
Yükselip alçalan göğsü deniz gibiydi. 

Yoksuldu, biliyorum
- Ama boyna da yoksulluk sözü edilmez ya - 
Kulağımın dibinde, yavaş yavaş, 
Aşk türküleri söyledi 

Neler görmüş, neler öğrenmişti kim bilir, 
Denizle boğaz boğaza geçen hayatında!
Ağ yamamak, ağ atmak, ağ toplamak, 
Olta yapmak, yem çıkarmak, kayık temizlemek…
Dikenli balıkları hatırlatmak için
Elleri ellerime değdi. 

O gece gördüm, onun gözlerinde gördüm; 
Gün ne güzel doğarmış meğer açık denizde!
Onun saçları öğretti bana dalgayı; 
Çalkalandım durdum rüyalar içinde. 

(Kanık, 2021)
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Ayşen Erte, Deniz Kızı, Çinko Gravür, 20 x 15,4 cm.
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Su basında durmuşuz,
çınarla ben.
Suda suretimiz çıkıyor,
çınarla benim.
Suyun şavkı vuruyor bize,
çınarla bana.

Su basında durmuşuz,
çınarla ben, bir de kedi.
Suda suretimiz çıkıyor,
çınarla benim, bir de kedinin.
Suyun şavkı vuruyor bize,
çınarla bana, bir de kediye.

Su basında durmuşuz,
çınar, ben, kedi, bir de güneş.
Suda suretimiz çıkıyor,
çınarın, benim, kedinin, bir de günesin.
Suyun şavkı vuruyor bize,
çınara, bana, kediye, bir de güneşe.

Su basında durmuşuz,
çınar, ben, kedi, güneş, bir de ömrümüz.
Suda suretimiz çıkıyor,
çınarın, benim, kedinin, günesin, bir de ömrümüzün.
Suyun şavkı vuruyor bize,
çınara, bana, kediye, güneşe, bir de ömrümüze.

MASALLARIN MASALI, NAZIM HİKMET RAN

Su basında durmuşuz
önce kedi gidecek,
kaybolacak suda sureti.
Sonra ben gideceğim,
kaybolacak suda suretim.
Sonra çınar gidecek,
kaybolacak suda sureti.
Sonra su gidecek
güneş kalacak;
sonra o da gidecek...

Su basında durmuşuz.
Su serin,
çınar ulu,
ben şiir yazıyorum,
kedi uyukluyor,
güneş sıcak,
çok şükür yaşıyoruz.
Suyun şavkı vuruyor bize
Çınara bana, kediye, güneşe, bir de ömrümüze.

(Ran, 2004)
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Burçak Balamber, Masalların Masalı, Serigrafi, 50 x 35 cm.
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Biliyor musun? Az az yaşıyorsun içimde 
Oysaki seninle güzel olmak var 
Örneğin rakı içiyoruz, içimize bir karanfil düşüyor gibi 
Bir ağaç işliyor tıkır tıkır yanımızda 
Midemdi, aklımdı, şu kadarcık kalıyor. 
Sen o karanfile eğimlisin, alıp sana veriyorum işte
Sen de bir başkasına veriyorsun daha güzel 
O başkası yok mu? Bir yanındakine veriyor 
Derken karanfil elden ele. 

Görüyorsun ya bir sevdayı büyütüyoruz seninle 
Sana değiniyorum, sana ısınıyorum, bu o değil 
Bak nasıl, beyaza keser gibisine yedi renk 
Birleşiyoruz sessizce.

YERÇEKİMLİ KARANFİL, EDİP CANSEVER

(Cansever, 2011)
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Deniz Bayav, Sen Karanfile Eğilimlisin, Gravür baskı, 50 x 35 cm.
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Beşikler vermişim Nuh'a
Salıncaklar, hamaklar,
Havva Ana'n dünkü çocuk sayılır,
Anadoluyum ben,
Tanıyor musun ?

Utanırım,
Utanırım fukaralıktan,
Ele, güne karşı çıplak...
Üşür fidelerim,
Harmanım kesat.
Kardeşliğin, çalışmanın,
Beraberliğin,
Atom güllerinin katmer açtığı,
Şairlerin, bilginlerin dünyalarında,
Kalmışım bir başıma,
Bir başıma ve uzak.
Biliyor musun ?

Binlerce yıl sağılmışım,
Korkunç atlılarıyla parçalamışlar
Nazlı, seher-sabah uykularımı
Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar,
Haraç salmışlar üstüme.
Ne İskender takmışım,
Ne şah ne sultan
Göçüp gitmişler, gölgesiz!
Selam etmişim dostuma
Ve dayatmışım...
Görüyor musun ?

ANADOLU, AHMET ARİF

Nasıl severim bir bilsen.
Köroğlu'yu,
Karayılanı,
Meçhul Askeri...
Sonra Pir Sultanı ve Bedrettini.
Sonra kalem yazmaz,
Bir nice sevda...
Bir bilsen,
Onlar beni nasıl severdi.
Bir bilsen, Urfa'da kurşun atanı
Minareden, barikattan,
Selvi dalından,
Ölüme nasıl gülerdi.
Bilmeni mutlak isterim,
Duyuyor musun ?

Öyle yıkma kendini,
Öyle mahzun, öyle garip...
Nerede olursan ol,
İçerde, dışarda, derste, sırada,
Yürü üstüne - üstüne,
Tükür yüzüne celladın,
Fırsatçının, fesatçının, hayının...
Dayan kitap ile
Dayan iş ile.
Tırnak ile, diş ile,
Umut ile, sevda ile, düş ile
Dayan rüsva etme beni.

Gör, nasıl yeniden yaratılırım,
Namuslu, genç ellerinle.
Kızlarım,
Oğullarım var gelecekte,
Herbiri vazgeçilmez cihan parçası.
Kaç bin yıllık hasretimin koncası,
Gözlerinden,
Gözlerinden öperim,
Bir umudum sende,
Anlıyor musun ?

(Arif, 2020)
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Deniz Gökduman, Anadoluyum Ben Tanıyor Musun, CGD, 33 x 50 cm.
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Nerden niçin mi geldim 
Bilmeden bir şey diyemem, ya siz?
Hem hiç önemli değil 
Geldim, yer açtılar, oturdum 
Girip çıkanlar vardı
Zaten ben geldiğimde. 

Başka şeyler de vardı, ekmek gibi, su gibi 
Gülüşler, öpüşler, ne bileyim hepsi.
Doğrusu anlamadım bir düğün-dernek mi 
Sonra da kimileri düşünceli, durgundu
Gidenler neye gitti doğrusu anlamadım
Zaten ben geldiğimde. 

Bir luna-park mı bir konser bir gösteri 
Bilmem pek anlamadım önüm kalabalıktı
Sıkıştığım yerde vakit çabuk geçti 
Bak dediler baktım pek bir şey göremedim 
Hem her yer karanlıktı 
Zaten ben geldiğimde. 

Benim tek düşüncem büzüldüğüm köşede 
Nasıl çekip gideceğim kalk git dediklerinde 
Çünkü çıkmak sıkışık sıralardan mesele
Kalkacaklar yol vermeye bakacaklar ardımdan
Az mı söylendilerdi şuracığa ilişirken
Zaten ben geldiğimde. 

DÖNME DOLAP, BEHÇET NECATİGİL

(Necatigil, 2020)
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Enis Malik Duran, Dönme Dolap, Çukur Baskı, 15 x 20 cm.
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başka türlü bir şey benim istediğim
ne ağaca benzer, ne de buluta
burası gibi değil gideceğim memleket
denizi ayrı deniz,
havası ayrı hava..

bir başka yolculuk dalından düşmek yere
yaşadığından uzun

bir tatlı yolculuk dalından inmek yere
ağacın yüksekliğince
dalın yüksekliğince rüzgarda
ve bir yeni ömür
vardığın çimen yeşilliğince

nerde gördüklerim
nerde o beklediğim
rengi başka
tadı başka..

BAŞKA TÜRLÜ BİRŞEY, CAN YÜCEL

 (https://www.canyucel.org/baska-turlu-bir-sey-2.html)
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Erhun Şengül, İkilem, Metal Gravür, 38 x 33 cm.
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Uzanmış koca burun açık denize doğru,
Lacivert ve gri gecenin değerinde.
Karanlıkla başlar bir dünya sevgisi,
Deniz feneri parlar,
Talihe aldırmadan kayalar üzerinde.

Bulutlar birleşir alaca düzlüklerde,
Çöker uzak limanlardan bir sis.
Bir sıkıntı başlar karanlığında kaderin,
Bildirir, yanınca yanınca,
Ömrün neresindesiniz, aşkın neresindesiniz?

Yüreğin mi daralıyor, yıldız ışığında,
Bırak anılar gitsin biraz daha geri.
Ruhu götürmeden vakit yürüyebilir,
Düşün nasıl durmuş sabırla yüzlerce yıl,
Hep bu benekte bu deniz feneri.

Bak deniz savaşlarına, yaşlı korsanlara,
Uçan dalgalara, uyuyan rüzgara bakmış,
Bir tek göz kadar kara ve mavi,
Enginle boş,
Kısmetsiz balıkçılara bakmış.

Saçlarında tuz kokan, ölü kokan bir serinlik,
Yüzünde bir fırtına tadı.
Durursun yorgun, umutsuz,
Birden bir daha yanıp söner, sevinçle titrersin,
Bir şey, belki de yaşaman uzadı.

