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Türk Grafik Sanatlar Tarihi, sanat tarihçilerimizin pek rağbet etmedikleri bir

araştırma alanıdır. Bu durumun oluşmasında araştırmacılar arasında grafik

sanatların tanımı konusundaki anlaşmazlıklar kadar Türk Sanat Tarihi'nin

farklı kültürlerle yoğrulan eklektik yapısındaki karnıaşıklık da etkilidir. Ka

nımızca Türk Grafik Sanatları'nın orijini konusundaki çelişkili yönelmelerin

sebeplerinden biri, alanın kapsamının yeterince değerlendirilememesidir.

Aşağıda grafik sanatlar ile ilgili tanımlar tekrar gözden geçirildiği zaman sa

nat tarihimizdeki bazı tasarım ürünlerinin neden bu çerçeve dışında bırakıl

dığı sorusu daha da önem kazanacaktır.

Orijin konusundaki çelişkili yönelmelerin sebeplerinden bir diğeri, Türki

ye'deki sanat tarihi çalışmalarının siyaset ile olan ilişkisidir. Yurdumuzda sa

nat tarihi çalışmalarına akademik anlamda başlanması 20. yüzyılda Cumhu

riyet Dönemi'nin ilk yıllarına rastlamaktadır. Cumhuriyetin bu ilk yıllarında

sanat tarihçiliğine karşı gösterilen tutumun, dönemin ulusçuluk hareketi ile

yakından ilgisi olduğu gözlemlenmiştir. Türk ulusçuluğunundaha başından

beri irredantalist bir yaklaşıma sahip olmadığı, siyasal sınırları dışında bir

ulusallık iddiası olmadığı bilinmekle birlikte bu tavrın yanlış bir biçimde

Türk Sanat Tarihi alanına da uygulandığı görülmüştür. Türk sanat tarihçile

ri uzun bir süre ülke sınırları dışındaki sanatla ilgilenmemiş, İslamiyet ile

ilişkili sanatlara Cumhuriyet'in ilk yıllarının laik yaklaşımı dolayısıyla sıcak

bakılınamıştır. Bunun yerine Orta Asya ile ilişkili sanatların, ulusçuluk akı

mını desteklemek amacıyla zaman zaman fazlaca öne çıktığı da olmuştur.



Burada, Batının İslam dünyasını monolitik bir bütün olarak gören oryanta

list tavrına bir tepki olduğu söylenebilir (Tanyeli, 2002; 70-71).

Benzer yaklaşımlar diğer disiplinlerde de görülmektedir. Örneğin Metin

And Türk Tiyatro Tarihi'nden bahsederken Türkçe konuşan ulusların tiyat

rosundan bahsetmek gerektiğini ama çalışmasının çağlar boyu birbirinden

ayrı kalan ulusların farklı kültür birikimleri olduğu için Anadolu Türkleri ile

sınırlı olacağını belirtmiştir (And, 1998;7).

