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ÖN SÖZ 

Turizm, genel olarak devamlı yaşanılan yer dışına tatil, dinlenme, 

eğlenme, sağlık, kültür ve spor gibi amaçlarla yapılan seyahat ve geçici 

konaklama hareketidir. Turizm sektörü, küresel ölçekte hızla büyüyen ve 

gelişen sektörlerin başında gelmektedir. Turizm, ülkelere ve toplumlara 

ekonomik, sosyal, kültürel açıdan önemli katkılar sağlamaktadır. Turizm 

sektörü döviz girdisi ve istihdam sağlamanın yanında, az gelişmiş bölgelerin 

kalkınmasında, alt ve üst yapının gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. 

Ekonomik faydalarının yanı sıra, farklı kültürlerin kaynaşmasında, tarihi ve 

mimari dokunun tanınmasında önemli bir araçtır.     

Turizm, tek bir disiplinin ilgi alanına sığmayacak kadar geniş ve farklı 

konuları kapsamaktadır. Bu nedenle turizm, ekonomi, eğitim, tarım, felsefe, 

sağlık, çevre, siyaset, coğrafya, tarih, mimarlık, sosyoloji, antropoloji ve sanat 

gibi birçok disiplinin ilgi alanına girmektedir. Bu bağlamda hazırlanan kitap 

turizm ile ilişkilendirilen antik yapıların mimarisi, peyzaj değerleri ve 

rekreasyon ilişkisi, görsel içerik analizleri, özgün baskı kullanım alanları, 

beslenme ve helal gıdalar gibi konuları içermektedir.  

Turizm ve turizmle ilişkili birçok alanda teorik ve pratik bilimsel 

çalışmalar içeren beş bölümden oluşan “Turizm ve Sanat” adlı bu kitabın 

literatüre katkı sağlamasını diliyorum. Başta özverili çalışmalarıyla kitabın 

ortaya çıkmasında büyük pay sahibi olan bölüm yazarları ile yoğun emek 

harcayan İKSAD Yayınevi ve ISPEC Ajans çalışanlarına teşekkürlerimi 

sunuyorum. 

Öğr. Gör. Adnan AKIN 

Ekim, 2022 

Bolu 
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BÖLÜM 1 

PEYZAJ DEĞERLERİNİN TURİZM VE REKREASYONEL 

POTANSİYEL AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Doç.Dr. Hilal SURAT1 

1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Sanat ve Turizm Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Artvin 

Türkiye. hilal881@artvin.edu.tr, Orcid: 0000-0002-2471-8717 

mailto:hilal881@artvin.edu.tr
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GİRİŞ 

Toplumların yaşam deneyimlerini zenginleştiren sosyal, ekonomik, 

kültürel birikimlerini geliştiren öğeler arasında turizm ve rekreasyonel alanlar 

gittikçe önem kazanmaktadır. Turizm ve rekreasyon kalkınmada kaynak 

sağlayan, toplumların duygu ve faaliyet birliği içerisinde ilişki kurmalarını 

kolaylaştıran, toplumsal değişime ve gelişime katkısı olan bir sektör 

konumundadır. Aynı zamanda turizm ve rekreasyonel faaliyetler kentsel ve 

bölgesel gelişimde özellikle ekonomik yapılanmaya olan birinci derecede 

katkıları sebebiyle kentsel ve bölgesel alanlarda yapılan planlamalarda 

dikkatlice ele alınması gereken bir olgu olarak görülmektedir. Ekonomik bir 

sektör olan turizm; ortaya çıkardığı tüm negatif etkilere rağmen, ülkesel, 

bölgesel hatta yöre bazında kalkınmada oldukça önemlidir. Turizm ve 

rekreasyonel faaliyetleri, kalkınmada bir araç olarak değerlendirebilmek için, 

doğal, kültürel ve sosyal çevrenin sürekliliğinin sağlanması gereklidir. Çünkü 

turizm ve rekreasyon birbirlerinin sınırları içerisinde gelişebilen ve aynı 

kaynakları kullanan iki araç niteliğindedir. Birbirinin gelişimini destekleyen 

bu iki araç, mevcut bütün kaynakları kendini beslemek adına kullanmaktadır. 

Aynı zamanda çevre ve turizm/rekreasyon arasında karşılıklı güçlü bir 

etkileşim bulunmaktadır. Turizm ve rekreasyon olgusunun temelini çevre 

oluşturmaktadır. Çevre, doğal, kültürel ve görsel kaynakların bütünüdür 

(Balmford vd., 2009; Mansuroğlu ve Baytekin, 2011; Sarı Nayim, 2017; 

Özçalık ve Kumru, 2019; Özer, 2019). 

Doğal ve kültürel çevre, turizmi ve rekreasyonel faaliyetleri 

etkilemekte/  turizm ve rekreasyonel faaliyetlerin de çevreye etkileri 

olmaktadır. Turizm ve rekreasyon sektörü içerisinde hangi faaliyetlerin 

geliştirilip geliştirilemeyeceğine karar verebilmek adına sektörün hizmet 

verdiği yerleşimlerin karakteristik özelliklerinin (doğal ve kültürel çevre 

değerlerinin) tam olarak ortaya konması gerekmektedir. Bu nedenle veriler 

doğru bir şekilde değerlendirilemediği takdirde yanlış alan kullanımı ve 

etkinlik kararları sonucu doğal ve kültürel çevre üzerinde tahribatlar da 

görülmektedir. 

Bir bölgenin turizm ve rekreasyonel potansiyelinin varlığını ortaya 

koymak için her iki sektörün bileşenlerinin iyi bir şekilde analiz edilmesi, 

toplumun algı ve tutumlarının ortaya konması gerekmektedir. Bu çalışma 

kapsamında, Artvin ilinin Murgul ilçesi ve yakın çevresinin doğal ve kültürel 

peyzaj özelliklerinin turizm ve rekreasyonel potansiyeli değerlendirilip, 

mevcut potansiyel doğrultusunda kaynakların turizm ve rekreasyonel 

kullanım açısından geliştirilmesine yönelik öneriler geliştirilmiştir. Çalışmada 
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öncelikle araştırma alanının doğal ve kültürel peyzaj değerleri ortaya 

konmuştur. Daha sonra turizm ve rekreasyonel potansiyelini ortaya 

koyabilmek ve çalışma alanının doğal ve kültürel peyzaj değerlerine ilişkin 

durumu tanımlayabilmek amacıyla SWOT analizi yapılmıştır. Alanın güçlü, 

zayıf yönleri ve fırsatları, tehditleri ile ilgili veriler ortaya konmuştur. Aynı 

zamanda talep ve eğilimlerin belirlenebilmesi için yerel halkın görüşlerinin 

alındığı bir anket çalışması yapılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. Son 

aşamada ise, elde edilen veriler doğrultusunda çalışma alanının doğal ve 

kültürel peyzaj özellikleri turizm ve rekreasyonel kullanım açısından 

değerlendirilmiştir. 

1. MATERYAL VE METOD

1.1. Materyal ve Yöntem

Çalışmanın ana materyalini oluşturan Artvin iline bağlı Murgul ilçesi,

coğrafi konum olarak 41.2785 kuzey enlemi ile 41.5623 doğu boylamı 

arasında yer almaktadır (Şekil 1). Borçka, ilçe merkezine 17 km., il merkezine 

47 km. mesafede bulunmakta olup, ilçenin deniz seviyesinden yüksekliği 

minimum 360 m ve maksimum 1100 m, yüz ölçümü ise 406 km²’dir. Murgul, 

dağlık alanları ile bu alanların akarsular tarafından yarılmış olduğu vadilerden 

oluşmaktadır. Başlıca dağları; Gül Dağı, Otluca Dağı, Alacadağ ve Balıklı 

Dağ’dır. İlçenin %50’si orman, %45’i çayır, mera, kayalık ve taşlık, %5’i ise 

tarım alanıdır. Doğu Karadeniz dağlarının en doğusunda yer alan Murgul’un 

güneybatısındaki Kaçkar Dağı, Alaca Dağ’ı kat ederek kuzeydoğu yönüne 

alçalmakta ve Borçka yöresinde Çoruh ile kuzeyde yer alan Küçük Kafkasya 

masifine geçmektedir (Çelikarslan, 2018; Koday, 2000; URL1). İlçede 

Karadeniz iklimi hâkimdir. Yerel halkın geçim kaynağı ise ağırlıklı olarak 

Damar beldesindeki Bakır Fabrikası, tarım, hayvancılık ve ormancılıktır. 2021 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ilçenin toplam nüfusu 6.522 

kişidir (TÜİK, 2021).  
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Şekil 1. Çalışma alanı haritası (URL2) 

İlçenin sahip olduğu tüm kaynakların turizm ve rekreasyon 

faaliyetlerini gerçekleştirmek için sağladığı katkılar nedeniyle; tüm bu 

kaynaklar kendi özellerinde ayrı birer materyal olarak incelenmiştir. 

Çalışmada kapsamında konu ile ilgili yapılmış tezler, raporlar, makaleler 

ikincil materyal olarak kullanılmıştır. Çalışmada gözlem, veri toplama, anket, 

analiz ve değerlendirme kullanılmıştır. Gözlem aşamasında; çalışma alanının 

doğal ve kültürel peyzaj özellikleri yerinde incelenmiş ve fotoğraflanmıştır. 

Veri toplama aşamasında konuyla ilişkili kaynaklardan bilgiler toplanmıştır. 

Ayrıca ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler yapılmış ve çeşitli 

veriler elde edilmiştir. Daha sonra ilçenin peyzaj potansiyeli belirlenmiş, bu 

potansiyelin en uygun şekilde değerlendirilmesi için SWOT analizi ile 

kaynaklar değerlendirilmiştir. En son aşamada ise rekreasyon olanakları ve 

kullanıcı tercihlerinin irdelenmesi için yerel halk ile bir anket çalışması 

yapılmıştır. Çalışmada yapılan anketin amacı, katılımcıların ilçe içerisinde 

rekreaktif ihtiyaçlarını giderdikleri mekanlar, bu mekanlara ilişkin tercih 

sebepleri, mekanların eksiklikleri ve sözü geçen ilçede eksiklikleri olan veya 

hiç bulunmayan rekreasyon taleplerinin değerlendirilmesidir. Çalışmanın 

sonucunda SWOT analizi ve anket değerlendirmelerinin sonuçları dikkate 

alınarak öneriler geliştirilmiştir.  

Artvin ilinin Murgul ilçesini kapsayan çalışmada yöntem olarak 

örneklem ve verilerin toplanıp incelenmesiyle oluşan bir araştırma materyali 

olarak anket uygulaması yapılmış olup anket internet üzerinden hedef kitleye 

ulaştırılmıştır. Anket çalışması 250 kişiye yapılmıştır. Ankete katılan 



8 TURİZM VE SANAT

kullanıcıların çoğunluğunu ilçede yaşayanlar oluşturmuş olup yöreyi bilen 

fakat çeşitli sebeplerle başka şehirlerde yaşayan katılımcılardan oluşmaktadır. 

Anket soruları internet ortamında sorulmuş ve anket 11 sorudan oluşmaktadır. 

Sorularda değişkenler katılımcıların cinsiyeti, yaş aralıkları, ikamet durumları 

gibi parametreler bulunmaktadır. Bir katılımcının ortalama anketi bitirme 

süresi 5 dakikadır. Sorulardan elde edilen cevaplar Excel ortamına aktarılıp 

cevapların yüzde olarak değerlendirilmesi yapılmıştır ve bu değerlendirmeler 

görsel olarak bulgular kısmında verilmiştir. 

İlçenin doğal, tarihi ve kültürel kaynaklarının turizm ve rekreasyon 

aktivitelerine sağlamış olduğu olanaklar nedeniyle; bu kaynakları meydana 

getiren bütün doğal, tarihi ve kültürel oluşumlar ayrı birer materyal olarak 

incelenmiştir. Çalışma kapsamında konu ile ilgili yapılmış tezler, raporlar, 

makaleler ikincil materyal olarak kullanılmıştır. Çalışmada Peyzaj Araştırma 

Yöntemlerinden gözlem, veri toplama, anket, analiz ve değerlendirme 

kullanılmıştır. Gözlem aşamasında; çalışma alanının doğal ve kültürel peyzaj 

özellikleri (bitki örtüsü, bakı noktaları, su varlığı, anıtlar vb.) yerinde 

incelenmiş ve fotoğraflarla belirlenmeye çalışılmıştır. Veri toplama 

aşamasında çalışmayla ilgili literatür- taranmış ve bilgiler toplanmıştır. Ayrıca 

ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler yapılmış ve çeşitli veriler elde 

edilmiştir. Daha sonra ilçenin peyzaj potansiyeli belirlenmiş, bu potansiyelin 

en uygun şekilde değerlendirilmesi için SWOT analizi ile kaynaklar 

değerlendirilmiştir. 