DENİZ FENERİ, FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA

(Dağlarca, 2021)

46



Erkin Keskin, Fenerola, CGD, 35 x 25 cm.
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Çocuklarımız neleri sevmiyorlar ki…
Uçurtmayı seviyorlar sözgelişi,
Bir havalandı mı uçurtmaları
Daha da güzelleşiyorlar.
Maviliklerde gözleri
Özgürlüğü yaşıyorlar
Uçurtmalarla birlikte.

UÇURTMA, RIFAT ILGAZ

(Ilgaz, 1997’den aktaran Kaya, 2007)
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Gökçe Aysun Kaya Kılıç, Rüzgar, Gravür, 10 x 9 cm.
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Gözlerim bir balığın onu tutma denizlerinde
Gözlerim bir balığın. 
Bir balık ellerimde, 
Balıktan bir göz ellerimde; 
Kirpiksiz, tuzlu, kesin
Bakışları günlerce. 

KESİN, EDİP CANSEVER

(Cansever, 2011)
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Gökhan Okur, Kesin, Serigrafi, 17 x 28,5 cm.
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ADSIZ BİR ÇİÇEK, EDİP CANSEVER

Rengini dünyaya ilk defa sunan
Adsız bir çiçek gibi parlıyorsa gözlerim
Sevgilim 
Bana ‘sen bir şairsin’ dediğin zaman. 

Yalnız sana yazıyorum bu şiiri
İstersen bir şiir gibi okuma
Çünkü her yıl yeniden yazacağım onu 
Soğuklar başlayınca havalanıp 
Millerce yol katettikten sonra 
Güneyi tadan bir kuşun sevinciyle. 

Ve yazmış olacağım bir de 
Her dönemde her çağda 
Sevdanın kendine özgü diliyle. 

(Cansever, 2020)
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Gözde Eda Tekcan, İsimsiz, Linol Baskı, 107 x 39 cm.
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Çingene pembesini takmış koluna,
Üstüme üstüme yürüme yeşil,
Üstüme varma yeşil,
Etme yeşil,eyleme yeşil,
Gözünü sevdiğim yeşil.
Çıldırdın mı sen yahu?
Rastgele bir pembeyi takıp koluna,
Çıkılır mı elalemin önüne.
Yemyeşil doğmanın kıymetini bil.
Etme yeşil,eyleme yeşil.
Bu pembe senin harcın değil.
Her dişinin bir erkeği,
Her rengin bir dengi vardır,
İşte öyle canım yeşil,
Bu bir belalı düzendir,
Bildiğin gibi değil..........

BİR ÇİFT RENK, BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU

(Eyüboğlu, 2012)

54



Gülbin Koçak, Bir Çift Renk, Karışık Teknik, 45 x 28 cm.
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Özledim sesini ne olur konuş
Bir gül açtır zamanların ötesinden 
Karanlıklar içindeyim, kapkarayım bugün gel
Gök mavisinden, deniz mavisinden 
Bana bir şarkı söyle 

İçimde bir şeyler kımıldıyor 
Gözlerim kan çanağı, yorgunum, uykusuzum 
Bir baksana ne haldeyim deli divane 
Yaralıyım, çaresizim, umutsuzum 
Bana bir şarkı söyle 

Yağmur ol yağ üstüme, güneş ol ısıt
Dökül karanlığıma ışıklar gibi 
Al beni, al, en uzaklara götür 
Sesin aksın içimde bir pınar gibi 
Bana bir şarkı söyle 

Bütün renkleri kat birbirine 
Buram buram bir turuncu getir geçen yazdan 
Bir tüy gibi, bir bahar dalı gibi 
Hafiften, inceden, güzelden, en beyazdan 
Bana bir şarkı söyle 

Bazen kar nasıl hazin yağar bilirsin 
Kurşunî bir gökyüzünden ağlamaklı 
İşte öyleyim, kapkarayım bugün gel
En hüzünlü sesinle, en dokunaklı
Bana bir şarkı söyle. 

BANA BİR ŞARKI SÖYLE, ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN 

(Oğuzcan, 2020)
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Güler Yıldız, Melankoli, Monoprint, 33 x 21 cm.
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KUŞLAR DA GİTTİ, BEHÇET AYSAN

Yalnızlık senin o konuşkan kuşun
Hani hep duvarlara anlattığın
Hapislerden kalma sürgünlerden.

Yalnızlık senin o konuşkan kuşun
Bulutlar taşıdığın yakut sürahide
Begonyalar büyüten eski alışkanlık.

Yalnızlık senin o konuşkan kuşun
Kırk kapıdan geçmiş kırk kilitten.

Yaralı, dili lal, kanadı kırık
Vurulmuş başında bir yokuşun.

(Aysan, 2013)
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Gülperi Çelik Yıldız, Yalnızlık, Linol Baskı, 65 x 50 cm.
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DAĞLARDA ŞARKI SÖYLE,  NECİP FAZIL KISAKÜREK

Al eline bir değnek
Tırman dağlara, söyle
Şehir farksız olsun tek
Mukavvadan bir köyle

Uzasan göğe ersen
Cücesin şehirde sen
Bir dev olmak istersen
Dağlarda şarkı söyle 

(Kısakürek, 2009)
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Gültekin Yıldız, Dağlarda Şarkı Söyle, Ağaç Baskı, 70 x 50 cm. 
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ÇAKIL TAŞI, BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU

Seni düşünürken 
bir çakıl taşı ısınır içimde 
bir kuş gelir yüreğimin ucuna konar 
bir gelincik açılır ansızın 
bir gelincik sinsi sinsi kanar

Seni düşünürken 
bir erik ağacı tepeden tırnağa donanır 
deliler gibi dönmeye başlar
döndükçe yumak yumak çözülür 
çözüldükçe ufalır küçülür 
çekirdeği henüz süt bağlamış
masmavi bir erik kesilir ağzımda 
dokundukça yanar dudaklarım 

Seni düşünürken 
bir çakıl taşı ısınır içimde. 

(Eyüboğlu, 2017)
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Hasan Kıran, Çakıl Taşı, Ağaç Baskı, 100 x 85 cm.
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Çaresiz kaldıkça hep seni düşünürüm
Önce sesin gelir aklıma
Sonra cumartesi geceleri gelir
Sonra gökyüzü gelir hemen kurtulurum
Bir yağmur yağsa beraber ıslansak. 

Kırk kere söyledim bir daha söylerim
Savaşta ve barışta karada ve denizde 
Düşkünlükte ve esenlikte 
Zamanımız apayrı bize göre 
Yan yana olduk mu el ele 
Aç kalsak ağlamayız biliyorum. 

İçim güvercinleri okşarmış gibi rahat 
Sen yanımdayken ister istemez 
Geniş meydanlarda akşamüstleri
Üst üste üç kere deniz üç kere çınarlar
Sen yanımdayken ister istemez 
Uzak ırmakları hatırlıyorum 
Ara sıra düşmüyor değil aklıma 
Yabancı kadınların sıcaklığı 
Ama Allah bilir ya ne saklayayım 
Yanında ihtiyarlamak istiyorum. 

SENFONİ, TURGUT UYAR

(Uyar,2021)
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Hatice Bengisu, Senfoni, Ağaç Baskı, 70 x 50 cm.
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GÜLÜP AĞLAYAN MEŞE AĞACI, AZİZ NESİN

Ben bir meşe ağacıyım 
kısa kalın tıkız tıknaz 
kökdallarım taa derinlerinden içer suyunu
Akdeniz’in Karadeniz’in Ege’nin
Ağrı’dan Binboğa’lardan Toroslardan 

Ben bir meşe ağacıyım 
dallarım uzanır yeryüzünün her yanına 
beş anakarayı solunurum 
üzünçleriyle sevinçleriyle 
renkleri değişik insanlarımın üstüne
salarım serin gölgemi
zahirinden kirinden pasından 
arındırırım yeryüzünü 
kıpır kıpır yapraklarımdan 
pırıl pırıl sevinçler yayarım 

Ben bir meşe ağacıyım 
kısa kalın tıkız tıknaz 
yüzyılların derinliklerindedir köküm kurumaz
kuruduğum yerden yeşeririm
yeniden filizlenirim her öldükçe 

Yapraklarımın sesini duyar tüm insanlarım
sesimi duyurur dünyaya yapraklarım
gülen dünyayım ben 
ağlayan dünyayım ben 
siz güldükçe gülecek 
siz ağladıkça ağlayacak 
bir meşe ağacıyım 
dünya durdukça duracağım 
her ölenle ölüp her doğanla doğup 
dünyayı yaşatacağım. 

(Nesin, 2015)
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Hülya Yalçın, Gülüp Ağlayan Meşe Ağacı, Linol Baskı, 30 x 30 cm.
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Seni sonsuz biçiminde buldum o biçimi almıştın
Sandviçlerle, kötü şehirle, terle baş başa kalmıştın 

Yürüdü üstüne herkesin neonu, herkesin babaannesi 
Herkesin en eski olan kökü, en eski hanesi 

Yeşili bozup suya çevirdin, akşamı sonsuz uzattın
Ne buldunsa o akşama uygun, ne buldunsa ona kattın 

Perdeler uzundu, rüzgar kısa, masalar üç bacaklı
Masalar dört bacaklı, rüzgarlar uzun, perdeleri kısalttın 

Sen bir atmacanın en uzun çığlığısın her türlü gökte 
Göğü büyüttün, otobüsleri aldın, şehirleri ufalttın 

Yıkılan bir kedi bir süre olarak doldurur sesini 
Seversin bir kanaryanın sesinden çok kendisini

Denizi ve ormanı, açlığı ve başkaldırmayı ayırmadın 
Bırakılmış bir köşebaşının en güzel tanımıdır adın 

Seversin diye söylerim her şeyi, sana uygun olsun 
Çünkü her şeyin birbirine uygununu sen bulursun 

Gel ellerini ver en güzel ellerini öyle 
Ruhum, ateş yüreğim, kokum, birlikte öyle

 TOMRİS UYAR İÇİN, TURGUT UYAR

(Uyar,2021)
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Kerem İşcanoğlu , Tomris, Dört Katlı Sayısal Baskı, 34,5 x 21 cm.
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Ey sonbahar! Ey düşsel yolculuk! Seni 
Dolaştım yaz sıcaklarında, bekledim 
Duygum ki benim değildi artık, doğanın 
Kalbiydi uçurumlar toplamı kalbim. 