Türk Sanat Tarihi'nin temelleri ulusalcı ve siyasal sınırların dışına pek çık

mak istemeyen bir yaklaşımla atılınca Grafik Sanatlar Tarihimiz ile ilgilenen

araştırmacılarında bundan etkilenmemesi pek mümkün olmamıştır. Bu alan

üzerine çalışma yapan oldukça az sayıdaki araştırmacıdan biri olan Sait Ma

den'in yorumuna göre Türk Grafik Sanatlar Tarihi, günümüz Türkiye Cum

huriyeti toprakları üzerinde kurulan ilk Türk basımevi orijin noktası alına

rak başlanlmalıdır(Maden, 1985: 59). Sözü geçen basımevi ilk Türk matba

acısı İbrahim Müteferrika'nın İstanbul'da Yavuz Sultan Selim semtindeki

evinde kurmuş olduğu 1727 tarihli matbaadır (Kut, 1996: 5). Orijin konu

sundaki bu görüş, bir diğer önemli araştırmacıProf.Dilek Bektaş tarafından

da aynı şekilde kabul edilmektedir (Bektaş, 2003; 194). Bu matbaa önemli

dir fakat sözü geçen alan için bir orijin noktası olarak düşünülmesiGrafik

Sanatlar'ın tanımına göre yanlış gözükmektedir. Çünkü grafik tasarımsal çö

zümler sadece baskı teknolojileri ilc değil ağırlıklı olarak görsel iletişim

problemleri ile ilgilidirler. İşin teknoloji kısmı bütünün sadece bir alt başlı

ğıdır ve tarihsel ve güncel örneklerle de sabittir ki baskı teknolojilerini dev

reye sokrnadan da grafik tasarım yapılabilir. Ortaçağ manuskriptleri ya da

pek çok web sayfası tasarımı hiçbir zaman baskı teknolojileri ile uygulana

cakları düşünülerek hazırlanrnamışgrafik tasarımlara örnek olarak gösteri

lebilirler.

Bir diğer yaklaşım, tasanıncı ile zanaatkarın ayrılma noktası olarak günü

müzdeki anlamıyla ilk Türk Grafik Tasarımcısı İhap Hulusi Görey'i (1896

1986) orijin noktası kabul eden ve bu alana ait tarihçeyi 20. yüzyıl ile baş

latan Sadık Karamustafa'nınyaklaşımıdır (Karamustafa, 2001:14). Bu yakla

şım da kendi içinde bazı kısıtlamalar getirmektedir. Prof.Dr.İsmail Tuna

lı'nın "Tasarım Felsefesine Giriş" kitabında Bernd Löbach'darı alınuladığı gi

bi tasarımı, "bir sorunun çözümü için bir plan, bir ide" olarak kabul eder

sek (Tunalı, 2002: 12) örneğin Hattat Mustafa Rakım'ın Osmanlı padişahla

rının dünyevi ve dini gücünü simgeleyen tipografik bir işaret oluşturmak

amacıyla hazırladığı tuğra1arını sadece zanaat olarak sınıflandırmamamızve

bu çalışmalardakigrafik çözümleri de alanın tariheesine dahil etmemiz ge

rekir.

Türk Sanat Tarihi, Türk Grafik Sanatlar Tarihi'ne göre kıyaslanamayacakka-



dar çok bilgi envanter birikimine sahiptir ve pek çok yerli, yabancı araştır

macının üzerinde çalıştığı bir alandır. Grafik Sanatlar Tarihimiz konusunda

ise birkaç iyi niyetli kolleksiyoner ve az sayıdaki akademisyenin sağladık

ları dışında düzenli bir bilgi birikimine ulaşılmış değildir. Alan üzerine bir

envanter oluşturma çabaları henüz emekleme aşamasında ve yeterince sis

tematik olmaktan uzaktır. Halen kullanımdaolan referans kitaplarının tama

mı ise Grafik Sanatlar'ın tanımı ile Türk Grafik Sanatı'nın orijin noktası ara

sındaki çelişkiyi taşımaktadırlar. Çelişki şurada ortaya çıkmaktadır:Türk Sa

nat Tarihi kaynaklarının tamamı, hemen hemen tüm sanatlar için orijini Or

ta Asya Türk Toplumlarınıngöçebe ve yerleşik üretimlerinden başlatmakta

iken; grafik sanatlar tarihimizin orijininin daha geç bir dönem olan Osman

lı İmparatorluğu ya da Cumhuriyet Türkiye'si olarak konumlandırılmıştır.

Türk Sanat Tarihi'nin orijin noktası ile çelişen bu tavır, kolektif bir çalışma

nın sonucu yakın bir tarihte ortaya çıkmış ansiklopedik, saygın bir kaynak

olan "Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi"nde de gözlenebilir. Daha da çarpıcı

bir örnek olarak, değerli sanat tarihçimiz Prof.Dr.Oktay Aslanapa'nın "Türk

Sanatı" kitabında Grafik Sanatlar adı altında bir alt başlık dahi açılmamış ol

ması alana gösterilen önem açısından dikkat çekicidir.

Sanat ve tasarım tarihçilerinin sağlıklı sınıflandırmalaryapabilmeleri için ta

nımların kapsamı konusunda bir görüş birliğine varılmış olması gerekir. Ya

pılması gereken ilk ve en önemli tanım Grafik Tasarımın ve Grafik Sanatla

rın kendi tanımıdır.