1.2. Murgul İlçesinin Doğal ve Kültürel Peyzaj Değerleri 

Peyzaj değerleri, doğal ve kültürel çekicilikler olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Doğal peyzaj değerleri topografya (dağlar, kanyonlar, plajlar, 

mağaralar, volkanlar, fosil alanları vb..), iklim (sıcaklık, yağış, gün ışığı vb..), 

hidroloji (göller, nehirler, şelaleler, sıcak sular ..), yaban hayatı (memeliler, 

kuşlar, böcekler, vb..), vejetasyon (ormanlar, meralar, vb.), konum 

(merkezilik, uçluk) şeklinde alt sınıflara ayrılabilir  Kültürel peyzaj değerleri 

ise, tarih öncesi kalıntılar, mimari değeri olan yapılar, tarihi mekânlar, fuar, 

panayır, folklorik törenler, gastronomi şeklinde sınıflandırılmaktadır (Weaver 

ve Opperman, 2000).  

1.2.1. Doğal Peyzaj Değerleri 

İlçenin önemli dağ oluşumlarından olan Alacadağ (Triyal Dağı) 2844 

m yüksekliğe sahip olup birçok akarsu tarafından dar ve derin bir şekilde 

biçimlenmiştir. Dağın Murgul Çayı’na bakan yamacında eğimin fazlalığı 
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nedeniyle oluşan heyelanlar sonucu heyelan set gölü oluşmuştur. Karagöl 

olarak adlandırılan bu göl oldukça sarp bir alanda ve ormanın içerisinde Kara 

Tepe’nin (1678 m) kuzeydoğusunda yer almaktadır. Alacadağ 1650 m 

yükseltilerden zirvesine kadar (2844 m) oldukça sarp, kayalık bir görünüme 

sahiptir. Bu dağ kütlesinin yükseltisi kuzey ve kuzeybatıya doğru Kara Tepe 

(1678 m), Kayalık Tepe (1009 m), Petekhane Tepe (1791 m). Yaylayolu Tepe 

(1673 m) ile yükseltisi azalarak devam etmektedir. Dağın bilhassa 

kuzeydoğusundaki yamaçlarda akarsuların yataklarını derin bir şekilde 

yarması sonucu, dar ve derin vadiler ve uzun sırtlar oluşmuştur. Triyal dağının 

kuzeydoğu yamacında Kokolet Deresi’nin açmış olduğu en büyük vadisi ise 

Kokolet Vadisidir. Triyal Dağı’nın birçok yerinde yayla yerleşmelerine 

(Tikenlik ve Gölbaşı yaylaları gibi) rastlanmaktadır (Koday, 2000).  

İlçenin ikinci önemli dağ oluşumu da ilçenin güney ve güneybatısını 

saran Gül Dağı’dır. Dağ 3371 m yüksekliğe sahiptir. Bu dağ kuzeydoğuya 

doğru alçalan bir sırtla Balıklı Dağı’na bağlanır ve su bölümü çizgisi Arhavi 

Çayı Havzası’nı, Murgul Çayı Havzası’ndan ayırır. Kuzeybatıya doğru 

alçalan bir başka sırt ise Arhavi Çayı Havzası’nı, Çağlayan Çayı 

Havzası’ndan ayırır. Akarsuların aşındırması sonucu bu sırtlar üzerinde yer 

yer tepeler de oluşmuştur. Murgul’u kuzey ve kuzeybatıdan ve Hopa’yı 

güneyden çevreleyen Balıklı Dağı, bu havzalarda en az yükseltiye sahip 

dağlık alanı oluşturmaktadır. 

Yine ilçe sınırları içerisinde bulunan Balıklı Dağı’nın 1897 m 

yükseltisindeki Gorgodi Tepesi’dir. Kabaca güneybatı-kuzeydoğu yönünde 

uzanış gösteren Balıklı Dağı’nın yükseltisi kuzeydoğuya doğru (Gorgodi Tepe 

1897 m, Morgan Tepe 984 m ve Geçit Tepe 605 m) gidildikçe azalmaktadır 

(Koday, 2000). Doğusunda Murgul Çayı Vadisi, batısında Kabisre Çayı 

Vadisi ve kuzeyinde Hopa Çayı Vadisi ile sınırlanmıştır. Balıklı Dağı, adını 

bu dağlık saha üzerinde kurulmuş bulunan akarsularda bol miktarda yaşayan 

balıklardan (Alabalık, sazan) almıştır. Balıklı Dağı’nın zirvesi 1750 m kadar 

olup, burada bir düzlük saha yer almaktadır ki, bu Miyosen dönemi aşınım 

yüzeyidir. Balıklı Dağı üzerinde birçok küçük akarsu ve derelerin oluşturduğu 

“V” profilli genç vadiler yer almaktadır. Bu vadilerden en büyüğünü; Hopa 

Çayı ve onun kollarının yataklarını derine ve geriye doğru aşındırması ile 

oluşturduğu Hopa Çayı Vadisi meydana getirmektedir (Koday, 2000). Murgul 

Çayı vadisi  “V” profilli bir vadidir. Kabaca köyünden itibaren Çoruh’a kadar 

Murgul Çayı, alüvyal tabanlı bir vadide akışını sürdürmektedir. Triyal dağının 

kuzeydoğu yamacında Kokolet Deresi’nin açmış olduğu en büyük vadisi ise 

Kokolet Vadisidir.  Tarihsel Klarceti bölgesinde yer alan, bitki örtüsü 
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açısından zengin vadilerden biridir. Kokoleti Deresi etrafında şekillenmiş olan 

Kokoleti Vadisi, Borçka yakınlarında, sol taraftan Çoruh Nehri’ne katılan 

Murgul Çayı vadisi sisteminin bir parçasıdır. Murgul Çayı’nın bir kolu olan 

Kokoleti Deresi, Golahora Dağı’nın kuzey yamacından doğar, Akantaş ve 

Korucular köyleri arasından inip Erenköy’ünde Murgul Çayı’na katılır. 

Akantaş köyü ve civarlarında bulunan vadi de 500’den fazla farklı bitkiyi türü 

bulunmaktadır. Bu zengin biyoçeşitlilik sayesinde arıcılık faaliyetinin 

ekonomik anlamda ilçeye katkı sağlamaktadır (Koday, 2000). 

Murgul Çayı Havzası’ndaki yaylalar Alacadağ, Otluca Dağı ve Gül 

Dağı’nda yoğunlaşmışlardır. Glasyal sahalarda, alpin çayırlarla kaplı alanlar 

yayla yerleşmelerinin en yoğun olduğu bölgelerdir. Murgul Çayı 

Havzası’ndaki yayla yerleşmelerinden Gül Dağı’nda yer alan yaylaların 

(örneğin Eğrisu, Kumarlı, Güldağı (Şohval) yaylaları) büyük çoğunluğu ise 

orman sınırının üzerinde (2000 m’nin üzeri) flüviyal-glasyal vadilerde yer 

almıştır. Alacadağ ve Otluca dağlarında yer alan yaylalar ise yine vadilerin 

yamaçları ile sırtlarda toplanmıştır. Murgul Çayı Havzası sınırları içinde kalan 

20 civarındaki yaylanın büyük bölümü, havzanın güney ve güney batısında 

bulunmaktadır. Gül Dağı’nın 2000-2600 metre arasında kalan bölümü yayla 

yerleşmelerinin en yoğun olduğu alandır (Koday, 2000: 106-16). Murgul Çayı 

Havzası’ndaki mezraları ise; Çimenli, Ardıç, Özmal, Kürtoğlu, Şeyket ve 

Sakavriyetdir (Koday, 2000).  

Kokolet Deresi’nin aşağı mecrasında Akantaş -Köyü yakınlarında 

küçük bir boğaz vadi oluşumu (klüz) söz konusudur. Ayrıca dere yakınlarında 

eğim kırıklığı sonucunda oluşmuş birde şelale mevcuttur. Buradaki eğim 

kırıklığının yüksekliği 40 m civarındadır. Kabaca Deresi ve kolları ile Kokolet 

Deresi, Eğrisu Deresi ve kolları çok dar ve derin bir vadi içerisinde yol 

alırken, Başköy Vadisi’ne girildiğinde sahanın genel haşin reliefi yerine daha 

basık bir reliefle karşılaşılmaktadır (Koday, 2000). Murgul’da Kokolet Deresi 

kenarında Yukarı Korucular mahallesinin 1 km kuzeyinde, yöre halkının 

“çermik” olarak nitelendirdiği bir kaynak bulunmaktadır (Koday, 2000). 

Delikli Kaya şelalesi ilçenin Başköy köyünde bulunmaktadır. 

Şelalenin ilçe merkezine uzaklığı yaklaşık olarak 10 km’dir. Şelale, tortul 

kayaç üzerindeki 7 metre yükseklikten kireç ve kil taşının suyu zamanla 

aşındırmasıyla oluşan 4 metre çapındaki doğal bir delikten aşağıya 

düşmektedir. Murgul ilçesi Damar mahallesi sınırları içerisinde yer 

almaktadır. Heyelan set gölü şeklinde oluşmuş olan Karagöl, 41°.22’56”-

41°.22’40” K enlemleri ile 41°.60’74”-41°.60’96” D boylamları arasındadır. 

Deniz seviyesinden 1800-1810 m yükseltide yer alan göl, yaklaşık 2.6 ha’lık 
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bir alana sahiptir (Koday vd., 2017). Bu alan birçok bitkiye ve canlıya ev 

sahipliği yapmaktadır. Alan çoğunlukla doğa yürüyüşleri, fotoğraf çekinme ve 

piknik amacıyla kullanılmaktadır. İlçenin Küre köyünde 20 metre yüksekliğe, 

40 metre uzunluğa sahip gemiye benzeyen bir kaya ilginç görüntüler 

sunmaktadır. Bu kayaya yerli halk tarafından ‘Gemkaya’ adı verilmiştir.  

Artvin ili bitkisel çeşitlilik bakımından oldukça zengindir. Murgul’a 

bağlı Damar bölgesi üst kesimlerinde Rododendron fundalıkları, yayla ve 

alpin otlaklar bulunurken, Murgul Deresi havzasının hakim ağaç türleri ladin, 

göknar, sarıçam, meşe, kestane, kayın ve kızılağaç gibi türler bulunurken 

ıhlamur, gürgen, akçaağaç, dişbudak, ceviz, kavak, söğüt, akasya, şimşir, 

porsuk gibi birçok ağaç türü de mevcuttur. Bununla birlikte Tiryal -Dağı’nda 

ve çevresinde bulunan "Dağ Gülü" bitkisi (Rhodothamnus sessilifolius) dünya 

endemiği olan bir bitkidir. Murgul ilçesine bağlı Erenköy köy sınırları 

içerisinde Kamilat mevkiinde bulunan Kamilat Doğu Kayını Tabiat Anıtı 

06.09.2002 tarihinde 0.10 ha’lık bir alan içerisinde ilan edilmiştir. Kayın ağacı 

(Fagus orientalis) türünün, ortalama 450 m yükseltideki yamaçlarda 300 

yaşlarında, 45 m boy, 3.08 m çap ve 10.50 m çevre genişliğine sahiptir (Çol, 

2015; Osmanoğlu ve Özalp, 2019). 
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Tiryal dağı 

 

Damar Karagöl 

Delikli Kaya şelalesi Gemkaya 

Rhodothamnus sessilifolius Kokolet Vadisi 

Şekil 2. Murgul ilçesinin doğal kaynak değerleri (URL3). 