De bana, anlat bana, öyleyse neden hatırlıyorum onu 
O fırtınakuşu gölgesini yere düşüren 
Gittiydi geldiği yere, uzaklığına 
Döner mi bir daha dönmez mi bilmem 
Yüklenip yittiydi gözden onca çırpınışları 
Ne sevinç bıraktı içimde, ne keder, ne acı
Bir sen kalmıştın sen, ey sonbahar ılımı, dörtnala gelen
Bir atın kalkışı gibi kalkıp da gözlerimden. 

Parlar ki şimdi arasıra geceleri 
Diplerde, derinlerde, yalnızlığımda
Ölü bir deniz yıldızıdır mutluluk 
O nedensiz mutluluk, olsa da olur olmasa da. 

ÖLÜ BİR DENİZ YILDIZI, EDİP CANSEVER

(Cansever,2020)
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Mahmut Durmuş, Yalnızlık, Aquatint - Asit Aşındırma, 34 x 44 cm.
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Sen el kadar bir kadınsındır
Sabahlara kadar beyaz ve kirpikli
Bazı ağaçlara kapı komşu
Bazı çiçeklerin andırdığı
İş bu kadarla bitse iyi
Bir insan edinmişsindir kendine
Bir şarkı edinmişsindir, bir umut
Güzelsindir de oldukça, çocuksundur da
Saçlarınla beraber penceredeyken
Besbelli arandığından haberli
Gemiler eskirken, deniz eskirken limanda
Sevgili.

BALZAMİN, CEMAL SÜREYA

(Süreya, 2008)
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Mehmet Aslan, Balzamin, Linol Baskı, 30 x 30 cm.
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Doğabilim

Bitkileri öğreniyorum. Otları, çiçekleri
Bir taflanı alıyorum. Taflan bu diyorum. 

Başlıyorum incelemeye tutup iki ucundan 
Bir pelin yaprağını koparıyorum sonra

Özsuyu çıkıyor elime. Bir dalı kanırtıyorum. 
Yininden. Uzun, incecik bir söğüt dalını. 

Damarlarını sayıyorum, bir suya bırakıyorum
Dünyanın en güzel yeşili o zaman anlıyorum. 

Böyle bütün gün dolaşıp duruyorum
Sonra birden kağıda kaleme sarılıyorum. 

DENİZ KİTABI, İLHAN BERK

(Berk, 2021)
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Melihat Tüzün, Salkım Söğüt, Çinko Üzeri Gravür, 15 x 23,5 cm.
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Açıyoruz kapıları,
kapıyoruz kapıları,
geçiyoruz kapılardan
ve biricik yolculuğun sonunda
ne şehir,
ne liman

tiren yoldan çıkıyor,
batıyor gemi
düşüyor uçak.
Harita çizilmiş buzun üstüne
Elimde olsaydı bu yolculuğa
başlayıp başlamamak
başlardım yine.

Ölen ölene doğan doğana
ağaç yıldız insan 
virüs falan filân 
bir telâş bir kıyamet
umut keder hasret 
doğan doğana ölen ölene. 

Yüzüyor kavanozda mercan balıkları 
kavanozda yıldızların arasında 
ne tuhaf şey gülüm ne tuhaf şey 
kanıyor bir nice türkünün yarasında 
mercan balıklarının aptallıkları. 

BİR YOLCULUK ÜSTÜNE, NAZIM HİKMET RAN

(Ran, 2004)
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Mualla Gürle, Kapı 2, Ağaç Baskı, 50 x 38 cm.
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Artık demir almak günü gelmişse zamandan
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
Sallanmaz o kalkışta ne mendil, ne de bir kol.

Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli,
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli,

Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu!
Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu.

Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler;
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.

Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden,
Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden.

SESSİZ GEMİ, YAHYA KEMAL BEYATLI

(Beyatlı, 2018)
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Musa Köksal, Sessiz Gemi, Metal Gravür, 49 x 39,5 cm.
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Kimi der ki kadın;
Uzun kış gecelerinde yatmak içindir.
Kimi der ki kadın;
Yeşil bir harman yerinde,
Dokuz zilli köçek gibi oynatmak içindir.
Kimi der ki hayalimdir,
Boynumda taşıdığım vebalimdir.

Kimi der ki hamur yoğuran,
Kimi der ki çocuk doğuran..
Ne o, ne bu, ne döşek, ne köçek, ne ayal, ne vebal
O benim kollarım, bacaklarım, başım,
Yavrum, annem, karım, kız kardeşim
Hayat arkadaşımdır..

KADIN, NAZIM HİKMET RAN

(Ran, 2008)
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Mustafa Haykır, Kadın, Mono Baskı, 35 x 25 cm.
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GÖZLERİ, EDİP CANSEVER

Sanki hiçbir şey uyaramaz 
İçimizdeki sessizliği 
Ne söz, ne kelime, ne hiçbir şey 
Gözleri getirin gözleri!..

Başka değil, anlaşıyoruz böylece; 
Yaprağın daha bir yaprağa değdiği
O kadar yakın, o kadar uysal
Elleri getirin elleri!..
Diyorum, bir şeye karşı komaktır günümüzde aşk 
Birleşip salıverelim iki gölgeyi. 

(Cansever, 2011)
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Nükhet Atar, İsimsiz, Renkli Litografi, 43 x 32 cm.
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İstanbul deyince aklıma martı gelir
Yarısı gümüş, yarısı köpük
Yarısı balık yarısı kuş
İstanbul deyince aklıma bir masal gelir
Bir varmış, bir yokmuş

İstanbul deyince aklıma Gülcemal gelir
Anadolu'da toprak damlı bir evde
Gülcemal üstüne türküler söylenir
Süt akar cümle musluklarından
Direklerinde güller tomurcuklanır
Anadolu'da toprak damlı bir evde çocukluğum
Gülcemalle gider İstanbul'a
Gülcemalle gelir

İstanbul deyince aklıma
Bir sepet kınalı yapıncak gelir
Şehzadebaşı'nda akşam üstü
Sepetin üstünde üç tane mum
Bir kız yanaşır insafsızca dişi
Boyuna bosuna kurban olduğum
Kalın dudaklarında yapıncağın balı
Tepeden tırnağa arzu dolu
Sam yeli, söğüt dalı, harmandalı
Bir şarap mahzeninde doğmuş olmalı
Şehzadebaşı'nda akşam üstü
Yine zevrak-ı derunum
Kırılıp kenara düştü
...

 İSTANBUL, BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU

(Eyüboğlu, 2017)
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Nurten Erdoğan, İstanbul, Çinko Gravür, 24.05 x 21 cm.
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Gün olur, alır başımı giderim 
Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda 
Şu ada senin, bu ada benim, 
Yelkovan kuşlarının peşi sıra. 

Dünyalar vardır, düşünemezsiniz; 
Çiçekler gürültüyle açar; 
Gürültüyle çıkar duman topraktan.

Hele martılar, hele martılar, 
Her bir tüylerinde ayrı bir telaş!..

Gün olur, başıma kadar mavi; 
Gün olur, başıma kadar güneş; 
Gün olur, deli gibi…

GÜN OLUR, ORHAN VELİ KANIK

(Kanık, 2021)
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Perihan Duran, Gün Olur, Ağaç Baskı, 60 x 40 cm.
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Kaçtık kentin bizi sarmayan sesinden
denizin kış artığı sessizliğine
izlendiğimizi biliyorduk, hem de kendimiz kendimizi
bir umut, bu kez böyle olmayabilir ve öteki
susar bağışlarız biz bizi

gece kuşu aynı zaman aralığını kullanıyor
çığlığını boşaltırken yeryüzüne
yüreğin ve saatın kullandığı aralığı

yıkılmış köyleri, göçmüş olanları yollarda
çocukları, ruhlarını o doğulmuş yerde bırakılmış
gözlerinin ardı boşalmış yaşlıları
erkekleri, utangaç kadınları, öfkesi kendini bitiren
onları onları onları taşıdığımızı
her çığlıkta yeniden anımsaya
çoğalta. yargılanmış, hükmü hayatına düşülmüş
biri halinde..
gece acı azığımızı paylaşıyor bizimle
uyumuyor uyutmuyor uslu durmuyor

oysa güller vardı önce aklımızda
iğdeleri gördük zambakları da
ayartıldığımız güzel kokulara
kök edinmiş aşka, derin buluşmaya
biz onları bulurduk bulmasına
gece, kuş çığlığı yüreği çıldırtan aralıklarla
yiten dinginlik
gündüzü bekledik

GECEKUŞU, GÜLTEN AKIN

(Akın, 2008)
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Saime Dönmezer, Gece Kuşu, Chine Colle, 35 x 50 cm. 
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AZ YAŞADIKSA DA, CEMAL SÜREYA

Ben kibriti çaktığım zaman
Her şey kırmızıydı yüzün olarak
Ben kibriti çaktığım zaman
Çünkü her yüz bir memlekettir

Ben sigaramı yaktığım zaman
Çünkü her sigara bir kelimedir
Ben sigaramı yaktığım zaman
Güz günleriydi bir şarkı olarak

Bir güvercin ben öldüğüm zaman
Nice hüzünlerden yaprak yaprak
Bir güvercin ben öldüğüm zaman

(Süreya, 2008)
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Samet Uğur, Yolculuk, Linol Baskı, 70 x 50 cm.