Grafik Sanatı: Resim sanatının bir dalı olan ÖZGÜN BASKı sanatları (TAŞ

BASKı, ELEK BASKı, AGAÇ BASKı, LİNOL BASKı vb), resmin bir zemine

kazınarak çizilmesi nedeniyle, Almanca Graphishe Kunst (Grafik Sanatı) de

yimiyle ifade edilmiştir (İng. Graphic Art, Fr. Art Graphique). Endüstri Dev

rimi'yle birlikte gündeme gelen İŞLEV'le ESTETİK'in birleştiği TASARıM

kavramı, "grafik tasarım" deyiminin doğmasına neden olmuştur. Dolayısıy

la grafik sanatı, baskı sanatlarını tanımlarken; "görsel iletişim tasarımı" ola

rak da adlandırılan grafik tasarım, işlev ve estetiği birleştirerek kitlelerle ile

tişim kurmayı sağlayan, yazı ve resmin bir arada kullanıldığıgörsel anlatım

dilini tanımlamaktadır (Eczacıbaşı, 1997; 70l).

Şimdi de grafik sanatlarda kullanılan bazı tanımlar ile Türk Sanat Tarihi'ni

açıklarken kullanılan bazı tanımları görelim:
ŞekilJ..

Göktürk Alfabesinden
bazı harfler

Soidan sağa: Tharfi
laym zamanda at mottti),

Bharfi laym zamanda çadır

motttl), başka birBharfi
laym zamanda yine çadır

nıottti), Mharfi, Yharfi,
Ş harfi



Sembol: Bir aktivite, fikir ya da objeyi tanıtan tasarlanmış harf ya da simge

dir. Semboller, soyut ya da resimsel olabilirler ve kültürel, sosyal, politik ve

ticari bir bağlamda kullanılabilirler(Livingston, 1994; 187).

Amblem: Ürün ya da hizmet üreten kuruluşlara kimlik kazandıran, sözcük

özelliği göstermeyen; soyut ya da nesnel görüntülerle ya da harflerle oluş

turulan simgelerdir (Becer,1999; 194).

Piktogram/piktograf: Belirli bir aktivite ya da objenin basitleştirilcrekçizil

miş resimsel simgesidir (Livingston, 1994; 156).

Logotype: Birbirine benzetilerek çevreden ayırt edilebilecek bir forrna dö

nüştürülmüş kelime ya da harflerdir. Sıklıkla bir ticari marka ya da kurum

sal kimliğin oturtulmasında kullanılırlar (Livingston, 1994; 124).

Trademark: Belirli bir şirket ya da satıcı tarafından sağlanan ürün ya da hiz

meti kimlikleştirmeve/veya ayırt etme için kullanılan sembol ya da logoty

pe biçimindeki kimlik bildirici arma, işaret (Livingston, 1994; 192).

ŞekiI2.,

Orhun Abideleri üzerindeki
bazı amblemler

Tipograf: (İngiltcre'de) Görsel iletişim amacı için harfleri kullanmakta uz

manlaşmış tasarımcı, özellikle harf seçimi ve sınıflandırmaları konusunda

uzmandır (Livingstorı, 1994; 196).

İllustrasyon: I-Örneklerle açıklama, resimleme, 2-Resim; bir kitapta yazılı

olan veya bir konuşmacı tarafından söylenen şeyler ile birlikte sunulan re

sim (Longman-Metro, 1993; 737).

Türk Sanat Tarihi'nde kullanılankonu ile ilişkili bazı tanımlar ise şunlardır:

Tamga: 1- Bir şeyin üzerine bir nişan, bir im basmaya yarayan araç, 2- Bu

araçla basılan nişan, im (Gülensoy, 1989; ll).