 

1.2.2. Kültürel Peyzaj Değerleri 

Murgul vadisindeki yerleşim yerlerinin tarihi Osmanlı dönemi 

öncesine dayanmaktadır. Tarihsel Klarceti sınırları içinde yer alan Murgul 

Vadisi, erken ortaçağda Gürcü Krallığı sınırları içinde yer alırken, 11. -

yüzyılın son çeyreğinde Büyük Selçukluların eline geçmiştir. Daha sona 

Osmanlılar 16. yüzyılda Samtshe-Saatabago topraklarını ele geçirince Çıldır 

Eyaleti’ni -kurmuşlardır. Uzun süre Osmanlı yönetiminde kalan Murgul 

Vadisi, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Rusya İmparatorluğu’nun eline 

geçmiştir. Bu savaşın sonucu olarak) Murgul -Vadisi göç nedeniyle neredeyse 

boşalmıştır. Osmanlı-Rus sınırı Murgul vadisinden geçiyordu. Vadi’deki 

köylerin büyük çoğunluğu Rus tarafında, birkaç köy ise Osmanlı tarafında 

kalmıştı. 1901 yılında Murgul Bakır Fabrikası’nın açılmasıyla bölgenin önemi 

artmıştır. I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Rus ordusunun bölgeden 

çekilmesinden sonra Murgul, 1918-21 arasında bağımsız Gürcistan’ın sınırları 

içinde yer -almıştır. 1921’de, Kızıl Ordu’nun Gürcistan’ı işgali sırasında, 



 
 13 

Murgul’un da içinde yer aldığı bölgeyi Türkiye fiilen ele -geçirmiştir. 16 Mart 

1921’de imzalanan Moskova Antlaşması’yla Murgul’un da bağlı olduğu 

Artvin ve Ardahan Türkiye’ye bırakılmıştır. Bu yüzden Murgul’un köylerinde 

Gürcü izlerini taşıyan geleneksel yaşam anlayışı yansıra birçok tarihi ve 

mimarı yapı örneklerine rastlanılmaktadır. Fakat bu kültürel değerlerin 

çoğunluğunun sadece kalıntıları mevcuttur. Bunlardan bir tanesi Murgul 

vadisinde eski adı Korideti (Çimenli) köyündeki tarihi kilisedir. Fakat -

kilisenin yeri bugün bilinmemektedir. Bu köy kilisesinde Yunanca elyazması 

ünlü bir İncilin muhafaza edildiği ve bu İncil’e düşülmüş son derece ilginç 

Gürcüce notların var olduğu söylenmektedir. Bir başka tarihsel yapı ise, 

Ereguna (Erenköy) köyündeki köy kilisesidir. Köyün merkezinde bulunan bu 

kiliseden geriye sadece yıkıntıları kalmıştır. Günümüze yıkıntıları ulaşan bir 

başka tarihsel yapı, Murgul kasabasının 600 metre güneyinde, Murgul 

Çayı’nın sol kıyısındaki kayalık bir tepede bulunan kaledir. Bir adet kulesi 

bulunan bu kaleden geriye sadece yıkıntılar kalmıştır. Gürcü mimarisinin 

izlerini taşıyan Murgul Korucular Köyü Kokulet Deresi üzerinde ve Murgul 

Çayı Borçka-Murgul Karayolunun 5. Km’de kemerli köprüler mevcuttur 

(Teimuraz vd., 2016; Aytekin, 2020). Murgul köylerinde evlerin dış 

görünümü bir dereceye kadar Guria (Gürcistan) bölgesindeki evlerle 

benzerdir. Evler kestane tahtasından yapılmış, çatıları kiremitle örtülü ve iki 

katlıdır. Bunun yanı sıra Murgul-Molla Hamit Cana Hoca Türbesi, Arslanlı 

Camii, Erenköy Camii,  Korucular Köyü (Murgul) Koruma Altındaki Tarihi 

Konak, Küre Şehitliği (Tarihi Sit Alanı) gibi kaynak değerlerini görmek 

mümkündür. Bu tarihi değere sahip kaynaklarını yanı sıra Uluslararası Tulum 

ve Müzik Festivali, Geleneksel Özmal ve Damar Boğa Güreşleri,  Özmal 

Kültür, Sanat, Spor ve Ananevi Boğa Güreşleri gibi birçok kültürel etkinlik 

düzenli olarak yapılmaktadır. Bu etkinlikler kapsamında aynı zamanda 

etnografya müzesi gezisi, Damar Karagöl Yaylası gezi turu, yöresel yemek 

yarışmaları, halk oyunları gösterileri, açık hava halk konseri, boğa güreşleri 

doğa yürüyüşleri, jimnastik gösterileri, futbol turnuvasıdır. Uluslararası tulum 

festivali Ağustos’un ilk hafta sonu Murgul vira kültür, sanat, gençlik ve spor 

derneği halk oyunları gösterileri, yöresel ve uluslararası müzik dinletileri, 

çocuklar ve gençlere yönelik oyunlar gibi etkinliklerde düzenlenmektedir 

(URL3). 
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Molla Hamit Cana Hoca Türbesi  Küre Şehitliği (Tarihi Sit Alanı) 

Erenköy Camii   Murgul Deresi Kemer Köprüsü  Kokulet 

Deresi Köprüsü 

Of Road yarışları 

Boğa güreşi festivali 
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Uluslararası Tulum ve Müzik Festivali 

Şekil 3. Murgul ilçesinin kültürel kaynak değerleri (URL3) 

 

2. BULGULAR 

2.1. Murgul İlçesinin Turizm Potansiyeli 

Murgul yöresi doğal bir tabiat parkı görünümünde olup, çeşitli 

rekreasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesine olanak tanıyan ve aynı 

zamanda turizme katkı sağlayacak eşsiz doğa güzelliklerine sahiptir. Murgul 

ve çevresi araştırma-inceleme amaçlı gezi gözlem faaliyetlerinin 

yapılabileceği bir doğal müze özelliği göstermektedir. İlçede bulunan Kokolet 

Vadisi (Murgul), Kabaca Vadisi (Murgul), Başköy Ormanları biyoçeşitlilik ve 

yaban hayatı açısından da önemli doğal ortamlardır. Bu alanlar flora ve fauna 

bakımından zengindir. İlçe ve yakın çevresindeki ormanlık alanlar doğa 

yürüyüşleri ve kampçılık aktivitelerine için oldukça uygun destinasyonlardır. 

Sadece bu vadiler değil ilçe çevresinde bulunan ormanlık alanlarda da son 

derece güzel sonbahar renklenmesi gözlenmekte, bu renklenme ile ilçenin 

doğal güzelliğinin birleşmesi ile olağanüstü manzaralar ortaya çıkmaktadır.   

Kokolet Vadisi içerisinde yer alan Kokolet Çağlayanları ve Küre köyü 

içerisinde iki ayrı düşüş gösteren şelale bulunmaktadır. Bu su kaynakları ve 

yakın çevreleri, çağlayanlar hem ana kayayı aşındırmasıyla oluşturduğu ilginç 

görünümüyle dikkat çeken su kaydırağını andıran oluşumlar meydana 

getirmiş hem de 3-4,5 m’den düşüş gösteren yerlerde dev kazanlar 

oluşturmuştur. Su kaynakları açısından zengin olan ilçe de ilginç şelalelerden 

birisi de Başköy yakınlarında bulunan Delikli Kaya Şelalesidir. Delikli Kaya 

Şelalesi aşınmaya dirençli olmayan ana kayanın su tarafından aşındırılmasıyla 

meydana gelmiş çemberden yaklaşık 10 m yüksekten düşen bir dev kazanı 

meydana getirmiştir. Bu da şelale ve yakın çevresinde olağanüstü manzaralar 

ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ayrıca ilçede Kokolet Deresi yakınlarında yöre 

halkının “çermik” olarak nitelendirdiği bir kaynak bulunmaktadır. İlçenin 



 
16 TURİZM VE SANAT 

diğer önemli su kaynaklarından olan Damar Karagöl yaban hayatı bakımından 

da oldukça zengin bir potansiyele sahip olmasının yansıra,  70 âdeti endemik 

bitki türü ile de flora turizm imkânlarına olanak sağlamaktadır. Göl ve 

çevresinin sonbahar renklenmesinin her tonunun görülebildiği manzara keyfi 

sunmaktadır. Ayrıca yüksek dağlık kütlelerin varlığı nedeniyle uygun iklim ve 

hava koşullarının sağlandığı dönemlerde yamaç paraşütü için çok ideal alanlar 

oluşmaktadır. Bu alanlar ve yakın çevreleri doğa inceleme,  kamp ve piknik 

yapma,  bitki ve yaban hayatı inceleme, doğa yürüyüşü, foto safari gibi birçok 

etkinliğin yapılmasına fırsat yaratmaktadır. Artvin ili Murgul ilçesinde 

Başköy sınırları içerisinde ormanlık alanda adeta gemiyi andıran ortalama 

yüksekliği 5 m, genişliği 3,5 m ve uzunluğu 25 m’yi bulan genel yapısı 

konglomera olan kaya parçası oldukça ilginç doğal oluşumlardan birisidir.  Bu 

oluşumun yansıra Murgul Korucular (madensuyu) köyünde Helisky gibi bir 

etkinlik için potansiyel alanlar mevcuttur (Koday, 2000). 

Ayrıca yörede henüz keşfedilmemiş yürüyüş rotaları bulunmaktadır. 

Bunlara örnek olarak Murgul’da Başköy, Küre, Kokolet Vadisi, Kabaca 

Vadisi, Damar köyü, Karagöl ve Başköy’deki Gemikaya Mevkii gibi alanlar 

trekking ve fotosafari gibi etkinlikleri yapma imkânı sunmaktadır. Bu yüzden 

de birçok profesyonel ve amatör fotoğraf sanatçısı farklı mevsimlerde bu 

yöreyi ziyaret etmektedir. Kuş göç yolu üzerinde bulunması nedeniyle 

Murgul’da Mart- Kasım ayları arasında kuş gözlemciliği yapılabilmektedir 

(Karaşah, 2017) 

İlçede kendine has coğrafyası ve iklimi ile zengin yaşama kültürünün 

birleştiği ve geleneksel yayla yaşantısının devam ettiği (Gulikana, Eğrisu, 

Kabaca Köyü yaylaları) yaylalarının yansıra hem merkez ilçede hem de 

köylerde gerçekleştirilen  (Murgul Osmanlı ve Çevre Köyleri Kültür Sanat 

Turizm Festivali, Uluslararası Tulum ve Müzik Festivali, Geleneksel Özmal 

ve Damar Boğa Güreşleri,  Özmal Kültür, Sanat, Spor ve Ananevi Boğa 

Güreşleri) yerel etkinlik ve festivaller yörenin tanıtımının yapılması, yerel 

ekonomiye katkı sağlanması, gelenek ve göreneklerin yaşatılması, yöre 

halkının sanat-kültür ile ilgili beklentilerinin karşılanması ve yörede hem iç 

turizm hem de dış turizmin gelişmesine katkı sağlayan zengin kaynaklar 

arasındadır. 
 

2.2. Swot Analizi-Kullanıcı Tercihi Anket Sonuçları ve 

Değerlendirmeleri 

Doğası ve kültürel kaynakları korunmuş alanlarda turizm ve 

rekreasyonel faaliyetlerin sürdürülebilirlik anlayışında yapılabilmesini 
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kolaylaştırabilmek adına bu özel alanların kaynak değerlerinin doğru tespit 

edilip (güçlü/zayıf/avantaj/dezavantaj olabilecek) tüm yönleriyle 

değerlendirilmesi ve bu değerlendirmeler sonucu planlamaların yapılması 

doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu amaçla çalışma kapsamında Murgul ilçesi ve 

yakın çevresinin sahip olduğu tüm doğal ve kültürel kaynak değerlerinin 

envanterinin çıkarılarak sahip olduğu tüm güçlü/zayıf/avantaj/dezavantaj 

koşulların ortaya konması için yapılan SWOT -analizi sonucu tablo 1’de 

verilmiştir.  
 