91



ARKADAŞIM BADEM AĞACI, AZİZ NESİN

Sen ağaçların aptalı 
ben insanların 
seni kandırır havalar
beni sevdalar 
bir ılıman hava esmeye görsün
düşünmeden gelecek karakışı 
açarsın çiçeklerini
bense hayra yorarım gördüğüm düşü
bir güler yüz bir tatlı söz 
açarım yüreğimi hemen 
yemişe durmadan çarpar seni karayel 
beni karasevda
hem de bilerek kandırıldığımızı 
kaçıncı kez bağlanmışız bir olmaza 
ko desinler bize şaşkın 
sonu gelmese de hiçbir aşkın 
açalım yine de çiçeklerimizi 
senden yanayım arkadaşım
havanı bulunca aç çiçeklerini 
nasıl açıyorsam yüreğimi
belki bu kez kış olmaz
bakarsın sevdan düş olmaz 
nasıl vermişsem kendimi son sevdama 
vur kendini sen de bu güzel havaya. 

(Nesin, 2015)

92



Selvihan Kılıç Ateş, İsimsiz, İpek Baskı, 35 x 25 cm.
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DAĞLAR, SABAHATTİN ALİ

Başım dağ, saçlarım kardır,
Deli rüzgarlarım vardır, 
Ovalar bana çok dardır, 
Benim meskenim dağlardır. 

Şehirler bana bir tuzak; 
İnsan sohbetleri yasak; 
Uzak olun benden, uzak; 
Benim meskenim dağlardır. 

Kalbime benzer taşları, 
Heybetli öter kuşları, 
Göğe yakındır başları; 
Benim meskenim dağlardır. 

Yârimi ellere verin; 
Sevdamı yellere verin; 
Yelleri bana gönderin; 
Benim meskenim dağlardır. 

Bir gün kadrim bilinirse, 
İsmim ağza alınırsa, 
Yerim soran bulunursa, 
Benim meskenim dağlardır. 

(Ali, 2021)
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Sema Boyancı, Ters Lale “Benim Meskenim Dağlardır Dağlar “, Gravür + Şablon Baskı,  65 x 60 cm
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Durmadan avuçlarım terliyor,
İnildiyor ardımdan
Girdiğim çıktığım kapılar.
Trenim gecikmeli, yüreğim bungun,
Bir bir uzaklaşıyor sevdiğim insanlar.
Ne zaman bir dosta gitsem,
Evde yoklar.

Dolanıp duruyorum ortalıkta.
Kedim hımbıl, yaprak döküyor çiçeğim,
Rakım bir türlü beyazlaşmıyor.
Anahtarım güç dönüyor kilidinde,
Nemli aldığım sigaralar.
Ne zaman bir dosta gitsem
Evde yoklar.

Kimi zaman çocuğum,
Bir müzik kutusu başucumda
Ve ayımın gözleri saydam.
Kimi zaman gardayım
Yanımda bavulum, yılgın ve ihtiyar.
Ne zaman bir dosta gitsem,
Evde yoklar.

Bekliyorum bir kapının önünde,
Cebimde yazılmamış bir mektupla.
Bana karşı ben vardım
Çaldığım kapıların ardında,
Ben açtım, ben girdim
Selamlaştık ilk defa. 

EVDE YOKLAR, METİN ALTIOK

(Altıok, 2013)
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Sezin Türk Kaya, Ayrı Katlar, Kolografi, 60 x 37 cm.
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Ne yapsam neye benzetsem;
Bu mahzun halimi.
Aşıklık değil benimkisi,
Yolculuk değil,
Neyi duysam hüzünlenirim,
En ufak şeyi, rüzgârı bile.
Kimseye benzemez gülmem konuşmam,
Kimseye benzemez hoşlandığım kadınlar,
O kadınlarki rüzgâra verip saçlarını,
Resimlerde yaşayan,
Şiirlerde yaşayan..

HOŞLANDIĞIM KADINLAR, EDİP CANSEVER

(Cansever, 2011)
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Süleyman Saim Tekcan, İsimsiz, Gravür Baskı, 62 x 35 cm.
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Ada vapuru yandan çarklı
Bayraklar donanmış cafcaflı
Simitçi, kahveci, gazozcu
Şinanay da şinanay.

Müslümanı, yahudisi, urumu
İsporcusu, ihtiyarı, veremi
Kiminin saçı uçar, kiminin eteği
Şinanay da şinanay.

Estirir de ada yeli estirir
Seni sevindirir beni küstürür
Lüküs kamarada kimler oturur
Şinanay da şinanay.

ŞİNANAY, MELİH CEVDET ANDAY

(Anday, 2021)
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Şinasi İşler, Ada Vapuru, Çukur Baskı + Pastel.
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Kedi kadının yanındaydı 
kadın gecenin yanındaydı. 

Kedi gitti geceye değdi, 
karardı,
döndü kadına değdi. 

Bir kadın portresi belirdi 
elinde bir siyah gül vardı, 
kucağında kırmızı bir kedi.

TABLO,  ÖZDEMİR ASAF

(Asaf, 2017)
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Tezcan Bahar, Tablo, Sayısal Baskı, 27 x 20 cm.
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Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!
Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiç bir yer.
Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul!
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.

Nice revnaklı şehirler görülür dünyada,
Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan.
Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rüyada
Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan.

BİR BAŞKA TEPEDEN, YAHYA KEMAL BEYATLI

(Beyatlı, 2018)
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Ümit Doğan, İsimsiz, Gravür Baskı, 78 x 107 cm.
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Eski yazma kitaplarda aranan
saçları kadifeli ipek bir kadın
gittiği her yeri bir majüskül sanarak
yüzünün bir yanını yazlık sinemalara
bir yanını bekâr adamlara uyduruyor.

Sokak sesli eskürbacı mı bu kadın
el kadar bir tiren taşıyor koynunda
ki onu herkes soyguncu bilmektedir
vampir diye yazıldığı kitaplarda
bir sansarla evlendiği de söyleniyor.

İçinde aşkın hurda bisikleti
nereye gitse bir harf uçuyor yüzünden
tenha ve gizli takvimlerde
şimdi yapma bir gül kalmıştır elinde
tahta atıyla geçtiği günlerden

MAJÜSKÜL BİR KADIN YÜZÜNE, REFİK DURBAŞ

(Durbaş, 1984)
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Umut Germeç, Eskürbacı, Rulet Engraving, 30 x 21 cm.
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Sonbahardan sonra ağaçlar
Hep duman açar Ankara'da
Saksılarda yeşil bir yalnızlık
Uzayıp gider ev tutsaklığında
Kış boyu rüzgârsız ve çiçeksiz
Ne gün kalır güneşin yüreğinde
Ne şafak ne sabah
Kar altında dilsiz ve sessiz
Bir tohum gibi bekler baharı
Taş üstünde topraksız çaresiz

Sonbahardan sonra Ankara'ya dair
Hep aynı sözler söylenir
Ama yağmur
Yine utanır yağarken
Kar yine yağmadan kirlenir

Sonbaharda sonra Ankara'da
Yalnızca kuşların isyanı vardır
Bakarsınız bir akşamüstü
Bütün ağaçlar kuş açmıştır
Ve gökyüzü meydanında
Kuş dilinde bir miting başlamıştır

Bir çığlıktır artık yaşanan
Sözcükler yetmez anlatmaya
Notalar fırçalar susar
Çünkü mitingden sonra kuşlar
Kırıp kanatlarını
Ankara'ya ölüm bırakırlar

KUŞ MİTİNGİ, AHMET OKTAY
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Vedat Çolak, Kuş Mitingi, Serigrafi, 54 x 36 cm.
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SANATÇI
ÖZ GEÇMİŞLERİ



1944 yılında Vakfıkebir’de doğdu. 1962 yılında Edirne Erkek İlköğretmen Okulundan, 1965 yılın-
da Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümünden mezun oldu. Paris Ecole Nationale 
Supérieure des Beaux Arts’da baskıresim dalında lisans ve uzmanlık eğitimi aldı. Malatya 
Akçadağ İlköğretmen Okulu, Bergama Lisesi ve Düzce Gölyaka Lisesinde resim öğretmenliği 
yaptı. 1986’da İstanbul Mimar Sinan Üniversitesinde sanatta yeterlik derecesi aldı; 1995’te 
profesör oldu. 1978-2017 yılları arasında İzmir Buca Eğitim Enstitüsü ve Yüksek Öğretmen Oku-
lunda (bugünkü Dokuz Eylül Üniversitesi), Anadolu Üniversitesinde ve Yaşar Üniversitesinde 
öğretim üyeliği yaptı. Anadolu Üniversitesinde Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı, Güzel Sanat-
lar Enstitüsü Müdürlüğü, Çağdaş Sanatlar Müzesi Müdürlüğü yaptı. 2000 yılında ülkemizin ilk 
Baskı Sanatları Bölümünü kurdu. Biri yurt dışında olmak üzere 32 kişisel sergi açtı; 17 ödül aldı. 
Ulusal ve uluslararası yarışmalarda jüri üyeliği yaptı. Ulusal ve uluslararası çok sayıda sanatsal 
etkinliğe katıldı. Yurt içi ve yurt dışındaki koleksiyonlarda eserleri bulunan sanatçı, sanatsal 
çalışmalarını Eskişehir’deki atölyesinde sürdürmektedir.