Ongun: 1. İlkel toplumlarda topluluğun kendisinden türediği sanılarak kut

sal sayılan hayvan, ağaç, rüzgar gibi herhangi bir doğal nesne veya olay, to

tem. 2. Arma (Türkçe Sözlük, 1988; 1687). Kurban veya totem (ata sayılan

ongun) niteliğindeki hayvanlar, her yerde aşağı yukarı aynı cinsten at, ge

yik, dağ keçisi, boğa, kaplan, kurt, su kuşu, yırtıcı kuş gibi motiflerdi. Ba

zen, belki göçebelerin dini inançlarından dolayı, zoomorfik motifler, efsa

nevi bir yüze bürünerek, hayali, çeşitli organlı yaratıklar ortaya çıkıyordu.



Şekil 3..
Orta Asya'da

arkealajik taş ve yazillardaki
amblemierden bazi/an

.... bazı motiflere verilen heraldik (ongun ile ilgili) veya totemik (ata sayı

lan ongun ile ilgili) anlamların bir sonucu olarak, bunlar boy veya şahıs

damgası olan birer piktogram ya da fonogram hatta Orhun Yazıtları'ndagö

rüldüğü gibi yazı şekline girebiliyorlardı (Gülensoy, 1989; 15).

Hat: Arapçadan geçmedir. Çoğulu Hutut'dur. Çizgi, satır, yazı, padişah ya

zısı, buyruk, ferman anlamına gelir. Hattat ise Arapça'da el yazısı çok güzel

olan sanatkar. iyi yazı yazan, yazı yazmakta usta ve becerikli olan kimse

anlamındadır (Ülker, 1987; 13).

Minyatür/Nakış: El yazması kitapların metni açıklayıcı resimlerine verilen

isimdir. Bu resimleri yapan kişiye nakkaş denir (Çoruhlu, 1993; 78).

Tuğra: Osmanlı padişahlarmırı bir tür imza olarak kullandıkları, belirli bir

biçimde düzenlenmiş nişan ya da yazılı alarnetler. İslamiyet'in kabulünden

önce de kullanıldıklarıbilinmektedir (Eczacıbaşı 2, 1997; 1824).

Hat sanatının tanımında çok doğrudan olmasa bile hattat ilc tipograf; amb

lem ve sembol ile taınga; tuğra ile logotype ve trademark ve minyatür ilc

illüstrasyon arasındaki tanımsal benzerlikler, alanın bu sanatlara doğru ge

nişletilmesi konusunda bir zorunluluk getirmelidirler kanısındayız.

Her ne kadar Türk Grafik Sanatlar Tarihi'ne orijin oluşturabileceğini düşün

düğümüz üretimleri böyle bir yazının sınırları içine sığdırmak iddiasında 01

masak da tarihsel kaynaklar hakkında bilgi vermek yeni bir bakış açısı ge

tirmesi bakımından faydalı olacaktır. Prof. Dr. Doğan Kuban tarafindan ye

terli bulunmayan bir bakış açısı olarak kabul edilse bile biz burada Prof. Dr.

Oktay Aslanapa'nın siyasi tarihsel krorıoloji üzeriden anlattığı Türk Sanat

Tarihi yaklaşımını kullanacağız.

Türk Grafik Sanatları'na kaynaklık edebilecek ilk örneklere ulaşabilrnemiz

için Türk Sanatı diyebileceğimizüretimlerin ilk kez görüldüğü M.Ö. 4000'li

yılların Orta Asya sanatına bir göz atmamiz gerekir (Kuban, 1993; 38). Ku

zeyde Sibirya, güneyde Himalayalar, batıda Hazar Denizi ve İran, doğuda

ise Çin ile sınırlı Orta Asya kültür alanında (İpşiroğlu, 1985; 28) iklim şart

larının dayatması sonucu göçebe bir hayat sürmek zorunda kalan kavimler

göze çarpmaktadır. Kısmen yaşamaya uygun alanlarda az sayıdaki yerleşik

kültürler ile bu göçebe kültürlerin ilişkilerinin sürekliliği sanat tarihi açısın

dan önemli bir olgudur (Ödekan, 1993; 369). Göçebe hayatı sürebilmek için

sayıca çok olmak zorunluluğu vardır. Savaşlara, iklim şartlarına ve gıda ih-



tiyacına bağlı olarak göçebeliğin aile ya da klan düzeyinde değil kabile bo

yutunda olmak zorunda olduğu söylenebilir (Kuban, 1993; 40). Toprağa

bağlı olmayan bu ekonomik sistem hayvancılığı ve ona bağlı yan ürünleri

önemli hale getirmiştir. Bu sebeplerden dolayı Türk Grafik Sanatı'na orijin

noktası oluşturacak ilk örnekleri de bu kavimlerdeki insanların hayatları bo

yunca gördükleri tek sabit mekan olan çadırlarının içinde aramak gerekir.