Tablo 1. Çalışma alanın mevcut durumunu ortaya koyan SWOT analizi 

değerlendirmesi 
 

GÜÇLÜ YÖNLERİ    

Güvenli olması 

Suç oranının düşük olması 

Zengin biyoçeşitlilik 

Rekreasyonel faaliyetlere ilginin yüksek olması 

Zengin doğal kaynaklara sahip olması 

Korunmuş yerel değerlerin varlığı 

Kamilet doğu kayını tabiat anıtının varlığı 

Kokolet vadisinin varlığı 

Tarımsal ve arıcılık faaliyetleri 

Delikli kaya, damar (karagöl) gibi su varlıklarının bulunması 

Festivallerin varlığı 

Misafirperver yore halkı 

Geleneksel mimariye sahip köy kültürünün hakim olduğu kırsal 

mekanların bulunması 

Zengin su kaynaklarının varlığı 
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ZAYIF YÖNLERİ 

Yöreye özgü ekonomik faaliyetlerin yetersizliği 

Kültür ve kimliğin yansıtılamaması 

Rekreasyonel amaçlarla kullanılabilecek düzenlenmiş alanlarının 

sayısının yeterli olmaması 

Alt yapı-ulaşım sorunlarının olması 

Genç nufus göçünün olması 

Kalifiye eleman eksikliği 

Girişimci kitlenin yeterli olamaması 

Yeterli sayıda yeme içeme-konaklama tesislerinin olmaması 

Trekking rotalarının olmaması 

Tanıtım faaliyetlerinin yetersizliği 

Bakır maden alanının varlığı 

Paydaşlar ile yeterli koordinasyonun sağlanamaması 

Dinlenme-eğlence-yeme içme alanlarının yeterli olmaması  

Kamp olanaklarının yetersiz olması 

Piknik alanı, çay bahçesi ya da kafeterya gibi alanların hem nitelik 

FIRSATLAR 

Yöre halkının rekreasyonel faaliyetleri gerçekleştirme yönünde istekli 

olmaları 

Zengin doğal su kaynaklarının varlığı 

Zengin biyoçeşitlilik 

Arıcılık faaliyetlerinin olması 
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Sakin güvenilir olması 

Misafirperver 19ore halkı 

Doğa sporlarını gerçekleştirebilecek doğal kaynak varlığı 

İnsanların kalabalıktan uzaklaşıp daha sakin yerlere yönelme 

isteklerinin giderek artması 

TEHDİTLER 

Maden faaliyetlerinden dolayı doğanın tahrip olması ve kirlilik 

düzeyinin yüksek olması 

Göç faaliyetlerinin fazla olması 

Yetersiz altyapı 

Yetersiz ulaşım ağı 

Hizmet kalitesinin düşük olması 

Doğal ve tarihi değerlerin rekreasyonel faaliyetlerine kazandırılmasına 

yönelik çalışmaların yetersiz olması 

Yörenin tanıtımının yetersiz olması 

Dinlenme-eğlence-yeme içme alanlarının yeterli olmaması 

Kontrolsüz piknik ateşi yakılmasının yangın riski taşıması 

Yöresel ürünlerin gelen ziyaretçilere satışının yapılmaması ve 19ore 

halkının bundan istifade etmesi için uygun satış ortamlarının 

bulunmaması 

Murgul ve çevresinin sahip olduğu doğal zenginlikler konusunda 

buraya gelen ziyaretçilerin yeterli bilgi ve bilince sahip olmaması 

 

İlçe sahip olduğu doğal güzellikler ve kültürel varlık değerleri ile 

turizm açısından önem arz etmektedir. Sarı (2010), Surat (2016), Düzenli vd. 

(2017) ve Karaşah (2017) yapmış oldukları çalışmalarında turizm ve 

rekreasyonel faaliyetlere doğal, tarihi ve kültürel varlıkların çekicilik 
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özelliklerinin yön verdiğini vurgulamışlardır. İlçede turizm ve rekreasyonel 

faaliyetlerin geliştirilebilmesi için öncelikle altyapıya yönelik yapılacak 

planlama çalışmalarında yer seçimi, ulaşım, konaklama, kirlilik, doğal 

alanların ve su alanlarının korunması, mevcut yapının korunmasına yönelik 

düzenlemelere önem verilmelidir. Özellikle doğal değerlerin sürekliliğinin 

sağlanabilmesi için, maden faaliyetlerinden dolayı ortaya çıkan hem görsel 

hem de fiziksel kirlilik düzeyinin alınacak tedbirler sayesinde kontrol altında 

tutulabilmeli. Buna yönelik gerekli peyzaj onarımı çalışmalarına öncelik ve 

önem verilmelidir.  

İlçe ve yakın çevresinde çeşitli turistik ve rekreasyonel amaçlı doğa 

yürüyüşleri, doğa inceleme,  piknik yapma,  bitki ve yaban hayatı inceleme, 

foto safari, Helisky, kamp etkinlikleri, kültürel amaçlı yapılan ziyaretler gibi 

etkinlikler uzun yıllardır devam etmektedir. Bu etkinlikler özellikle yaz 

aylarında daha da artmaktır. Fakat yeterli sayıda ve kalitede hizmet 

verebilecek konaklama işletmesinin, yeme-içme tesisinin olmaması, yürüyüş 

rotalarının bulunmaması kuş gözlemciliği ve kampçılık için rotaların 

belirlenmemiş olması ve yönlendirme levhalarının olmaması bu etkinliklerin 

gerçekleştirilmesini zorlaştırmaktadır. Anket çalışmasının sonuçları Tablo 2 

ve Tablo 3’de verilmiştir.  
 

Tablo 2. Anket Katılımcılarının Demografik Özellikleri 

Demografik Özellikler  

Değişkenler Yüzde(%) Değişkenler Yüzde(%) 

Cinsiyet Erkek  

Kadın 

34,7 

65,3  

Mesleği İşçi  

Memur  

Emekli  

Çiftçi  

Ev Hanımı  

Serbest Meslek  

Öğrenci 

12.4 

21.2 

8.8 

33.2 

8.4 

8 

8 

Yaş 0-18  

19-25  

4 

70 

İkamet 

Durumu 

Halen 

Murgul’da 

64 
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26-40  

41-60  

61 Ve Üzeri 

22 

3.3 

0,7 

Yaşıyorum  

Murgul’da 

Yaşıyordum 

Ama Artık 

Yaşamıyorum 

36 

Öğrenim 

Durumu 

İlköğretim 

Mezunu  

Lise Mezunu  

Yüksekokul 

/Üniversite  

Lisansüstü 

25 

29 

28 

20 

   

 
 

Tablo 3.  Katılımcıların Murgul ve Çevresi İle İlgili Sorulara Verdiği Yanıtlar 

Değişkenler  Yüzde

(%) 

Değişkenler  Yüzde

(%) 

Murgul’a İlk kez mi geliyorsunuz? Murgul’a Geliş Sıklığınız Nedir? 

Evet  

Hayır 

35.2 

64.8 

15 Günde Bir  

Ayda Bir  

3 Ayda Bir  

6 Ayda Bir  

Yılda Bir 

Murgul’da yasıyorum 

12 

11.2 

10.6 

9.6 

27 

29.6 

Murgul’a Daha Çok Hangi 

Mevsimde Gelirsiniz? 

Murgul’a Kimlerle Birlikte Geldiniz/Gittiniz? 

İlkbahar  

Yaz  

Sonbahar-Kış 

32.4 

40.4 

27.2 

 

Yalnız  

Aile/Akrabalar  

Turlarla  

Arkadaşlar 

12 

15.2 

7.2 

32.4 
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 Murgul’da yasıyorum 33.2 

Murgul Denince Aklınıza Gelen 

Yer/Yerler? 

Murgul’da sıklıkla Ziyaret Ettiğiniz Yer/Yerler? 

Delikli Kaya 

Damar (Maden) 

Damar (Karagöl) 

Efkar Tepesi 

Kokolet Vadisi 

Gem Kaya 

İlçe Merkezi 

Şelaleleri 

Köyleri 

Aklımda Yer Eden Bir 

Yeri Yok 

19.6 

11.2 

15.2 

9.6 

7.8 

10.2 

7.2 

7.0 

7.1 

5.1 

Delikli Kaya 

Damar (Karagöl) 

Damar (Maden) 

Efkar Tepesi 

Kokolet Vadisi 

İlçe Merkezi Ve Çevresi 

Gem Kaya 

Özmal Camii 

24 

14 

13.2 

12 

9.8 

10 

8 

9 

 

Hangi Etkinliklerde 

Bulunuyorsunuz? 

(Birden fazla tercih yapabilirsiniz) 

Yeteri Sayıda Olmadığını düşündüğünüz Veya 

Olmasını İstediğiniz Tesisler/donatı elemanları 

hangileridir? (Birden fazla tercih yapabilirsiniz) 

Piknik Yapmak 

Manzara İzlemek/fotoğraf 

çekmek 

Yürüyüş Yapmak 

Doğa Sporlarını Yapmak 

Doğayı İncelemek 

Kampçılık  

Dinlenmek Ve Temiz Hava 

Almak 

Kent Stresinden 

91.4  

79.7 

84.4 

71.9 

54.8 

45.2 

79 

Giriş Ve Danışma Kulübesi  

Otopark  

Yürüyüş Ve Yol Patikaları  

Çocuk Oyun Alanları  

Spor Alanları  

Kır Lokantası/Kır Kahvesi  

Gözlem/Seyir Terasları 

Üstü kapalı oturma alanları 

Yağmur Barınakları  

64.9  

72.2  

73.8  

56.1 

54 

68.1 

64.2 

56.4 

52.2 
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Uzaklaşmak Tuvaletler (Wc)/çeşme  

Doğal Ve Yapay Su Göletleri  

Yerel ürün satış reyonları 

Alışveriş Üniteleri/büfeler 

Çöp Kutuları  

Tanıtıcı/Yönlendirici Levhalar  

Piknik ünitelerini 

68.1 

54.8 

64.7 

59 

59.5 

55.8  

68.8 

Ziyarete Gittiğiniz Yerlerin Olanaklarından Yararlanmanızı Engelleyen Nedenler 

Nelerdir? (Birden fazla tercih yapabilirsiniz) 

Konaklama Tesislerinin Azlığı  

Ulaşım Güçlüğü  

Serbest Zaman Yetersizliği  

Alt yapı olanaklarının yetersizliği 

Hizmet Kalitesindeki Eksiklik  

Yeterli Sayıda Açık/kapalı oturma ünitesinin Olmaması  

Tuvalet, Çeşme, Çöp Kutusu, Vs. Eksikliği  

Tesislerin Kirliliği/bakımsızlığı 

Tasmasız Ve Kontrolsüz Köpekler  

Çevre kirliliği 

Alanların büyüklüklerinin yeterli olmamasından kaynaklı aşırı kalabalık olması 

66.9 

77.1  

71.9 

81.8  

77.7 

67.3 

66.5 

78.7 

61 

66.6 

74.5 

 

Katılımcıların Rekreasyon Alanlarında Aradıkları Kriterler İle İlgili Görüşleri 

 Önemsiz    Az 

Önemli   

Kararsızım  Önemli Çok 

önemli 

Yakın Olması,  

Ulaşım Kolaylığı 

1.8 

2.6 

3.6 

5.2 

13.2 

16.1 

34 

25.7 

47.3 

50.4 



 
24 TURİZM VE SANAT 

Çocuklar İçin Uygun Oyun Ve 

Eğlence Alanların Olması 

Alanda Yeteri Kadar Donatı 

(Masa, Çöp Kutusu, Vs.) 

Elamanının Olması 

Alanın Büyüklüğü 

Sessizlik Ve Huzurlu Bir 

Ortam Olması 

Temiz Havada Egzersiz 

Olanağı Sağlaması 

Atık Ve Çöplerin Olmaması 

Az Para İle Çok Eğlenmek 

Alan Güvenliği 

İçerisinde Doğal Veya Yapay 

Su Kaynaklarının 

4.9 

 

1.8 

 

3.1 

 

 

4.2 

7 

 

2.6 

 

0.8 

1 

4.4 

9.9 

 

3.6 

 

2.9 

 

 

10.6 

10.1 

 

4.2 

 

3.1 

3.4 

7 

16.6 

 

14.8 

 

22.1 

 

 

15.8 

15.8 

 

14.5 

 

10.9 

8.1 

10.9 

26.8 

 

26.8 

 

32.7 

 

 

22.6 

25.5 

 

21.8 

 

29.6 

30.6 

28.8 

41.8 

 

53 

 

39.2 

 

 

46.8 

41.6 

 

55.6 

 

56.9 

56.9 

48.9 

 

Tablo 3’e göre ankete katılanların %64.8’inin Murgul’a ilk kez 

gelmediklerini, %29.6’sının Murgul’da yaşadığını, %40.4’ünün çoğunlukla 

yaz mevsiminde Murgul’u ziyaret ettiklerini, %32.4’ünün ziyaretlerini 

arkadaşları ile yaptıkları görülmektedir. Murgul denince aklınıza ilk gelen yer 

neresidir sorusuna katılımcıların %19.6’sı Delikli Kaya cevabını vermiştir. 

Bunu sırasıyla %15.2’i ile Damar (Karagöl), %11.2’i ile Damar (Maden), 

%10.2’i ile Gem kaya, %9.6’ı ile Efkar Tepesi ve %7.8 ile Kokolet Vadisi 

takip etmektedir. Sıklıkla ziyaret ettikleri yerler sorulunca ilk sırada %24 ile 

yine Delikli Kayanın yer almaktadır. Daha sonra %14 ile Damar (Karagöl), 

%13.2 ile Damar (Maden), %12 ile Efkar Tepesi, %10 ile ilçe merkezi ve 

%9.8 ile de Kokolet Vadisinin sıklıkla ziyaret edildiği saptanmıştır. Ziyaret 

ettikleri yerlerde çoğunlukla hangi etkinlikleri yaptıkları/yapmayı tercih 

ettikleri sorusuna katılımcıların %91.4’üpiknik yapmak yanıtını vermiştir. 