Ankara’da doğdu. Lisans eğitimini 2008 yılında Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülte-
si Resim Bölümünde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde 2011 yılında 
tezli yüksek lisans eğitiminden mezun oldu. 2018’de Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalında yeterliğe başladı. 2012’den beri Trakya Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

ATİLLA ATAR

AYŞEGÜL KALKAN AK
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İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Dekoratif Sanatlar Grafik Bölümünden 
1976’da mezun oldu. 1988 yılına kadar çeşitli reklam ajanslarında serbest grafikerlik ve 
fotoğrafçılık yaptı. 1988’den itibaren çocuk kitapları tasarımı ve çizerliğinın yanı sıra özgün 
baskı ve resim çalışmalarına ağırlık verdi. Çalışmalarından birkaçı, 1999’da Uluslararası 
Bratislava İllüstrasyon Bienali’ne, 2000’de Uluslararası BWI Otaru-Tokyo sergilerine seçildi. 
2001’de Ayşen Erte gravüResim Atölyesi’ni kurdu. 25 kişisel sergi açtı. Birçok grup ve karma 
sergiye katıldı. 8 mansiyon ödülünün yanı sıra Uluslararası Prints and Expo in Shanghai’da 
“Excellent Prize” ödülünü aldı. Artur Mario da Mota Miranda’nın Women Artists in the World 
of Exlibris ile Contemporary International Ex-libris Artists kitaplarında eserleri yayımlandı. 
Atölyesi, sanatçıları ile birçok grup sergisi düzenledi. Atölyesine bağlı sanatçıların çalışmaları, 
35 farklı yurt dışı yarışmalı sergilerde seçilip ödüller aldı; kataloglara girdi. gravüResim grubu 
ile 34. FISAE Finlandiya, 35. FISAE İspanya, 36. FISAE Rusya, 37. FISAE Prag ve Uluslararası 
Exlibris kongrelerine katıldı. Almanya ve Türkiye’de jüri üyelikleri yaptı. 2019’da Uluslararası 
Çağdaş Küçük Baskıresim ve Exlibris sergisini, Türkiye’den bir ilk olarak Tokyo-Japonya’da açtı. 
Exlibris 2020 Finland uluslararası yarışmasında “Certificate of Honour” aldı. Museo de Arte, 
Madrid/İspanya’da düzenlenen online 2020 Month of the Engraving sergisinde gravürleri 
sergilendi.

1982’de İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini 2008 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesinde tamamladı. 2015 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Baskı 
Sanatları Ana Sanat Dalında yüksek lisansını tamamladı. 2019 yılında Baskı Sanatları Ana 
Sanat Dalında Sanatta yeterlik eğitimini tamamladı. 2010-2019 yılları arasında Balıkesir 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Baskı Sanatları Bölümünde araştırma görevlisi olarak 
çalıştı. 2019 yılından beri Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Baskı Sanatları 
Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İlk kişisel sergisini 2011 yılında Galeri 
Merkür’de açan sanatçı, yurt içi ve yurt dışında birçok karma sergi etkinliğine katılmıştır. 
Sanatsal çalışmalarına Balıkesir’de devam etmektedir.

AYŞEN ERTE

BURÇAK BALAMBER
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1980’de Merzifon’da doğdu. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 
Resim-İş Eğitimi Bölümünde tamamlamıştır. Aynı üniversitenin yüksek lisans programından 
2003’te, doktora programından 2006’da mezun olan Bayav, resim ve baskıresim üzerine 
yoğunlaşmıştır. “Survivor” isimli ilk kişisel sergisini Toronto’daki Gallery 401’de 
gerçekleştirmiştir. Yurt içinde üç kişisel sergi açan sanatçı 30. Dyo Resim Yarışması’nda Başarı 
Ödülü ve 6. Uluslararası Osteoporoz konulu resim yarışmasında mansiyon almıştır.  Yurt içinde 
ve yurt dışında çok sayıda karma sergi, fuar, bienal, resim sempozyumuna katılan Bayav’ın 
çalışmaları Bradley Üniversitesi, Art Suites Galerisi, Alfredo Guati Rojo Ulusal Suluboya Müzesi, 
Luis Noboa Naranjo Müzesi, İlhan Koman Resim ve Heykel Müzesi, Elhovo Belediyesi, Lülebur-
gaz Belediyesi ve Osman İnci Müzesi'nin koleksiyonunda bulunmaktadır. Hâlen Trakya Üniversi-
tesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde profesör olarak görev yapan sanatçı, 2006 yılın-
dan bu yana aynı üniversitede resim, baskıresim ve desen dersleri vermektedir. 2018-2019 
eğitim-öğretim yılında Fransa Paris 8 Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümünde “misafir 
profesör” olarak çalışmıştır.

1976’da Balıkesir’de doğdu. İlk resim eğitimini ressam Özdemir Yemenicioğlu’dan aldıktan 
sonra lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim Bölümünde, Prof. 
Dr. İsa Başlıoğlu ve Prof. Dr. Ramiz Aydın’ın atölyelerinde; yüksek lisansını İstanbul Teknik 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görsel ve Çevresel Sanatlar Bölümünde tamamlamıştır. 
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim Öğretmenliği Bölümünde doktorasını 
bitirmiştir. Hâlen Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde görev yapmak-
ta olan Doç. Dr. Deniz Gökduman, aynı zamanda 2007’den beri Piramid Sanat’ın sanatçıları 
arasında bulunmaktadır. Sanatçının çalışmaları ulusal ve uluslararası pek çok sergide yer almış 
ve ödüller almıştır; çeşitli koleksiyonlarda ve müzelerde de eserleri bulunmaktadır.

DENİZ BAYAV

DENİZ GÖKDUMAN
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1984’te Ayvalık’ta doğdu. Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde, Neş’e Erdok, Nedret Sekban ve Ahmet Umur Deniz’in 
eğitim verdiği atölyede tamamlamıştır. Lisans dönemi süresince resim atölyesi dışında gravür 
atölyesinde Fevzi Tüfekçi’den baskıresim eğitimi almıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalında Umut Germeç danışmanlığında, “21. Yüzyıl 
Resminde Doğa Kavramı” başlıklı çalışmasıyla, yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır; aynı 
üniversitede sanatta yeterlilik eğitimini sürdürmektedir. Akademik alanda kitap bölümü ve 
bildiri olarak hayata geçen kuramsal çalışmaları bulunmaktadır. Kadıköy ve Tekirdağ’daki 
atölyelerinde çalışmalarını sürdüren Duran, yurt içinde ve yurt dışında birçok sergiye katılmıştır. 
Eserleri özel koleksiyonların yanı sıra, ulusal ve uluslararası kurumların koleksiyonlarında yer 
almaktadır. Hâlen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık 
Fakültesi Resim Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

1973’te Ankara’da doğdu. 2000 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim 
Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede 2003 yılında “Resimde Obje Mekân İlişkisi” başlıklı 
yüksek lisans tezini; Marmara Üniversitesinde 2006 yılında “Teknolojinin Görsel Sanatlarda 
Kullanımı” başlıklı doktora tezini tamamladı. 2006’da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum 
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde Yrd. Doç. Dr. olarak göreve başladı; 2015 yılında 
Plastik Sanatlar alanında doçent unvanını aldı. Aynı bölümde 2010-2016 yılları arasında bölüm 
başkanlığı görevini yürüten Şengül’ün çalışmaları elliden fazla uluslararası bienal, trienal ve 
yarışmalı sergilerde kataloglara girdi. Sanatçının baskı alanında 5 adet uluslararası ödülü; 
resim alanında 2 adet ulusal ödülü; 4 kişisel sergisi bulunmaktadır. Doç. Dr. Erhun Şengül, hâlen 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlilik 
Programı Ana Sanat Dalı Başkanlığını yürütmektedir. İstanbul Exlibris Derneği, SEDER, Türkiye 
Özgünbaskı Sanatçıları Derneği üyesidir.

ENİS MALİK DURAN

ERHUN ŞENGÜL
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1969’da Artvin Şavşat’ta doğdu. 1992 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş 
Eğitimi Bölümünden mezun oldu. 1996 yılında aynı üniversiteye bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Grafik Ana Sanat Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Hâlen Uludağ Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalında öğretim elemanı olarak çalışmaktadır. Pek çok 
çalışması, ulusal ve uluslararası müzelerde yer almaktadır.

1976 yılında Ankara’da doğdu. 2006 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Baskı 
Sanatları Bölümünden mezun oldu. 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü 
Baskı Sanatları Ana Sanat Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2005 yılında Almanya’nın 
Hannover şehrinde bulunan Quensen Lithographie atölyesinde çalışmalarda bulundu. Ulusal 
ve uluslararası birçok bienal ve trienalde baskıresim çalışmalarıyla yer aldı. Balıkesir Üniversite-
si Güzel Sanatlar Fakültesi Baskı Sanatları Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışan Kaya, 
hâlen Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Baskı Sanatları Ana Sanat Dalı sanatta 
yeterlik öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir.