Göçebe Türk toplumlarının sanatı hakkındaki en kesin kanıtları Rus arke

olog Rudenko'nun Sibirya'da bulduğu ve bugün St. Petersburg Hermitage

Müzesi'nde sergilenen Hunlara ait Pazirik Kurganı buluntularından elde

ediyoruz (Aslanapa, 1997; 1). Bu kurgandaki buluntular bize göçebelerin

dokuma konusunda ileri bir düzeyde olduklarını ispatlıyor. Hayvan Üslubu

adı verilen üslubun yaygın olduğu bir dönemden geriye kalanlar arasında

en değerli parçalardan biri olan Pazirik Halısı üzerindeki soyutlamalar, gra

fik adı altında sınıt1andırılabilecek özellikler göstermektedir. Çünkü burada

dokuma tekniğinin izin verdiği ölçüde süsleme ve motit1er yapmak müm

kün olduğu için grafik soyutlamalara gitmek bir zorunluluk olarak karşımı

za çıkmaktadır. Pazirik buluntularındakigrafik tasarım örnekleri dokuma ile

de sınırlı değildir. Kurgana ölü ile gömülen atların kulaklarındabulunan ve

törene katılan oymaklara ait işaretleri (Aslanapa, 1997; 1) amblem tarihimi

zin ilk örnekleri olarak kabul etmek mantıksalolarakyanlış görünmemek

tedir.

Şekil 4.,

Oğuz boytsnmn amblem- II ~
lerindenörnekler, i ~ i ~ 1 ..rSoldan sağa: Kayı, Oöğer, ,. A ~

Karkm, Sslur, Begdili ve KIZ/k '" "

Uygun ortamı bulup yerleşikliğe geçen Batı Hunlar, Çin'de Tabgaç Türkle

ri ve Akhunlar (Eftalitler) gibi Orta Asya kavimleri olmuştur (Kuban, 1993;

54). Fakat bunların içerisinde Göktürkler adlarında Türk kelimesi geçen ilk

siyasi örgütlenmedir. Bu siyasi örgütlenme çatısı altında bir grup kavim gö
çebeliğe devam ederken bir diğer grup yerleşik yaşama geçmiştir. İpek Yo

lu'nu kontrol etmek amacı ile sınır bölgelerde çarpışan kavimlerin Doğu

Roma ve Sasanileri de tanıma imkanları olmuştur (Ödekan, 1993; 372). Bir

kültür taşıyıcısı olarak Orta Asya'yı baştan başa tarayan bu halklardan eli

mize Grafik Sanatlar tarihimiz için orijin kabul edilmesi gereken birkaç

önemli üretim kalmıştır. Bunlardan biri yukarıda tanımını vermiş olduğu

muz ongunlardır. Pazirik kurganındaki atların kulaklarında bulunan işaret

ler de muhtemelen ongun olmalıdırlar.Grafik soyutlama anlamındaki ilk ör

neklerin en azından siyasi tarih kronolojisini temel alırsak Göktürk Devle

ti'nin kurulduğu M.S. 552'ye kadar geri çekilmesi tanımların getirdiği bir zo-



nınluluk gibi görünmektedir.