Piknik yapma etkinliğiyle beraber çoğunlukla %84.4 ile yürüyüş yapmak, 
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%79.7 ile manzara seyri/fotoğraf çekmek, % 79 ile kent stresinden 

uzaklaşmak dinlenmek %71.9’u doğa sporları yapmak gibi etkinlikleri de 

yapmayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Ziyaret yaptıkları alanlarda yeterli 

sayıda ve kalitede olmayan donatı/tesislerin neler olduğu sorusuna yürüyüş 

yol ve patikalarının (%73,8) eksik olduğu cevabını vermişlerdir. 

Kullanıcıların  %72.8’i otopark alanlarının yetersiz olduğunu, %68.8’ipiknik 

ünitelerinin, yetersiz olduğunu, % 68.1’i restoran/kır kahvesi/kır lokantası gibi 

yeme içme tesislerinin yetersiz/eksik olduğunu, %68.1’i tuvalet/çeşme 

birimlerinin olmadığını, %64.9’u giriş/danışma ünitelerinin olmadığını, 

%64.7’si yerel ürün satış reyonlarının olmadığını, %64.2’si seyir/gözlem 

teraslarının eksik olduğunu, %59.5’i çöp kutularının yetersiz olduğunu,%59’u 

alanlar içerisinde alışveriş ünitelerinin/büfelerin olmadığını, %55.8‘i tanıtıcı 

ve yönlendirici levhaların eksik/yetersiz olduğunu belirtmiştir. Ziyaret 

ettikleri alanlardan faydalanmalarını engelleyen/etkileyen faktörlerin neler 

olduğuna yönelik sorulan soruya %81.8 ile alt yapı olanaklarının yetersizliği 

cevabı verilmiştir. Bunu sırasıyla %78.7 ile tesislerin bakımsızlığı, %77.7 ile 

hizmet kalitesindeki eksiklik, %77.1 ile ulaşım güçlüğü, %74.5 ile alanların 

aşırı kalabalık olması, % 71.9 ile serbest zaman eksikliği izlemektedir. 

Katılımcıların Murgul ve çevresindeki ziyaret ettikleri alanlarda aradıkları 

kriterlere baktığımızda alanın güvenli olmasının (%56.9), ekonomik 

olmasının (%56.9), temiz ve bakımlı olmasının (%55.6), yeterli donatı 

elemanlarının olmasının (%53) ve ulaşım kolaylığının (%50.4) olmasının çok 

önemli olduğunu belirtmişlerdir.     

Kentlerin peyzajını doğal ve kültürel kaynak değerleri 

oluşturmaktadır. Bu değerler kentlerin diğer kentlerden farklılıklarını, 

özgünlüklerini ve yerel değerlerini ortaya koymaktadır. Kentlerdeki farklı 

doğal ve kültürel yapılar alanların çekim merkezi haline gelmesini 

sağlamakta, turizmi çeşitlendirmekte, tercih edilebilirliğini artırmakta ve 

kullanıcıları çeşitli turizm alanlarına yönlendirmektedir. Bu yüzden doğal ve 

kültürel peyzaj değerleri, turizm potansiyelini belirleyen başlıca değerler 

olarak görülebilir. Doğa ile bağlantılı rekreasyon, turizm ve rekreasyon 

çerçevesinde bir alanın ticari bir alan olarak kullanımına imkan tanımakta ve 

hizmet sunmaktadır. Peyzaj, doğa ve bu kavramlarla ilişkili ve karşılıklı 

etkileşim içinde olmak günümüz şartlarında oldukça önemlidir. 
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SONUÇ  

Çalışmada Murgul ilçesinde yer alan rekreasyon alanlarını 

belirlemeye yönelik araştırmalar yapılmış ve bireylerin bu belirlenen 

alanlarda kullanımlarına yönelik yaptıkları faaliyetler, kullanım amaçları, 

alanda gördükleri eksiklikler, alanları tercih etme sebepleri, alanda 

rekreasyonu kısıtlayıcı etkenler ve sözü geçen ilçe ile ilgili yapmak 

istedikleri faaliyetler sorulmuştur. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde 

Murgul denince akla ilk Delikli Kaya, daha sonra Damar (Karagöl), Damar 

(Maden), Gem kaya, Efkar Tepesi ile Kokolet Vadisi gelmiştir. Sıklıkla 

ziyaret ettikleri yerlerin başında da yine Delikli Kaya gelmektedir. Daha 

sonra Damar (Karagöl), Damar (Maden), Efkar Tepesi ile de Kokolet 

Vadisinin sıklıkla ziyaret edildiğini. Ziyaret ettikleri yerlerde çoğunlukla 

piknik yapmak, yürüyüş yapmak, manzara seyri/fotoğraf çekmek kent 

stresinden uzaklaşmak/dinlenmek, doğa sporları yapmak gibi etkinlikleri de 

yapmayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Ziyaret yaptıkları alanlarda yürüyüş 

yol ve patikalarının, otopark alanlarının, piknik ünitelerinin, restoran/kır 

kahvesi/kır lokantası gibi yeme içme tesislerinin, tuvalet/çeşme, yerel ürün 

satış reyonlarının, seyir/gözlem teraslarının, çöp kutularının, alışveriş 

ünitelerinin/büfelerin, tanıtıcı ve yönlendirici levhalar gibi tesislerin ve 

donatıların yeterli sayıda ve kalitede olmadığı sonucu elde edilmiştir. 

Katılımcılar alt yapı olanaklarının yetersiz olması, tesislerin bakımsızlığı, 

hizmet kalitesindeki eksiklikler, ulaşım güçlüğü, alanların aşırı kalabalık 

olması ve serbest zaman eksikliği gibi faktörlerin alanlardan yararlanmalarını 

engellediğini belirtmişleridir. Katılımcılar aynı zamanda Murgul ve 

çevresindeki ziyaret ettikleri alanlarda alanın güvenli olmasının, ekonomik 

olmasının, temiz ve bakımlı olmasının, yeterli donatı elemanlarının olmasının 

ve ulaşım kolaylığının olmasının çok önemli olduğunu belirtmişlerdir.     

Murgul gibi kırsal alanlarda gerçekleştirilen günübirlik geziler ve 

yapılan benzeri faaliyetler sonucunda istemeyerek de olsa doğal ve kültürel 

kaynaklara zarar verilmesi, geleneksel yaşam tarzının değiştirmeye yönelik 

tehditlerin ortaya çıkması ile doğal, kültürel ve tarihi mirasın korunması 

konusundaki bilinçsizlik ve önemsememek birleşince yerel halk açısından ve 

ilçenin sahip olduğu kaynak değerleri açısından tehlikeli durumlar ortaya 

çıkabilir. Bu tehlikeli durumlar sadece alanın turistik ve rekreasyonel 

kullanımlardan kaynaklı ortaya çıkmayacağını söyleyebiliriz. İlçe de işletilen 

bakır madeni büyük oranda saha ve çevresindeki jeomorfolojik ve 

hidrografik görünümde büyük bir değişiklik meydana getirmiştir. Her geçen 

gün artan maden çıkarımı neticesinde dağlık alanda büyük bir kütle kaybı 
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yaşanmış, ortaya çıkan hafriyatlar başka bir alanda biriktirilerek peyzaj 

büyük ölçüde değişimlerin olmasını sağlamıştır. Oluşan orman tahribatı, 

Karagöl’e kadar ulaşan madencilik faaliyetleri hiç şüphesiz bölgenin ekolojik 

dengesini etkileyerek daha büyük bir tehdidin ortaya çıkmasını 

sağlamaktadır. Turistik ve rekreasyonel faaliyetlerin, aktivitelerin 

gerçekleştiği coğrafya ile doğrudan bir etkileşim içerisinde olduğu 

düşünüldüğünde, doğru peyzaj planlaması ve yönetimi, bununla ilintili olarak 

hedef peyzaj alanlarının doğru tanınması ve sürdürülebilirliğinin devam 

ettirilebilmesi esası ön planda tutularak, doğal alanlardaki hassasiyetlerin ve 

mevcut kullanımların dikkate alınarak yapılacak planlama ile de bu tehdidin 

turistik ve rekreasyonel alanları etkilemesinin önüne geçilebilir. 

Sonuç olarak Murgul ve yakın çevresi hem Artvin ilinin hem de 

Karadeniz bölgesinin turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesine katkıda 

bulunacak bir potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bölge halkının 

turizmden ekonomik gelir elde etmesinin sağlanması ve görüşlerinin 

yapılacak çalışmalara dâhil edilmesi özellikle yöredeki ve ildeki kırsal 

turizmin devamlılığı açısından önemlidir. En önemlisi ise Murgul ilçesinde ve 

Artvin ilinde alternatif turizm faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için bilimsel 

araştırmalardan elde edilen ekolojik ve sosyolojik verileri temel alan bir plan 

kapsamında başlatılması ve yürütülmesi önceliklendirilmelidir. 
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GİRİŞ 

Knidos antik kenti, Türkiye‟nin güneybatı kesiminde, Gökova 

Körfezi‟nin güney sınırını çizen Datça Yarımadası‟nın batı ucunda 

bulunmaktadır (Resim 1a). Antik kent içerisinde, mimari ve arkeolojik değeri 

oldukça yüksek, birçok anıt yer almaktadır. Bu anıtlarda, ileri düzeyde taş 

işçiliği de yoğun olarak gözlenmektedir (Resim 1b, c). İleri düzeyde taş 

işçiliği, anıt strüktürlerini oluşturan büyük ölçekli duvarlarda da göze 

çarpmaktadır. Bu duvarlarda ağırlıklı olarak; rektogonal, trapezoidal ve 

polygonal (çokgen) formlar olarak tanımlanan yapı taşları kullanılmıştır. Söz 

konusu formlar içerisinde, polygonal (çokgen) taşlar, geometrileri ve bir araya 

gelerek oluşturdukları duvar örgü sistemleri ile oldukça dikkat çekmektedirler 

(Resim 1d, e). 

 

Resim 1: Knidos antik kenti ve kent içerisindeki önemli taş işçiliği eserleri; a) antik 

kentin konumu (Tosunlar, 2022), b) Apollo Kutsal Alanı‟ndaki friz (Tosunlar, 2022), 

c) antik kentin stoasında bulunan entablature elemanları (Tosunlar, 2022), d) Apollo 

Kutsal Alanı‟nda bulunan ve polygonal (çokgen) formlu taşlar kullanılarak inşa 

edilmiş duvar (Tosunlar, 2022), e) Kap Krio‟da bulunan ve polygonal (çokgen) 

formlu taşlar kullanılarak inşa edilmiş duvar (Tosunlar, 2022). 

 

Polygonal (çokgen) duvar tekniği; genel olarak, dört adetten fazla 

köşeli, düz ya da eğri kenarlı, bu kenarları farklı açılardan birbirleri ile kesişen 

taş bloklar kullanılarak oluşturulan, antik bir duvar örgü biçimi olarak 

tanımlanmaktadır (Tırpan ve Söğüt, 1998: 162). Polygonal (çokgen) duvar 

tekniği ile inşa edilen duvarların, karmaşık yapılı bir ağ görünümü de sunduğu 
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belirtilmektedir (Fırat, 2016: 6). 

Polygonal (çokgen) formlu taşlar kullanılarak inşa edilen duvarların; 

tunç çağlarından başlayarak, erken Hıristiyanlık dönemine kadar, çok geniş 

bir tarih aralığı içerisinde ve büyük bir coğrafi sahada kullanıldıkları 

bilinmektedir (Fletcher, 1905: 54; Wycherley, 1962: 47; Fedak, 1990: 43, 61, 

89, 169; Coldstream, 2003: 286; Durukan, 2004: 52; Durugönül ve Durukan, 

2007: 19-21; Nossov, 2009: 60; Saner ve Sağ, 2012: 430; Frederiksen, 2015: 

4-7; Polat, 2016: 44-47; Erdoğan, 2017: 75; Paksoy, 2018: 557). Yapılan 

araştırmalarda ayrıca, bu formun tercihinde; statik/strüktürel tutunum 

[cohesion] avantajı ve estetik kaygıların da etkili olduğu vurgulanmıştır 

(Saner, 1994: 282; Nossov, 2009: 16; Atalay, 2010: 65). 

Polygonal (çokgen) formlu yapı taşları üzerine yapılan arkeolojik ve 

mimari araştırmalarda, ağırlıklı biçimde tarihlendirme amacına yönelik 

irdelemeler görülmektedir. Ayrıca, bazı çalışmalarda, polygonal (çokgen) 

formlu yapı taşlarının, kullanıldığı yapı ve bulundukları yere bağlı olarak, 

değişen formları ve boyutları ile kenar ve yüzey özellikleri de incelenmiştir 

(Durukan, 2004: 43-45; Erdoğan, 2017: 70-75; Büyüközer, 2020: 170). 