ERKİN KESKİN

GÖKÇE AYSUN KAYA KILIÇ

116



1969’da Ankara’da doğdu. İlk ve ortaokulu Ankara’da, liseyi İstanbul’da bitirdi. 1991 yılında 
Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Restorasyon Bölümünden mezun 
oldu. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümüne girdi. 
1995’de lisans, 1998’de yüksek lisans, 2010 yılında sanatta yeterlik programlarını tamamladığı 
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünde 1998-2006 yılları arasında 
araştırma ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2006 yılından bu yana akademik çalışmalarına 
öğretim görevlisi olarak Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik 
Tasarım Bölümünde devam etmektedir.

1973’te İstanbul’da doğdu. 1986-93 yılları arasında Galatasaray Lisesinde okudu. 1993-97 
yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünde 
aldığı lisans eğitimini, bölüm ve fakülte birincisi, üniversite ikincisi olarak tamamladı. 
1999-2001 yıllarında, MSÜGSF Grafik Tasarım Bölümünde yüksek lisans eğitimini sürdürürken 
araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2001 yılında MSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Tasarımı 
Bölümü sanatta yeterlik eğitimine başlayan sanatçı, eğitiminin yanı sıra 2 yıl boyunca Akade-
mist isimli derginin görsel yönetmenliği görevini sürdürdü. 2004 ekim ayında açılan IMOGA-İs-
tanbul Grafik Sanatlar Müzesi’ne Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak hizmet vermiştir. Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümündeki sanatta yeterlik eğitimini "Bir 
İletişim Aracı Olarak Ekslibris ve İşlevi" başlıklı tezi ile tamamlamıştır. 2015 yılında kurulan 
IMOGA Art Space’in kurucusu ve yöneticisidir.

GÖKHAN OKUR

GÖZDE EDA TEKCAN
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2016- Art Turkey, Machida City Museum of GraphicArts Japan
2016- The XII International Ex Libris Competition, Bulgaria, Selected Work, Certification
2nd International Exhibition of Book Plates, Subotica / Serbia
2017- Ex Libris Subotica 
2017- 4th International Small Etching Biennial Graphium –Timisiora 
XIII Internatİonal Ex Libris Competition Ex Libris - Ex Libertas
2018- ICAS International Culture Art Dialogues Association 
2018- 4th Intenational Ex Libris Competition –İstanbul 
2018- EX LIBRIS, OUR 100 VISION OF FREEDOM, International Ex Libris Competition, Regina 
Lituaniae 
2018- 8th International Biennial Exhibition on Small Graphics, Tetovo  
2019- 4th International Exhibition of Ex Libris, Subotica, Serbia
2019- 58. International Bursa Festival, International Ex Libris CompetitionState 
Fine Arts Museum of the Republic of  TATARİSTAN 
2020 Çetin Emeç Sanat Galerisi  Baskıresim Sergisi
2020 Yakın Kitapevi kişisel sergi

1991 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünden mezun oldu. 
Aynı yıl aynı fakültenin resim bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1993 
yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini; 1996 yılında 
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde sanatta yeterlilik programını tamamladı. 
2001 yılında Baskı Sanatları Bölümünde çalışmaya başladı. 2003’de doçent, 2009 yılında da 
profesör oldu. Yurt içinde on üç, yurt dışında bir kişisel sergi açtı. Ulusal ve uluslararası birçok 
sergiye katıldı. 2002 Uluslararası Ex libris Yarışması’nda birincilik ödülü; 1991 Marmara Üniver-
sitesi Özgün Baskıresim Yarışması’nda başarı ödülü aldı. Yurt içi ve yurt dışında müze ve özel 
koleksiyonlarda çalışmaları olan sanatçı “Alfred Hrdlicka” adlı bir kitap yazdı. Prof. Gülbin 
Koçak, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Baskı Sanatları Bölümünden 2019 yılında 
emekli oldu. Sanatçı çalışmalarına kendi atölyesinde devam etmektedir.

GÜLBİN KOÇAK

GÜLER YILDIZ
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1961’de İzmir’de doğdu. Grafik eğitimi aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesin-
den 2003 yılında emekliye ayrıldı. Çalışmaları 57., 60., 61., 62., 63. Devlet Resim ve Heykel 
yarışmalarında sergilenmeye değer görüldü; özgün baskı dalında İş Bankası Büyük Ödülü’nü 
aldı. İsveç’te düzenlenen “500 Dünya Sanatçısı–Özgün Baskı Dalı” sergisinde eseri sergilendi. 
Yurt içi ve yurt dışı birçok karma sergiye katıldı. Özel koleksiyonlarda ve kurumlarda eserleri 
bulunmaktadır. Birçok kişisel sergisi bulunan sanatçı, çalışmalarını Seferihisar Ulamış’taki 
atölyesinde sürdürmektedir.

1949’da Küçüksöbeçimen’de doğdu. 1995 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü Grafik 
Dalından mezun oldu. Sanatçı Devlet sergileri, yarışmalı sergiler olmak üzere çok sayıda karma 
sergilere katıldı. Birçok kişisel sergi açtı. Devlet ödülü dahil olmak üzere çeşitli ödüller aldı. Eser-
leri İş Bankası, Vakıf Bank, Başak Sigorta, Kültür Bakanlığı, müzeler vb. kuruluşların yurt içi ve 
yurt dışı koleksiyonlarında yer aldı. Kültür Bakanlığından emekliye ayrılan sanatçı, çalışmalarını 
Seferihisar Ulamış’taki atölyesinde sürdürmektedir.

GÜLPERİ ÇELİK YILDIZ

GÜLTEKİN YILDIZ
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1993’de İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Bölümünü bitirdi. 1995-97 yılları 
arasında çalışmalarını Almanya’da sürdürdü. 1998’de “Sanatsal Yaratımda Nedensellik” konulu 
tez çalışmasıyla Hacettepe Üniversitesinde sanatta yüksek lisans derecesini aldı. 2004’te Rotary 
Eğitim Bursu kazanarak Tokyo Devlet Sanat Üniversitesinde doktora eğitimine başladı. 2008’de 
“Şamanistik İmgeler Üzerine Görsel Önermeler” konulu tez çalışmasıyla, Tokyo Devlet Sanat 
Üniversitesinden sanatta doktora (Ph.D.) derecesini aldı. 2009-2012 yılları arasında Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2012’de 
“TUBİTAK Yurt Dışı Araştırma Bursu”nu kazanarak Tokyo Musashino Sanat Üniversitesinde 
“Çağdaş Baskıresim Yöntemleri ve Japonya Örneği” ile ilgili araştırmalar (post doktora) yaptı. 
2013’de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde öğretim üyesi 
olarak göreve başladı.

1978 Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü mezunudur. 
1978-1986 arasında Yozgat, Balıkesir, Tatvan, Antakya ve İstanbul’da Resim-İş öğretmeni 
olarak çalıştı. 1986’da Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi 
Bölümünde lisans eğitimi aldı. Aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünde 
1991-1994 yılları arasında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1994’te öğretim görevlisi olarak 
çalışmaya başladığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi 
Bölümünde 1995’de yardımcı doçent; 2005’te doçent olarak çalıştı. Baskıresim, Grafik Tasarım 
ve Sanatta Yaratıcılık dersleri verdi. Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanlığı yaptı. 
2005’de kendi isteğiyle gittiği Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde 
2009’da profesör oldu. 2017 yılında kendi isteği ile emekli oldu.

HASAN KIRAN

HATİCE BENGİSU
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1953’te Denizli’de doğdu. 1974’te İzmir Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü Grafik Dalını bitirdi. 
37 kişisel sergisi bulunan sanatçının, 21 yurt dışı sergisi, 7 ödülü, 12 tane uluslararası etkinliği, 
yurt dışı ve yurt içi özel koleksiyonların yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlarda eserleri bulun-
maktadır. BRHD (Birleşmiş Ressamlar, Heykeltıraşlar Derneği); F. A. M. Akdeniz Ülkeleri Kadın 
Sanatçıları Derneği; Özgünbaskı Resim Sanatçıları Derneği ve Ege Bölgesi Görsel ve Plastik 
Sanatlar Derneği üyesidir. Çoğunluğu insan ve doğa ilişkilerine dayalı konuların yer aldığı 
çalışmalarını leke, doku, renk yaklaşımıyla özgün baskı teknikleriyle anlatan sanatçı, çalışma-
larını İzmir’deki atölyesinde sürdürmektedir.

1982’de Ankara’da doğdu. 2000 yılında Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesini bitirdi. Mimar 
Sinan Üniversitesi Resim Bölümünde lisans eğitimini; Gazi Üniversitesinde yüksek lisans eğiti-
mini; Hacettepe Üniversitesinde sanatta yeterlik eğitimini tamamladı. Hâlen Trakya Üniversite-
si Resim Bölümünde doçent olarak görev yapmaktadır. 

HÜLYA YALÇIN

KEREM İŞCANOĞLU
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1945’te Eşme’de doğdu. 1970 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümünü bitirip, değişik 
eğitim kurumlarında resim ve grafik öğretmenliği, reklam ajanslarında grafikerlik yaptı. 
Sanatın birçok dalıyla ilgilenen sanatçı, önceleri karikatür ve satirik heykeller üretti. 1985 yılın-
dan sonra çalışmalarını resim ve özgün baskı üzerine yoğunlaştırdı. Şimdiye kadar 42 kişisel 
sergi açıp, birçok karma sergiye katıldı. İzmir’de yaşayan sanatçı, Karikatürcüler Derneği, 
Birleşmiş Ressamlar Heykel- tıraşlar Derneği, Uluslarası Plastik Sanatçılar Derneği ve İstanbul 
Exlibris Derneği üyesidir.