Bu döneme ait bir diğer önemli üretim Göktürk Alfabesi'dir. Bilinen en es

ki Türk yazılı belgeleri VII. ve VIII. yüzyıllardan. İkinci Göktürk Haneden

lığı'ndan kalmadır. Bunların en eskisi, 688 - 692 yılları arasında yazıldığı sa

nılan, Doğu Gobi yöresindeki Çoyrerı yazıtıdır. Orhun Anıtları, bu tarihten

50 yıl kadar sonra 732 - 733 yıllarında dikilmiştir. Bu tarihten önce de yazı

kullanımı olması muhtemeldir fakat örnekleri henüz bulunamamıştır. Bu

gün için Çoyrcn ve Orhun Abideleri'nde örnekleri görülen Göktürk yazısı,

Türklerin kullandığı en eski yazı sayılır (Şimşir, 1992; 1). Runik Türk Alfa

besi olarak da bilinen bu yazının Macarlar. Sekeler ve Bulgarlar tarafından

da bilindiği ve 15. yüzyıla kadar kullanıldığı tespit edilmiştir (Bayçarov,

1996; 35).

Orhun Abideleri ile ilgili bilgiler yurdumuzda ilk kez Necib Asım tarafından

1924 yılında yayınlanmasma rağmen (Tekin, 1988; VII) günümüze kadar hiç

bir şekilde grafik tasarım dünyamıza dahil edilmemişlerdir. Batı'da grafik ta

sarırncılar formları yüzyıllardır çok az değişen Roma Alfabesi'ni miras ala

rak bu harfleri taklit etmişler; Roma kayıtlarındaki harflerin varyasyonları

olarak harf formları geliştirebilmişlerdir.Bu tarihsel prototipin farklı versi

yonları 15. ve 20. yüzyıl boyunca geliştirilerek harflerin geometrisi, simetri

si ve oranları neredeyse obsesif tartışmalarakonu olmuştur (Hollis, 1997; 9).

Türk grafik tasarımcısının bu umursamaz tutumu sadece Göktürk Alfabe

si'ne karşı değil bu alandaki bütün eski birikimlere karşı böyledir. Türkler

bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar 16 ayrı devlet örgütlenmesi kur

muşlardır. Bütün bu örgütlenmeler için kullandıkları genel tek bir yazı for

mu ya da alfabe bulunmamaktadır. Uygurlar Maniheizm'in etkisi altında

kendilerine göre bir form ve alfabe geliştirirken Karahanlılar ile birlikte

Türk tipografisinde Arap yazısı ve kaligrafisinin hakimiyeti başlamıştır. 27

Mayıs 1928'de önce Latin rakamlarının alınıp 1 Kasım 1928'de Harf Devri

mi ile Latin harflerinin tamamen kabul edilmesi ile Türk Grafik Tasarımcı

sının tipografik anlamda kafa karışıklığı son noktasına ulaşmıştır. Aslında

buna kafa karışıklığı da denemez. Grafik Tasarımcı bazen kaynak yoksun

luğundan bazen de kullanımda olmayan bu alfabeleri önemsemediğinden

Cumhuriyet öncesi bütün birikimleri toptan reddetmiştir. Cumhuriyet'in ilk

yıllarında tipografi alanında Emin Barın ve pek tanırımamakla birlikte Ab

durrahman Atatür gibi bir kaç sanatçınındenemeleri dışında tarihsel birikim

hemen hemen tamamen tasarımcının kullanımı dışında kalmıştır. Osmanlı

İmparatorluğu döneminde Arap alfabesi kullanılırken bile Sultan II. Beya

zıd Türklere özgü bir harf formunun bulunmayışının sıkıntısını duyarak

Hattat Şeyh Hamdullah'a bu alanda yeni tasarımlar yapması için emir ver

miştir. Hattat Amasyalı Yakut'un geliştirmiş olduğu 6 adet Arap kahgrafisi

türü Hattat Şeyh Hamdullah tarafından tekrar ele alınarak Klasik Yunan ve
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kullanarak oluşturdulu bir uyarlaması.