Bu araştırmalarla beraber, polygonal (çokgen) formlu yapı taşlarının, 

yer aldıkları duvar bütünü içerisinde, kenar sayılarına göre dağılımlarını 

inceleyen bir çalışmaya, literatür içerisinde rastlanılmamıştır. 

Eski Yunan ve Roma mimarisinde, matematiksel ve geometrik 

kurallar ile oranların göz önüne alınarak, tasarım ve inşa süreçlerinin 

gerçekleştirildiği, uzun yıllardır yapılan araştırmalarda vurgulanmaktadır 

(Vitruvius, 2005; Hoepfner, 1973; Wesenberg, 1983; Fedak, 1990: 73, 140, 

163, 171-172; Jones, 1991; Beutelspacher ve Petri, 1996: 142-143; Jones, 

2000; Jones, 2001; Şahin, 2002; Senseney, 2007; Atalay, 2010; Senseney, 

2011; Yılmaz ve Ulusoy, 2016; Yılmaz, 2017: 24-25). 

Bu nedenle yapılan çalışma, polygonal (çokgen) formlu yapı 

taşlarının, yer aldıkları duvar bütünü içerisinde, kenar sayılarına göre 

dağılımlarını incelemeyi ve bu dağılımlarda, anlamlı bir takım matematiksel 

ve geometrik ilişkiler bulunup bulunmadığını araştırmayı amaçlamaktadır. 

Çalışma, antik dönem mimarisinin zengin örneklerinin yer aldığı 

Knidos antik kentinde, 3 farklı polygonal (çokgen) yapı duvarını kapsam 

olarak ele almıştır. Çalışmada; dijital belgeleme, çizimlere dönüştürme, kenar 

sayılarının tespit edilmesi ve duvar bazında miktar ile dağılım grafikleri 

oluşturulması adımlarından oluşan, 4 aşamalı bir yöntem silsilesi takip 

edilmiştir. 
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1. ÇALIŞMANIN MATERYALİ 

Knidos antik kenti içerisinde, polygonal (çokgen) formlu yapı taşları 

ile inşa edilmiş ve büyük oranda ayakta duran, 3 adet anıt duvarı göze 

çarpmaktadır (Resim 2). 

 

Resim 2: Knidos antik kenti içerisinde, polygonal (çokgen) formlu yapı taşları ile inşa 

edilmiş anıt duvarları; a) antik kentin uydu görüntüsü (Google Earth, 2022), b) Apollo 

Karneios Kutsal Alanı kuzeydoğu duvarı (Tosunlar, 2022), c) Odeon yapısının batı 

sınır duvarı (Tosunlar, 2022), d) Kap Krio‟da bulunan teras yapılarının istinat ve 

destek duvarı (Tosunlar, 2022). 

 

Bu duvarlar içerisinde, Apollo Karneios Kutsal Alanı‟nın kuzeydoğu 

sınırını tanımlayan duvar, alt kısımlarında polygonal (çokgen) formlu yapı 

taşları, üst kısımlarında ise rektogonal formlu yapı taşları kullanımı ile dikkat 

çekmektedir (Resim 2b). Duvar, toplamda 17,60 m. uzunluğunda ve ortalama 

4,30 m. yüksekliğindedir. Duvardaki taşlar, konglomera kayaçlar kullanılarak 

oluşturulmuştur (Resim 2b). Duvar, önüne inşa edilen ve geç döneme 

tarihlenen yapı nedeniyle, bütünlüğüyle algılanamamaktadır (Love, 1972: 

404, 409; Love, 1973: 421, 430; Bruns-Özgan, 2004: 66-67). Apollo Karneios 

Kutsal Alanı, M.Ö. IV-II. yy.‟a tarihlendirilmektedir (Özgan vd. 1999: 121-

122; Doksanaltı, 2006a: 16; Büyüközer, 2012: 31; Doksanaltı vd., 2018: 51-

57; Doksanaltı vd., 2021a: 30-31). 

İncelenen duvarlar arasında olan, Odeon yapısının batı sınır duvarı, 

eğimli bir arazi üzerinde konumlanmaktadır.Duvar, 8,30 m. uzunluğunda ve 

ortalama 1,40 m. yüksekliğindedir. Duvar, bütünüyle polygonal (çokgen) 
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formlu taşlar kullanılarak inşa edilmiştir. Duvar taşları, konglomera kayaçlar 

kullanılarak biçimlendirilmiştir. Duvar taşlarının, büyük oranda eksik 

oldukları görülmektedir (Resim 2c). 

Kentin, Kap Krio olarak adlandırılan ada kesiminde, 1992 yılında 

kazılar başlatılmış ve önemli arkeolojik buluntular ile teras yapıları ortaya 

çıkartılmıştır (Özgan, 1993; Özgan, 1994; Özgan, 1996; Özgan, 1998; 

Doksanaltı, 2003: 27; Doksanaltı, 2006b: 24-25). Bu teras yapıları, lineer bir 

düzene sahiptir. Yapıların güneybatı yönlerini sınırlandıran istinat 

duvarlarında, polygonal (çokgen) formlu yapı taşı kullanımlarına 

rastlanılmaktadır. Çalışma kapsamında incelenen duvar, 2. Teras olarak 

tanımlanan kesimde, Özgan (1994: 300 ve 1996: 278) tarafından; A, B, C 

Odaları olarak adlandırılan mekânların, istinat ve destek duvarıdır (Resim 2d). 

Duvarın içerisinde yer aldığı teras yapıları, M.Ö. IV-II. yy. arasına 

tarihlendirilmektedir (Özgan, 1994: 301; Özgan, 1996: 279; Doksanaltı, 2003: 

31; Doksanaltı, 2006a: 44). 

2. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ 

Çalışma; duvarların ve duvarlardaki yapı taşlarının mevcut hallerinin 

dijital olarak belgelenmesi, bu dijital belgeleme üzerindeki verilerin CAD 

ortamında çizimlere dönüştürülmesi, bu çizimlerden ve yerinde yapılan 

gözlemlerden yola çıkarak, polygonal (çokgen) formlu yapı taşlarının kenar 

sayılarının tespit edilmesi ve tespit edilen kenar sayıları kullanılarak, duvar 

bazında miktar ile dağılım grafikleri oluşturulması adımlarından oluşan, 4 

aşamalı bir yöntem silsilesi ile gerçekleştirilmiştir (Resim 3). 
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Resim 3: Çalışmada kullanılan yöntemler; a) duvar yüzeyinin 3D modeli, b) duvar 

yüzeyinin frontal ve ölçekli ortofotosu, c) ortofotoların, CAD ortamında dijital 

çizimlere dönüştürülmesi, d) yapı taşlarının kenar sayılarının tespit edilmesi.  
 

Dijital Belgeleme: İncelenen duvarların yüzeyleri, I-Pad/Lidar 

Tarayıcısı ile “3d Scanner App™” adlı uygulamada, ortalama 50 cm. mesafe 

yakınlığında detaylı olarak taranmıştır. Tarama işlemi sonrasında, duvar 

yüzeylerinin 3D modelleri elde edilmiştir (Resim 3a). Bu 3D modeller 

üzerinden, duvar yüzeylerinin ve duvar bünyelerindeki polygonal (çokgen) 

formlu yapı taşlarının, frontal ve ölçekli ortofotoları alınmıştır (Resim 3b). 
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CAD Ortamında Çizimlere Dönüştürme: Duvar yüzeylerinin ve duvar 

bünyelerindeki polygonal (çokgen) formlu yapı taşlarının, frontal ve ölçekli 

ortofotoları, CAD ortamında dijital çizimlere dönüştürülmüştür (Resim 3c). 

Polygonal (Çokgen) Formlu Yapı Taşlarının Kenar Sayılarının Tespit 

Edilmesi: CAD ortamında oluşturulan dijital çizimlerde, polygonal (çokgen) 

formlu yapı taşlarının mevcut kenarları, birbirinden ayrı vektörler biçiminde 

çizilmiştir. Birbirinden ayrı vektörler biçiminde çizilen kenarlar, saat yönünde 

numara verilip sayılarak, her yapı taşının kenar sayısı tespit edilmiştir (Resim 

3d). Bu işlemden sonra yapı taşları, kenar sayılarına göre ayrı renkler ile 

renklendirilmiştir. Renklendirilen yapı taşlarının kenar sayıları ayrıca, taşların 

geometrik olarak ağırlık merkezine işlenmiş değerler ile de vurgulanmıştır 

(Resim 3d). 

Duvar Bazında Miktar ile Dağılım Grafikleri Oluşturulması: 

İncelenen duvar sınırları içerisinde, polygonal (çokgen) formlu yapı taşlarının 

tespit edilen kenar sayıları ve dağılımları, çubuk grafikler kullanılarak 

görselleştirilmiştir. Duvar bazında oluşturulan çubuk grafiklerde, X ekseninde 

taş kenar sayıları sıralanmakta, Y ekseninde ise o duvarda yer alan blok 

adetleri bulunmaktadır. 

3. ÇALIŞMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

İncelenen 3 adet duvarda, 369 adet polygonal (çokgen) formlu yapı 

taşı tespit edilmiştir. Tespit edilen yapı taşlarının; 166 adedinin konglomera, 

203 adedinin ise beyaz renkli kireçtaşı kayaçlardan biçimlendirildiği 

görülmüştür (Grafik 1). 

Grafik 1: İncelenen duvarlardaki polygonal (çokgen) formlu yapı taşlarının, kayaç 

tiplerine göre dağılımı. 

166 

203 

Konglomera

Kireçtaşı
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Kireçtaşından biçimlendirilmiş polygonal (çokgen) formlu yapı 

taşlarının tamamı, Kap Krio bölgesinde, 2. Teras olarak adlandırılan yapı 

duvarında yer almaktadır. Konglomera kökenli yapı taşlarının 44 adedi Odeon 

yapısının batı sınır duvarında, 122 adedi ise Apollo Karneios Kutsal Alanı‟nın 

kuzeydoğu sınırını tanımlayan duvar içerisinde bulunmaktadır. 

Polygonal (çokgen) formlu yapı taşları ile oluşturulan duvarların 

çizimleri ve bu taşların kullanıldığı duvar bütünleri içerisinde kenar sayılarına 

göre dağılımlarını gösteren çubuk grafikler, Resim 4-5 ve 6.‟da verilmektedir. 

 

 

Resim 4: Odeon yapısının batı sınır duvarı çizimi ve bu duvarda kullanılan polygonal 

(çokgen) formlu yapı taşlarının kenar sayılarına göre dağılımları. 
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Resim 5: 2. Teras olarak adlandırılan yapı grubunun istinat ve destek duvarı çizimi ile 

bu duvarda kullanılan polygonal (çokgen) formlu yapı taşlarının kenar sayılarına göre 

dağılımları. 

 

 

Resim 6: Apollo Karneios Kutsal Alanı‟nın kuzeydoğu sınırını tanımlayan duvarın 

çizimi ve bu duvarda kullanılan polygonal (çokgen) formlu yapı taşlarının kenar 

sayılarına göre dağılımları. 
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Odeon yapısının batı sınır duvarında, polygonal (çokgen) formlu yapı 

taşlarının, kenar sayıları ve dağılımlarına göre, anlamlı bir matematiksel dizi 

ortaya koyamadığı belirlenmiştir (Resim 4). Bununla beraber, bu duvardaki 

taşların önemli bir bölümünün eksik olduğu gözlenmektedir. 

Yapı taşlarının, görece çok daha az bir kesimini kaybetmiş olan 2. 

Teras duvarında, taşların kenar sayıları ve dağılımlarına göre, büyük oranda 

tekrara düşmeyen ve anlamlı sayılabilecek bir dizi, grafikte okunabilmektedir 

(Resim 5). Duvar bünyesindeki 203 adet polygonal (çokgen) formlu yapı 

taşında; 3-7 kenara kadar, artan adede sahip bir eğilim bulunmuştur (Resim 

5). Artan taş adedine sahip eğilim; 7 kenarlı taşlarda pik yapmış ve bu kenar 

sayısına sahip, 34 adet taş tespit edilmiştir (Resim 5). 

Duvar bünyesindeki taşlarda, 8 kenar sayısı ile beraber, bir azalış 

eğilimi görülmeye başlanmıştır (Resim 5). Bu azalış eğilimi, 13 kenar sayısına 

kadar net olarak izlenebilmektedir (Resim 5). 13 kenar sayısından sonra, 13-

16 kenar sayısına sahip taş adedi, kendi içerisinde sabit bir miktar 

göstermektedir (Resim 5). Dizinin sonunu oluşturan, 17-20 kenar sayısına 

sahip taş adetleri de, yine kendi arasında sabit bir miktar sunmaktadır (Resim 

5). 