1962’de Konya’da doğdu. 1988’de Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünden 
mezun oldu. 1989-1991 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 
Bölümünde baskıresim uzmanı olarak görev yaptı. 1991-1993 yılları arasında Hacettepe 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 
1993’ten 2004’e kadar Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde 
öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2004-2019 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 2005-2020 
Kültür Bakanlığı İzmir Resim ve Heykel Müzesi Baskıresim Atölyesi’nde sanat danışmanlığı 
yaptı. Birçok ulusal ve uluslararası sergilerde çalışmaları yer alan sanatçının toplam dört ödülü 
bulunmaktadır. Halen İzmir’de kişisel atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

MAHMUT DURMUŞ

MEHMET ASLAN

122



1997 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümünde, Prof. Dr. Devrim 
Erbil’in atölyesinde lisans; 2000 yılında aynı bölümde yüksek Lisans, 2004 yılında Prof. Kemal 
İskender danışmanlığında sanatta yeterlilik eğitimini tamamladı. 2000 yılında Kocaeli Üniversi-
tesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 
2001-2005 yılları arasında MSGSÜ Temel Eğitim Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev 
yaptı.  2006 yılında Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde yardımcı 
doçent; 2009 yılında doçent oldu. 2013 yılında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanat-
lar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümüne atanan sanatçı, aynı bölümde 2014 yılında 
profesör oldu. 2018 yılında Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine Dekan olarak atandı. 
Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği ve İstanbul Ekslibris Derneği Üyesi olan sanatçı, 2017’den 
bu yana Türkiye Özgün Baskıresim Sanatçıları Derneği Başkanlığını yapmaktadır. Sanatçının, 
1995’te Ayşe ve Ercüment Kalmık Vakfı Özgün Baskı dalında birincilik ödülü vardır.  

İzmir’de doğdu. İzmir Buca Eğitim Enstitüsü Almanca Bölümünden mezun oldu. Anadolu 
Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi. Yaşar Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Grafik 
Tasarım Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Akrilik, yağlıboya, suluboya çalıştı. 
Baskıresim alanında yoğunlaşarak İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi özgün baskı atölyesinde 
ve evinde baskıresim çalışmalarını sürdürmektedir. 3 kişisel sergi açtı; yarışmalı ve karma 
sergilere katıldı. 2 mansiyon ödülü vardır. Bazı eserleri müzelerde ve koleksiyonlarda yer aldı. 
Ulusal ve uluslararası pek çok sergi, bienal, sempozyum ve festivale katıldı. Bunlardan bazıları 
şunlardır: Pekin Bianeli (Çin), Torun Resim Sempozyumu, Art La Turque Sergisi (Polonya), 
Guangzhou Exlibris ve Mini-Print Bienali (Çin), Ostraka Sanat Festivali, Sharm El Sheikh (Mısır), 
Kyoto Woodprint Association (Japonya), Gallery Hoom Tahran (İran), The Art of Long Learning 
“projekt-Erasmus” Marsilya, Made By Artist VII. Paris (Fransa).

MELİHAT TÜZÜN

MUALLA GÜRLE
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1991’de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldu. 
1994’te aynı üniversiteye bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Kozmik Denge ve Tin” konulu 
yüksek lisans tezini; 2006’da “Boşluk ve Alegorik Anlatım” isimli sanatta yeterlilik tezini tamam-
ladı. 2007 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 
Bölümünde yardımcı doçent olarak göreve başladı. 2014 yılında doçent; 2021 yılında profesör 
oldu. 2010 yılından beri aynı fakültede fakülte dekan yardımcılığı görevini; 2016 yılından beri 
de Resim Bölümü bölüm başkanlığı görevini sürdürmektedir. Uluslararası Plastik Sanatlar 
Derneği, İstanbul Exlibris Derneği, SEDER, Türkiye Özgün Baskı Sanatçıları Derneği üyesidir. 
Ulusal ve uluslararası sanat yarışmalarında 6 ödülü bulunmaktadır. 13 kişisel sergi açmıştır. 
Ulusal ve uluslararası bienallerde, sempozyumlarda, karma sergilerde, yarışmalı sergilerde çok 
sayıda eserleri sergilenmeye değer bulunmuştur.

1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünden mezun 
oldu. 2003 yılında aynı üniversiteye bağlı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi 
Bölümünde yüksek lisans; 2010 yılında doktora programlarını tamamladı. 2005-2011 yılları 
arasında Edirne Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde resim öğretmenliği yaptı. 2011 yılında Trakya 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde yardımcı doçent olarak göreve başladı. 
2017 yılında doçent oldu. 2018 yılından beri Doç. Dr. unvanıyla aynı yerde öğretim üyesi olarak 
görevine devam etmektedir. 13’ü yurt içi, ikisi yurt dışında olmak üzere 15 kişisel sergi düzen-
lemiştir. 17 ulusal karma sergi, 44 uluslararası karma sergi, 12 uluslararası workshop, 6 uluslar-
arası sanat sempozyumu olmak üzere 80 karma sanat ve tasarım etkinliğine katılmıştır. Ulusal 
ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 6 makalesi; uluslararası bilimsel toplantılarda 
sunulan ve bildiri kitabında basılan 3 bildirisi bulunmaktadır.

MUSA KÖKSAL

MUSTAFA HAYKIR
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1980 yılında İzmir-Buca Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümünden mezun oldu. 1980-81 yılları 
arasında Paris’te bulundu. Resim öğretmenliği yaptı. 1996 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yurt içi ve yurt 
dışında karma ve grup sergilerine katıldı; 7 adet kişisel sergi açtı. Özgün Baskıresim Sanatçıları 
Derneği üyesi olan sanatçı, 2004 yılından beri Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Baskı Sanatları Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

NÜKHET ATAR

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldu. 2016 yılında 
Bulgaristan’da gerçekleştirilen XII. Uluslararası Ex-libris Yarışması’nda sergileme; 2016 yılında 
Subotica/Sırbistan’da gerçekleştirilen 2. Uluslararası Ex-libris Sergisi’de mitoloji dalında en iyi 
çalışma ve 2017 yılında yine Subotica/Sırbistan’da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Ex-libris 
Sergisi’nde oyma baskı dalında en iyi çalışma ödüllerini almıştır. 2016 yılında Portekizli yazar 
Artur Mota Miranda’dan aldığı davet kapsamında eserleri, yazarın Contemporary International 
Ex-Libris adlı kitabında yayımlamıştır. Sanatçı, Ayşen Erte GravüResim Atölyesi’nde baskı 
çalışmaları yapmakta, uluslararası baskı ve Eks Libris sergilerine ve kongrelere katılmaktadır. 
Arjantin, Almanya, Çekya, Sırbistan, İtalya, Çin, Bulgaristan, Yunanistan, Japonya, Litvanya, 
Ukrayna, Fransa, Polonya ve Romanya’da yapılan yarışmalarda eserleri sergilenmiş ve kata-
loglara girmiştir. Sanatçı, çalışmalarını Tuzla’daki atölyesinde sürdürmektedir.

NURTEN ERDOĞAN
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1958’de, İzmir Karaburun’da doğdu. 1978 yılında İzmir Buca Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü 
Grafik Dalını bitirdi. Sanatçı, tuval üzeri akrilik tekniği ile çalışsa da daha çok baskı tekniğinde 
yoğunlaşmıştır. Malzeme olarak linolü ve ağacı seçmiştir. Çok kalıpla iç dünyasını yansıtan 
renkli baskılar yapmıştır. Eserleri yurt dışı ve yurt içi özel koleksiyonlarda, resmî kurum ve kuru-
luşlarda bulunan sanatçının çalışmaları çeşitli kataloglarda yer almıştır.
 
18 kişisel ve 34 uluslararası sergisi bulunan sanatçı, birçok karma sergiye ve uluslararası etkin-
liğe katılmış, 5 ödül almıştır. Sanatçı, F.A.M (Femme Art Mediterranee) UNESCO İzmir-Ege 
Bölgesi Görsel ve Plastik Sanatlar Derneği, BRHD (Birleşmiş Ressamlar Heykeltraşlar Derneği) 
üyesidir. Çalışmalarını kendi atölyesinde sürdürmektedir.

1964’te Doğanşehir’de doğdu. 1986 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş 
Eğitimi Grafik Ana Sanat Dalından mezun oldu. 1987 yılında Anadolu Üniversitesine araştırma 
görevlisi olarak girdi.  1989 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Litogra-
fi’de Aktarma Teknikleri” başlıklı tezle yüksek lisans; 1994 yılında aynı kurumda “Taşbaskıda 
Halk Sanatı ve Akademik Sanat” konulu teziyle sanatta yeterlik programını tamamladı. 1995 
yılında yardımcı doçent oldu. 1997-1999 yılları arasında Avusturya Viyana’da Museum Für 
Völkerkunde’de çocuklar için hazırlanan katalogların resimlerini yaptı. 1997-1998 yılları arasın-
da Akademie der Bildenden Künste in Wien’de misafir öğrenci oldu. 2001 yılında Lamspringer 
Septembergesellschaft’ın verdiği bir aylık bursla Hannover’de eser üretti ve sergi açtı. 2004 
yılında 6 aylığına Viyana Academy of Fine Arts/AAI Gallery’e misafir öğretim elemanı olarak 
davet edildi. 2006 yılında doçent, 2013 yılında profesör olan Dönmezer; Almanya, Avusturya, 
Fransa, ABD, İtalya, Çin, Yunanistan, Bulgaristan, Polonya, Makedonya, Belçika, Tokyo, Meksi-
ka, Portekiz, Arjantin, Kuzey Kıbrıs, Mısır, Bosna Hersek, Romanya, Hindistan, Bangledeş gibi 
ülkelerde bienal, trienal, fuar, yarışma ve sergilere katıldı.