Rönesans sa na tı n ın insan vücudunun matematik oranlarını tespitine henzer

bazı esas larla ye nide n düzenlemişt ir (( Ike f. 1987: 7),

Orijin ko nusunda bir diğer eksik lik de illüstrasyon tar ihimizd e karşıttuza

çıkmaktad ı r. Şu ana kadar Tü rk İllü stra syon Ta rihi başlığı altında grafik ta

sa rı mcı la rı n ın kullanuuma su nulmuş hir ça lışma yapılmamışur. Türk ill üsı 

rasyon tarihin i Uygu rlar ilc b.ışlatm.ı k mümkün g özükmektedi r. Yapılan ar

keolojik ka zı la r önemli Uyg ur şeh i rlerinden ola n Hoço'da kavda değer d u

"ar resmi k:ı lınııların ın hu lunduğunu g östcrmlsrlr . Sular altmda kalan şehrin

k üt üphanesinde n ge riye pek bir şey ka l mamış olma kla birlikte Japon Kakc___

monolannın prototipieri oları resimli lcvhalardan bahsedilmek tedir ı Ögel,

ı 991 : .1-;5 ), Uygur duva r resimlerinin öze llikle insan tasvirte ri daha so nra ki

Türk sanatına yol gösterecek ka da r önemlidir. Bu duvar res imle ri "e d ini ki

ta plardaki portreler. uzu n sa clan . dolgun vanakları . ufak ağızla rı , ince bu

nı nları n : çc kik kaş " e güzleri ile "Uygur Tipi " o larak sa na t tarih ine ge c,,'l' 

ce kle r ve ileride çin i. se ram ik. ta ş ve minyaı ür sana t çıla rını etk ileyecekle r

dir t Öde kan. 199'5; 479). Cumhuriyet dönemi Türkiye'sine kadar kuşaktan

kuşağa aktarılarak gelen bu birik imler a nık sadece geleneksel sana t la rı n

ya~~ıt ılınas ı ile ilgil i ca l ı şma lar yapan kurumlarca yaşanlmakta . Tü rk gra fik

tasa rı mcılarının çal ışma l a r ı na girerek ya da bu ça lışmala rda ye nide n yo ru m

lanarak gü nccl leneıucmckıc ve b üy ük kitlelerin kullanımına sunulama

makt.ıdır.

Türk Grafik Sanatlar Tarihi a lan ında yapılmış ça l işma la r bugün için Türk

gra fik tasa rımc ısının tasarımla rı nı oluşturu rken faydalanabilccc ği bir refe

rans ol maktan uzaktı rlar . Ja pon bir tasanmc, y üzvıl lard rr ku llan makta o ld u

ğu tipografik birik imleri günümüzde de herhan gi bir kafa ka rışıklığına düş

mederi kullanabilmektc . u lusal bir karakter yakalayabi lmckıe iken Türk ta 

sa rı mc ı s ın ın kendi birikimleri ile yaba ne ı lığ ı sü rmektedi r.



Ulusal grafik tasarımlarının orijini konusunda bu alanda üretim yapan he

men hemen bütün ülkeler içinde sadece Amerika Birleşik Devletleri ve Tür

kiye oldukça özel bir konuma sahiptirler. ABD bir ülke olarak oldukça ya

kın bir tarihte kurulmuş olmasından dolayı özel bir konumdayken; Türkiye

ya da Türkler oldukça eski ve çok sayıda devlet kurmuş olmaları ile diğer

lerinden ayrılırlar. AraştırrnacılarcaABD'nin grafik sanatlar tarihi günümüz

den yaklaşık 300 yıl öncesinden başlatılmakta, 1870'lerde iç savaştan kısa

bir süre sonra Endüstri Devrimi'nin ABD topraklarına taşınmaya başladığı,

teknolojinin değiştiği bir dönemden 1. Dünya Savaşı'na kadar olan dönemi

kapsamaktadır(Thomson,1997; 1-2). ABD'nin göçmen politikasınıngetirdi

ği kozmopolit toplum yapısı, orijin konusundaki siyasi tarihsel diyebilece

ğimiz bu yaklaşımı, etnik tek bir unsur belirleyici olmadığı için gerekli kıl

maktadır. Uğradıkları her yerden kültür verileri almış ve vermiş bir toplum

olarak Türk toplumunun göçebe yapısı ise hem bu alandaki sınıflandırma

ları zorlaştırmaktahem de yelpazeyi alabildiğine genişletmektedir.