İncelenen duvarlar arasında, bütünlüğünü tamamen koruyabilmiş 

olan, Apollo Karneios Kutsal Alanı‟nın kuzeydoğu sınırını tanımlayan 

duvarda, polygonal (çokgen) formlu yapı taşlarının kenar sayıları ve 

dağılımlarına göre, yine neredeyse tekrara düşmeyen ve anlamlı sayılabilecek 

bir dizi belirlenmiştir (Resim 6). Duvar bünyesindeki 122 adet polygonal 

(çokgen) formlu yapı taşında; 3-5 kenara kadar, artan taş adedine sahip bir 

eğilim görülmektedir (Resim 6). Bu eğilim, 5 kenarlı taşlarda pik yapmış ve 

bu kenar sayısına sahip, 27 adet taş gözlenmiştir (Resim 6). 

Duvar bünyesindeki taşlarda, 6 kenar sayısı ile beraber bir azalış 

eğilimi izlenmeye başlanmıştır (Resim 6). Bu eğilim, 11 kenar sayısı ile 

beraber, 0 adede inmiştir (Resim 6). Duvar bünyesinde, 11-15 kenar sayısına 

sahip, herhangi bir taşa rastlanmamıştır. Bununla beraber, 16 adet kenar 

sayısına sahip olan 1 adet polygonal (çokgen) formlu taş, önce artan ve 

sonrasında ise azalan sayı dizisi tutarlılığına zıt bir olgu olarak göze 

çarpmaktadır (Resim 6). 

İncelenen 3 adet duvardaki, polygonal (çokgen) formlu yapı 

taşlarının, kenar sayıları ve dağılımları, birbirleri ile karşılaştırıldığında da, 

dikkat çekici bazı sayısal dizi ilişkileri fark edilmektedir (Resim 7). 

Birbirlerinden farklı dönemlerde, birbirlerinden farklı yapılar için ve farklı 

malzemelerle inşa edilmiş olan; 2. Teras duvarı (b) ile Apollo Karneios Kutsal 
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Alanı duvarı (c), bünyelerindeki polygonal (çokgen) formlu yapı taşı kenar 

sayıları ve dağılımları farklı piklere ulaşsa da, benzer artış ve azalış dizileri ve 

eğilimleri göstermektedirler (Resim 7). 

Bu durum, Eski Yunan Mimarisinde, estetik ile matematik ve 

geometri bilimleri arasında kurulan sıkı ilişkileri akla getirmektedir. Bu sıkı 

ilişkilerin yanında, Knidos kentinin; antikçağ bilim, sanat ve mimarisi 

alanlarında yetiştirmiş olduğu; Sostratos, Eudoxos, Ktesias, Artemidoros, 

Herodikos, Aristogenes, Chrysippos gibi isimler (Doksanaltı vd.., 2021b: 57-

59) göz önüne alındığında, bu kentte inşa edilmiş olan mimarinin de, 

matematik ve geometri bilimleri ile olan yoğun ilişkilerinin yadsınamayacağı 

değerlendirilmektedir. 

 

Resim 7: İncelenen duvarlardaki polygonal (çokgen) formlu yapı taşlarının, kenar 

sayılarına göre dağılımlarının karşılaştırılması. 
 

4. SONUÇLAR 

Yapılan çalışmada, Knidos antik kentinde yer alan ve polygonal 

(çokgen) formlu yapı taşları kullanılarak inşa edilmiş 3 farklı duvar, 

bünyelerinde bulunan taşların kenar sayıları ve dağılımları bakımından 

incelenmiştir. 
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Çalışma sonucunda, polygonal (çokgen) formlu yapı taşlarının, yer 

aldıkları duvar bütünü içerisinde, kenar sayılarının dağılımlarına göre, bazı 

anlamlı sayısal diziler sunabildikleri görülmüştür. İncelenen 3 adet duvardan, 

2 adedinde, polygonal (çokgen) formlu yapı taşları, kenar sayıları ve 

dağılımları farklı piklere ulaşsa da, büyük oranda tekrara düşmeyen, benzer 

artış ve azalış eğilimleri göstermektedir. Çalışmanın bu verileri ışığında, 

Knidos antik kenti içerisinde bulunan ve polygonal (çokgen) formlu yapı 

taşları kullanılarak inşa edilen duvarların, ilkeleri günümüze ulaşmayan; 

estetik ve matematik bazı kurallar dâhilinde inşa edilmiş olabilecekleri 

değerlendirilmektedir. Özellikle, duvar bazında, artan ve azalan diziler 

oluşturabilen ve tekrara düşmeyen taş kenar sayılarına rastlanılması, bu 

yargıyı destekleyen en önemli bulgu olarak düşünülmektedir. 

Bu bulgu ayrıca, polygonal (çokgen) formlu yapı taşları kullanılarak 

inşa edilen duvarlara yönelik, restitüsyon ve restorasyon müdahalelerinde, 

eksik elemanların konumlarına ve formlarına ilişkin çıkarımlar yürütmeye 

olanak sağlayabilmesi açısından da önemli bulunmaktadır. 

Bununla beraber, konu üzerinde daha kesin yargılar ortaya 

koyabilmek için, farklı coğrafyalarda inşa edilmiş, daha fazla sayıda 

polygonal (çokgen) duvar örneğinin incelenmesinin ve elde edilen sonuçların 

birbirleri ile mukayese edilmesinin, muhakkak gerekli olduğu gözden 

kaçırılmamalıdır. 
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GİRİŞ 

İskilip şehri, içerisindeki kale ve kaya mezarlarından yola çıkılarak 

geç Hitit dönemine kadar tarihlenmektedir. İskilip çevresinde çıkartılan 

mimari parçalardan Hititler’den beri kesintisiz yerleşim olduğu 

anlaşılmaktadır (İlter, 1992: 2). Danişmentliler döneminde Türk idaresine 

geçen şehir, Kırşehir emiri olan Cacabey’in kurduğu vakıflarla büyümüştür 

(Temur, 1989: 121-130). Osmanlı döneminde çarşı etrafında yeni mahalleler 

eklenerek genişlemiştir (Kılcı, 2014). 

İskilip’te Osmanlı döneminde önemli görevlerde bulunmuş ilmiye 

sınıfına mensup birçok âlim yetişmiştir. Âlimlerin İskilip’te kurduğu vakıflar 

şehrin gelişiminde önemli etkendir. Bu âlimlerden birisi olan Kazasker Cafer 

Çelebi’dir (d.? ö.978/1570). Kazasker Cafer Efendi İskilip doğumlu olup 

babası Şeyhülislâm Ebüssuûd Efendi’nin amcası Nebî Efendi’dir. Oğlu, dört 

defa Şeyhülislamlık görevi yapmış Sun’ulluah Efendidir (İpşirli, 2014: 531). 

İlmiyeye mensup bir aileden geldiği için kendisine Çelebi denmiş, ayrıca 

birçok yerde görev yapmış olması sebebiyle de “Ca‘fer-i Tayyâr” lakabıyla 

anılmıştır (Şahin, 2014: 448). 

Devrinin tanınmış âlimlerinden Câfer Çelebi Anadolu kazaskerliği 

görevi de yapmış birçok vakıf kurmuş ve bunlara çeşitli gelirler tahsis 

etmiştir. Bu yapılardan birisi de İskilip’te Yeni Cami diye bilinen tek kubbeli 

camidir. İskilip ilçesinde Şeyhler, Çukurköy, Yaka (Tepe), Çobanlı ve 

Gündoğmuş köylerinde çeşitli arazilerle değirmenlerinin ve bahçelerinin 

gelirlerini de vakıflarına tahsis etmiştir (Şahin, 2014: 448). Tahrir 

defterlerinde caminin bulunduğu mahallenin adı “Mahalle-i Kadıasker Cami-i 

Cedid” şeklinde geçmektedir. Kazasker Cafer Efendi burada yeni bir cami 

yaptırınca Camii Atik (eski cami) denilen Ulu Camiye nispetle Camii Cedid 

yani Yeni Cami diye anılmış; çevresinde oluşan mahalle de aynı adı almıştır. 

Bu isim günümüze Yeni Cami Mahallesi olarak gelmiştir (Kılcı, 2014: 311). 

Caminin tam olarak yapım tarihi bilinmese de vakfiyesi 7 Şevval 973/ 27 

Nisan 1566 tarihinde düzenlemiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivindeki 

1962 numaralı defterin 34. sayfa 35. sırasındaki Nebi Oğlu Cafer Çelebi 

vakfiyesinde “kendi vatanı olan İskilip’te insanların içerisinde ibadet edeceği 

bir cami ve yanında bir ev (mektep) yaptı”2 şeklinde belirtilmiştir.  

Yeni Cami, İskilip’te bulunan Seyh Yavsi’den sonra ayakta kalan en 

eski camidir. Cami, şehirde meydana gelen depremler sonucunda birçok 

onarım geçirmiştir. Fakat bu onarımlarla ilgili vakıf kaydı yoktur. Şeyh Yavsi 

2 Belgenin çevirisi Sanat Tarihçisi Ali Kılcı tarafından yapılmıştır 
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camisinde olduğu gibi halkın kendi imkânları ile onarıldığını düşünülebilir 

(Ekin, 2014). Cami ile ilgili daha önce yapılan akademik çalışma, Fügen 

İlter’in 1992 yılında yayınlanan “Bir Anadolu Kenti İskilip” isimli 

çalışmasıdır. Bu çalışmada cami, o günkü durumu ile tasvir edilmiştir. 

Caminin beden duvarları sıvalı olduğu için malzeme ve önceki döneme 

değişiklikler detaylı olarak bilinmiyordu. Son yapılan restorasyon sürecinde 

duvarlardaki sıva raspası, çatı ve son cemaat yerinde yapılan söküm ve 

arkeolojik kazılar neticesinde geçmiş dönem onarımlarına ait izler ortaya 

çıkmıştır. 

Yeni Cami’nin son onarımı sırasında, alçı mihrap ve ahşap minber 

üzerinde yapılan boya raspası sonucu kalem işi bezemeler keşfedilmiştir. Bu 

bezemelerin eksik bölümleri tamamlanarak çizimleri yapılmış ve 

tarihlendirilmesi hususunda fikirler ortaya atılmıştır. Mihrap nişi içerisinde 

ortaya çıkarılan bitkisel süslemelerin bir noktasında, yaprak motifleri 

kullanılarak oluşturulmuş kuş figürü dikkat çekmektedir. Osmanlı sanatında 

benzerlerine az rastlanan bu figür tesadüfen mi oluşmuştur? Göz yanılması 

mıdır? Bilinçli bir yaratmanın sonucu mumudur? Sorularına cevap aranmıştır.  

1. MİMARİ TANIM  

Yeni Cami, Çorum/İskilip ilçe merkezinde, Yeni Cami Caddesi ile Ali 

Bey Caddesi’nin birleştiği yerde bulunur. Nispeten düz bir arazi üzerine 

kuruludur. Kuzeyden güneye doğru hafif eğimlidir. Kare planlı, kubbeli bir 

harim ile yatık dikdörtgen son cemaat yerinden oluşur. Ayrıca caminin kuzey 

batı köşesinde camiye bitişik tek şerefeli tuğla minaresi vardır (Şekil 1).  

  

Resim 1. Güney cephe                                               Resim 2. Kuzey ve doğu cephe  

(Şahin, 2014; 548)                                                     (Ankara Vakıflar Arşivi, 2021) 
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Caminin beden duvarları tuğla sıraları ve ağaç hatıllarla desteklenmiş 

moloz taştır. Taşlar, İskilip çevresinde bolca bulunan andezit oluşumludur. 

Yivlik tepesinin eteklerindeki taşlarla benzerdir (Ertürk, 2000: 12). Duvarlar 

içeriden ve dışarıdan yörede tatlı kireç (alçı+kum) adı verilen malzemeyle 

sıvalıdır (Resim 1-3).  

   

    Resim 3. Onarım öncesi son cemaat yeri                  Şekil 1. Onarım öncesi plan 

    (Çorum Yaşam, 2018)                                                    (İlter, 1992: 271)  

Caminin güney cephesi cadde üzerinde, diğer cepheler bahçe 

içerisindedir. Kuzey cephesinde tek sıra, diğer cephelerde iki sıra pencere 

düzenine yer verilmiştir. Pencere açıklığı üst sıralarda kemerli, alt sıralarda ise 

ahşap hatıllıdır. Ayrıca kubbe içerisinden harimi aydınlatan iki pencere daha 

bulunur. Duvarların üzeri son cemaat yeri de dâhil dört yüzeyli, içten kubbeli 

çatı ile örtülüdür. Çatı, duvarların üzerine ağaç kirişlerle yükselerek oturur. 