PERİHAN DURAN

SAİME DÖNMEZER

126



1991 İstanbul doğumludur. 2013 yılında Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Baskı 
Sanatları Bölümünü birincilik ile bitirmiştir. 2018 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat 
ve Tasarım yüksek lisans programını tamamlamıştır. 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Baskı 
Sanatları Bölümü sanatta yeterlilik programına başlamıştır. Hâlen sanatta yeterlilik öğrenimine 
devam etmektedir. Ayrıca Freelance Illustrator ve Freelance Game Artist olarak çalışmaktadır.

1982’de Adapazarı’nda doğdu. Lisans eğitimini 2004 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Grafik Ana Sanat Dalında tamamladı. 2007 yılında aynı üniver-
sitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünden yüksek lisans, 2014 yılında ise Güzel Sanatlar Enstitüsü 
Baskı Sanatları Ana Sanat Dalından sanatta yeterlik diploması aldı. Hâlen Balıkesir Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Baskı Sanatları Bölümünde bölüm başkanı olarak görev yapan Doç. Dr. 
Selvihan Kılıç Ateş, ulusal ve uluslararası yüz elliden fazla etkinliğe katılmış ve birçok ödül 
almıştır. 

SAMET UĞUR

SELVİHAN KILIÇ ATEŞ
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1954’te Bolu/Mengen’de doğdu. 1971’de Bolu İlköğretmen okulunu bitirdi. 1974 yılında İstan-
bul Atatürk Eğitim Enstitüsünü bitirdi. 1992 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yüksek 
lisansını tamamladı. 2002’de Datça’ya yerleşti. Hâlen Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Baskı Sanatları Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan sanatçı, Datça’daki 
atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

2004 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Grafik Ana Sanat 
Dalından mezun oldu. Aynı yıl Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Baskı Sanatları 
Ana Sanat Dalında yüksek lisans eğitimine başladı. 2006-2007 eğitim öğretim yılında bir yıl 
süre ile Erasmus değişim programından yararlanarak Almanya’da, HAWK’da, Dipl. Des. Chris-
toph Lemmer ve Dipl. Des. Paul Kunofski ile atölye çalışmalarını yürüttü. 2007 yılında Prof. 
Gülbin Koçak danışmanlığında “Geçmişten Günümüze Almanya’da Ekslibris” adlı tez çalışması 
ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2008 yılında başladığı Anadolu Üniversitesi Güzel Sanat-
lar Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Programından 2011 yılında Prof. Atilla Atar 
danışmanlığında “Gelişim Sürecinde Kolografi ve Deneysel Baskıresme Etkileri” isimli tezile 
mezun oldu. 2016 yılında doçent unvanı aldı. 2016 yılından beri Bursa Uludağ Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

SEMA  BOYANCI

SEZİN TÜRK KAYA
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1968’de Bursa’da doğdu. 1989 yılında Uludağ Üniversitesi Eğim Fakültesi Resim-İş Eğitimi 
Bölümü Grafik Ana Sanat Dalından mezun oldu. Askerlik görevini Kuleli Askerî Lisesinde yedek 
subay resim öğretmeni olarak yerine getirdi. 1997 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Grafik Eğitimi Ana Bilim Dalında yüksek lisansını; 2001 yılında aynı üniversitenin 
Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Ana Sanat Dalında sanatta yeterlik eğitimini tamamladı. 2006 
yılında doçent oldu. 2011 yılında profesör kadrosuna atanan sanatçı, hâlen Uludağ Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Sanat ve 
sanat eğitimi üzerine kuramsal çalışmalar ve projeler ile birlikte 6 kişisel sergi açan sanatçı, 1’i 
suluboya ve 25’i özgün baskıresim olmak üzere 26 uluslararası bienal, trienal, karma sergi ve 
çok sayıda ulusal karma sergiye katılmıştır.

1940 yılında doğdu. 1961 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümünden mezun 
oldu. Trabzon, Artvin, Erzurum ve İstanbul'da çeşitli dönemlerde öğretmenlik yaptı. Marmara 
Üniversitesi Atatürk Eğitim Enstitüsü, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve 
Yeditepe Üniversitesi başta olmak üzere pek çok kurumda gravür ve serigrafi atölyelerinin 
kurulmalarını sağladı. 1974 yılında açmış olduğu kişisel atölyesini önce 1984 yılında Çamlıca'da 
kurduğu Artress Sanat Evi’ne, ardından 2004 yılında kurduğu IMOGA Müzesi’ne çevirerek Türki-
ye’de baskıresmin öncülüğünü yapmıştır. Marmara ve Mimar Sinan Üniversiteleri başta olmak 
üzere Yeditepe Üniversitesi ve Işık Üniversitesinde kurucu dekanlık yapmıştır. Dönemin önemli 
projelerinden güzel sanatlar lisesi fikrinin hayata geçirilmesinde önemli katkıları olmuştur. Pek 
çok ulusal ve uluslararası koleksiyonlarda eserleri bulunan sanatçı, İstanbul’da kurmuş olduğu 
baskıresim müzesi olan IMOGA'yı yöneterek sanata hizmet etmeye hâlen devam etmektedir.

SÜLEYMAN SAİM TEKCAN

ŞİNASİ İŞLER
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2002 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünden mezun 
oldu. 2018 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde doktora eğitimini 
tamamlamdı. Yurt içinde 2 kişisel sergi açtı. 9’u uluslararası olmak üzere, on beş ödülü bulun-
maktadır. Altmışın üzerinde uluslararası yarışmalı sergide yer almış, pek çok ulusal ve uluslar-
arası karma sergiye katılmıştır. Çalışmaları dünyanın pek çok müzesinde ve koleksiyonunda yer 
almaktadır. Yurt içi ve yurt dışında pek çok çalıştaya katılmış ve alternatif baskıresim teknikleri-
yle ilgili çalışmalar yapmıştır. Bahar, baskıresim ve görsel iletişim tasarımı alanında çalışmalar 
üretmektedir. Sanatçı hâlen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel 
İletişim Tasarım Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

2003 yılında Üsküdar Çamlıca Sanat Evi’nde özgün baskı tekniğini öğrenmeye ve uygulamaya 
başladı. Semih Balcıoğlu, Mustafa Pilevneli, Turhan Selçuk, İsmail Avcı, Ferruh Başağa ve Süley-
man Saim Tekcan gibi özgün baskının duayenleriyle birlikte çalışma imkânı buldu. Eserlerini 
çocukluk ve gençlik yıllarına ait anılarından yola çıkarak üreten sanatçı, hâlen Üsküdar’da bulu-
nan ve Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan’ın kurmuş olduğu İstanbul Grafik Sanatlar Müzesinde 
(IMOGA) baskıresim çalışmalarına ve sanat kariyerine devam etmektedir.

TEZCAN BAHAR

ÜMİT DOĞAN
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1963’te Tokat’ta doğdu. 1982-1987 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Resim Bölümünde, Neşet Günal, Neş’e Erdok, Devrim Erbil atölyelerinde eğitim aldı. 
Gravür Atölyesi’nden sertifika aldı. 1987-1990 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalında yüksek lisans; ve 1990-2002 yılları arasında aynı 
kurumun Grafik Ana Sanat Dalında sanatta yeterlik yaptı. 2003’te Beyoğlu’nda, Sanatodası adlı 
galeriyi sahipleriyle birlikte kurdu; adını koydu ve bir dönem danışmanlığını yaptı. Şiir, 
sanatçının sanatsal eylemini besleyen önemli bir kaynak olmuştur. Cumhuriyet Dergi, Varlık 
Dergisi, Papirüs, İnsancıl, Evrensel Kültür gibi değişik süreli yayınlarda şiirlerini ve sanat üzerine 
çeşitli yazıları yayımlandı. 2006-2009 yılları arası Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Resim Bölümü Gravür Atölyesinde ve Temel Eğitim Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 
2009 yılından bu yana Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 
Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.  

1966’ta Bulgaristan'ın Deliorman bölgesinde doğdu. Lise ve ön lisans eğitimini Bulgaristan’da 
tamamladı; 1989 yılında Türkiye’ye zorunlu göç etti. 1994 yılında Erciyes Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü kazandı; dereceyle mezun oldu. 1999 yılında aynı bölümde 
akademisyen olarak göreve başladı. Bölümün, serigrafi, gravür ve litografi baskı atölye kurulu-
munda aktif rol aldı. Resim ve özgün baskı alanında ürettiği çalışmalarıyla pek çok ulusal karma 
sergiye katıldı. 2003 yılında Ankara Ekslibris Derneği’ne üye oldu. Polonya, Çin, Bulgaristan, 
Beyaz Rusya gibi ülkelerde düzenlenen Uluslararası Ekslibris yarışmalarında eserleri sergilen-
meye değer görüldü. Bu yarışmalarda kazandığı mansiyon, özel ve onur ödülleri bulunmak-
tadır. 2014 yılında kurulan Kâğıt Sanatçıları Derneğinin kurucu üyelerindendir. Ayrıca ulusal ve 
uluslararası kağıt sanatı karma sergilerinde yer almıştır. Hâlen Erciyes Üniversitesi Güzel Sanat-
lar Fakültesi Resim Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Perspektif, desen, özgün 
baskı, ekslibris ve kağıt sanatı alanlarında dersler vermektedir.

UMUT GERMEÇ

VEDAT ÇOLAK
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