Yukarıda değinmiş olduğumuzgibi bu kadar geniş bir birikimi tasnif etmek

ve benimsemektense bugünkü siyasi sınırlanmiz içerisinde kalmak araştır

macılar için daha kolayaltından kalkılabilir bir problem gibi görünmekte

dir. Alanı Karamustafa'nın belirlediği kadar daraltsak bile yine de elimizde

20. yüzyıla ait envanter birikimi yeterli sayıda değildir. Bu yüzden grafik ta

sarım eğitimi veren kurumlarımızdaTürk Grafik Sanatlar Tarihi dersleri kay

nak kitaplardan yoksun olarak yürütülmektedir.

Diğer sanat dallarının tarih çalışmalarından farklı olarak grafik sanatlar tari

hindeki kaynak eksikliği tasarımcıların kendilerince giderilmeye çalışılmış

tır. Önemli grafik tasarımcılarımızdan Mengü Ertel, Hürriyet Gösteri Dergi

si'nde yayınlanan bir yazısında resim, müzik, edebiyat gibi dalların yaratıcı

larının dışında eleştirmenlerinin de bulunduğunuama grafik tasarım alanın

da bu işin tasarımcının kendisine düştüğünden bahsederek kaynak eksik

liklerinden yakınmıştır (Ertel, 1981; 70).

Kanımızca bu alanda araştırma yapması beklenen sanat tarihçilerimizin de

grafik sanatlara yaklaşımları konusunda yanlış anlamalar vardır. "Grafik İle

tişim" kelimesi her ne kadar yeni bir kavram gibi görünse de bir mesajı et

kili bir biçimde ulaştırmak isteyen herkesçe yüzyıllardır kullanılmıştır. Bas

kı teknolojilerinin icadından önce de grafik iletişimden bahsetmek müm

kündür. 25000 yıl öncesine ait ilkel kabile petroglifleri ve Mısır hiyeroglif

leri de bu bağlamda değerlendirilebilirler(Conover, 1995; 20). Orta Asya

Türk Sanatı'nda da kaya üzerine kırmızı boya ile ya da taşı madeni bir uç

la kazıyarak çizilen petrogliflere rastlanmaktadır (Gülensoy, 1989; 15).

Canaver'in yaklaşımı ile bakacak olursak orijinin Orta Asya olması kaçınıl

mazdır.



Yapılması gereken tabii ki eski birikimleri olduğu gibi gunumüz üretim

lerinde kullanmak değildir. Tasarımcı, geçmişe ait birikimleri ele alarak

yeniden yorumlamalıve yaşadığı zamanın ihtiyaçları doğrultusunda dönüş

türmelidir. Bunu yapabilmek için de tasarımcının elinin altında alanı ile il

gili kaynakların hazır bulunması gerekir. Türkiye, dünyada eşi görülmemiş

tarihsel bir sanat birikimi ile donanmış, özgün çalışmalar üretebilen grafik

çok sayıda tasarımcıya sahip olabilecekken bu kaynakların eksikliği ulusal

lık iddiasından uzak Batı'nın verilerini olduğu gibi çalışmalarına yansıtan

kayıp kuşakların yetişmesine sebep olmuştur. Uluslararası başarı kazanmış

birkaç yıldız isim dışında ne yazık ki Türk Grafik Sanatı'nın bir ya da bir

kaç kuşağa mal edilebilecek bir başarısı, gelenek olarak kabul edilebilecek

bir bilgi aktarımı veya dünya grafik sanatında yön gösterici olabilecek bir

yaklaşımı olamamıştır.

Envanterler toplanıp tarihsel sınıflandırmalar oluşturulurkendaha en baştan

orijin noktasını doğru belirleyerek alanı daraltmamak tasarımcılarımızınve

Türk Grafik Sanatı Tarihi'nin lehine olacaktır.

NOT: Yukarıdaki örneklerden Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5a

eldeki mevcut basılı kaynaklara bakılarak bilgisayar ortamında yeniden

çizilmişlerdir. Nihai ve kesin çizimler olmayıp bilgilendirme amacı taşımak

tedırler.
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