Böylece içerideki kubbe çatı arasına doğru girinti yapabilmiştir. Çatıyı taşıyan 

ağaç direkler cepheden kirpi saçak şeklinde kapatılmıştır (Resim 1-3).  

Caminin minaresi harim ve son cemaat yeri arasında, harimin kuzey 

batı köşesinde, camiye bitişik konumlanır. Minarenin kaidesi harimin 

içerisinde kalır. Dışarıdan çıkma yapmaz. Minare, kare planlı kesme taş kaide 

üzerine dairesel tuğla gövdeli, tek şerefelidir. Ahşap külah ve âlem ile 

sonlanır. Minare içerisine geçiş kadınlar mahfiline çıkan merdiven 

sahanlığından sağlanır (Resim 1,2).  

Son cemaat yeri önceki onarımlarda tuğla duvar ile iki katlı olarak 

inşa edilmiş ve özgün niteliği bozulmuştur (Resim 3). Alt kat geç gelenlere, 

üst kat ise kadınlara ayrılmıştır. Son cemaat yerinin ikinci katından mahfiline 

https://corumyasam.com/
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geçiş sağlayan kapı bulunur.  Son cemaat yerinin batısında bulunan kalın taş 

duvar bu mekânda özgün kalan tek yerdir. Kalın taş duvar caminin ana ibadet 

mekânı ile aynı yüksekliktedir.  

Harim bölümüne son cemaat yerinden çift kanatlı kapıdan girilir. 

Girişin sağında bulunan merdivenden mahfil katına çıkılır. Mahfili harime 

doğru girintili asma kat şeklindedir. Harim, duvarların taşıdığı bağdadi 

kubbeyle örtülüdür. Kubbenin eteğini parmaklıklı dar bir kedi yolu çevreler 

(Resim 4). Caminin alçı mihrabı ve ahşap minberinin üzerin beyaz ve turkuaz 

yağlı boya ile boyanmıştır. Minberin sonradan onarım gördüğü sol yan 

aynalığında küçük bir bölümde özgün haliyle bulunan kündekari işçilikten 

anlaşılmaktadır (Resim 5). 

    

         Resim 4. Onarım öncesi harim                    Resim 5. Onarım öncesi harim                    

                 (Çorum Time, 2015)                            (Tokat Vakıflar Arşivi, 2020)                 

2. CAMİNİN ONARIMLARI 

İskilip coğrafyası birinci derece fay hattı üzerinde bulunduğundan 

tarih boyunca büyük depremlere maruz kalmıştır. Yeni Cami de şehirde 

günümüze ulaşan diğer yapılar gibi zarar görmüş ve onarımlarla ayakta 

kalabilmiştir. Fakat Osmanlı döneminde yapılan onarımlarına ilişkin herhangi 

bir kayıt yoktur. Depremler sonucu zarar gören vakıf yapılarının bir kısmı 

yöre halkının kendi imkânları ile onarıldığı düşünülebilir. Bu yüzden 

onarımlara dair belge ve kayıt bulunmamaktadır.  

Caminin kuruluşundan sonra İskilip ve çevresinde meydana gelen 

büyük depremlerden ilki 1729 (H.1142) yılında gerçekleşmiştir. Bu depremde 

şehrin büyük bölümü yıkılmış, 600 insan ölmüştür. Hamdi Ertekin tarafından 

yayınlan Hüseyin Kuyumcu’ya ait bir cönk depremin büyüklüğünü 

anlatmaktadır. Abdi isimli bir kişinin yazdığı 33 beyitlik şiirde cami, mescid 

ve evlerin yıkıldığını yazmaktadır (Ertekin, 2012: 64). Çorumda 1793 
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(H.1207) yılında meydana gelen depremde başta Çorum merkez olmak üzere 

İskilip de büyük hasarlara yol açmıştır (Arıncı, 1941). Bu depremde Çorum 

Ulu Cami’de hasar almış ve Çapanoğlu oğlu Abdülfettah Bey tarafından 1810 

yılında onarılmıştır (Erzincan, 2012: 92). Yeni Cami’nin bu depremlerde zarar 

gördüğü, halkın kendi imkânlarıyla onarıldığı söylenebilir. 

Kasım 1943 yılında meydana gelen ve kayıtlara “Tosya-Ladik 

depremi” olarak geçmiş depremde İskilip’te 867 ev yıkılmış, 156 ev ağır hasar 

görmüş, 85 kişi yaşamını yitirmiştir (Çorum Halkevi, 1943). Şehirdeki 

yapıların büyük çoğunluğu gibi Yeni Cami de hasar almış minare peteği 

yıkılmıştır. Şehri tekrar canlandırmak için E. Kömürcüoğlu tarafından 1949 

yılında imar planı hazırlanmıştır (Kömürcüoğlu, 1949). Depremden sonra 

caminin onarımı için Vakıflar Genel Müdürlüğü teknik elemanları tarafından 

tamirine 5000 gerekli diye not düşülmüştür. Yeni Cami’de 1989 yılında 

Vakıflar Genel müdürlüğü, Abide ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından 

hasar tespiti yapılarak minareyi oluşturan tuğlalarda çatlak ve bozulmalar, 

ağaç petek ve seren direğinde hasarlar ve şerefe altı tuğlalarında erimeler 

tespit edilmiştir3. Bu tespit sonrası minare onarım geçirmiştir (Resim 1,2). 

Yeni Cami’nin son ve en kapsamlı onarımı 2014-2018 yılları arasında 

yapılmıştır. Cami beden duvarları üzerindeki sıvanın raspası (sökümü) 

sonucunda moloz taş örgü ve mukavemetini kaybetmiş harç tabakası ortaya 

çıkarılmıştır (Resim 6). Ayrıca tuğlalarda kırıklar ve dökülmeler, ağaç 

kısımlarda çürümeler tespit edilmiştir. İki katlı son cemaat yeri (muhdes) ise 

kaldırılmıştır (Resim 7).  

  

Resim 6. Onarım sırasında güney cephe   Resim 7. Onarım sırasında son cemaat yeri 

Caminin duvarlarında kırık tuğla ve taşlar ile mukavemetini 

kaybetmiş harç tabakası yenilenmiştir. Harim duvar kalınlığı son 

 
3 Rapor numarası 190501004 
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onarımlardan önce yetmiş santimetre iken duvarların kesiti genişletilmiş ve 

kalınlık bir metreye çıkarılmıştır (Resim 8). Duvarların içerisine hidrolik harç 

enjekte edilerek güçlendirilmiştir. Duvar içerisinde ve çatıda bulunan çürümüş 

ağaç malzemeler yenisi ile değiştirilmiştir (Resim 9). Ahşap çatı ve bağdadi 

kubbe sökülüp yeniden yapılmıştır. Doğu cephesine yakın muhdes (sonradan 

eklenen) tuvalet binası yıkılarak yine bahçeye, camiden uzak kuzey doğu 

köşesine abdest alma yeri ile birlikte inşa edilmiştir. 

  

     Resim 8. Onarım sırasında harim                 Resim 9. Onarım sırasında çatı 

     (Tokat Vakıflar arşivi, 2020) 

Cami içerisindeki özgün ve niteliğini kaybetmemiş ahşap elemanların 

bakımları yapılmış, niteliğini kaybetmiş olanlar ise yenileri ile değiştirilmiştir. 

Harimdeki minber ve mihrabın üzerindeki yağlı boya kaldırılarak özgün 

kalem işleri ortaya çıkarılmıştır (Resim 10). Koruma kurulunun kararı ile 

kalem işlerine müdahale edilmemiş, özgün durumları ile koruma altına 

alınmıştır. Ayrıca caminin taban tahtası, pencereleri ve elektrik tesisatı 

yenilenmiştir (Resim 11).  

  

Resim 10. Onarım sonrası mihrap ve minber     Resim 11. Onarım sonrası harim  
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Caminin yıkılan iki katlı son cemaat yeri yerine, tek katlı tuğla örgülü 

son cemaat yeri yapılmıştır. Son cemaat yerinin üst katından mahfile geçiş 

kapısı da üst kat kaldırılınca kapatılmıştır (Resim 13). Son cemaat yeri 

içeriden ahşap bölme duvarlarla kadınlar ve görevliler için iki ayrı odaya 

dönüştürülmüştür.  

   

     Resim 12. Onarım sonrası güney cephe          Resim 13. Onarım sonrası harim 

3. SÜSLEME 

3.1.  Onarım Öncesi Süslemeler 

Son onarım öncesi camide yer alan süslemeler; kubbe içerisindeki 

kalem işi, kubbeye geçişteki ahşap çıtalar, harim girişindeki ahşap kapı kanadı 

ve son cemaat yerini taşıyan taş sütun başlıklarından oluşuyordu. 

Caminin harime giriş kapısı kündekari tekniğinde yapılmış olup iki 

dar (50 cm) kanattan oluşmaktadır. Kapı kanadı büyük olasılıkla caminin ilk 

yapıldığı dönemden kalmadır. Koruma amaçlı 2013 yılında Tokat müzesine 

götürülmüş, yerinde kopyası yapılmıştır (Tokat Vakıflar Arşivi, 2020). Ahşap 

ve metal işçiliği ile dikkat çekicidir. Kanatların üst bölümünde ahşap üzerine 

oyma yazı panolar vardır. Kapının bir kanadında ‘ya kadiye’l hacat’4, diğer 

kanadında ise ‘ya mücibe’d deavat’5 yazılıdır. Kapı üzerinde metalden delik 

işi tekniğinde yapılmış çivi pulları ve metal şeritler estetik bir görüntü 

vermiştir (Resim 14,15, Şekil 2). Şehirde eski evlerde kullanılan kapıların da 

ahşap ve metal işçiliği açısından benzerlik gösterdiği görülür (Koşan, 2019: 

73-75). 

 
4 Türkçe meali ‘ey ihtiyaçları gideren’ 
5 Türkçe meali ‘ey dualara cevap veren’ 
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Resim 14. Harim kapısı  Şekil 2. Harim kapısı      Resim 15. Harim kapısı  

(İlter, 1992: 188)      (Tokat Vakıflar Arşivi, 2020) 

Kubbenin içerisi muhtemelen geç dönemde (19.yüzyıl sonları) 

yapılmış üç metre çapında kalem işi ile süslenmiştir. Süslemede sarı, mavi, 

pembe, turkuaz ve kahverengi pastel tonlar hâkimdir. İçten dışa doğru daireler 

etrafına, kuşaklar halinde bitkisel motifler işlenmiştir. En dıştan sekizgen bir 

çerçeve ile kompozisyon sonlanır. Ayrıca motif içerisinde dört büyük meleğin 

adının (Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail) yazılı olduğu rozetler bulunur 

(Resim 16, Şekil 3). Bu süsleme kompozisyonu son yapılan onarımda 

kaldırılmıştır. Faklı dönem eki olarak saygı gösterilip tekrar kubbe içerisine 

uygulanmalıdır.  

 Resim 16. Kubbe kalem işi  Şekil 3. Kubbe kalem işi 
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Kubbenin duvarlara oturduğu üçgen köşeliklerinde çıtalarla yelpaze 

biçimi verilmiştir (Resim 5). İskilip’te benzerleri Kayakoparan ve Yukarı 

Taslı Cami’de ayrıca; geleneksel konutların tavanlarında uygulanmıştır (İlter, 

1992: 79, Koşan, 2019: 123). 

Caminin revaklı son cemaat yerinden sökülen sütunlar ve başlıkları 

bahçe içerisine âtıl vaziyette bulunmaktadır. Sütun başlık ve kaidelerinde 

kabaralar, baklava dilimleri ve geometrik şekiller yapılmıştır. Başlıkların her 

biri birbirinden farklıdır (Resim 29). Bu başlıklardaki süslemeler, İskilip’te 

bulunan Şeyh Yavsi camisi son cemaat yeri sütun başlıkları ile büyük 

benzerlik gösterir (Ekin, 2012). 

3.2.  Onarım Sonrası Süslemeler 

Yeni Cami’nin mihrabı ve minberi, son yapılan restorasyondan önce, 

beyaz ve turkuaz renk yağlı boya ile boyalıydı. Süsleme olarak sadece mihrap 

çerçevesinde, kalıplama yöntemi ile yapılmış salyangoz desenini andıran alçı 

kabartmalar bulunuyordu.  Bu süslemelerin de üzeri boyalı olduğu için 

belirgin değildi (Resim 17).  

 

   

Resim 17. Mihrap alçı kabartma detayı           Şekil 5.  Mihrap alçı kabartma detayı 

Mihrap üzerinde yapılan kimyasal ve mekanik temizleme çalışmaları 

sonucunda, sırasıyla beyaz, mavi, yeşil, siyah ve kahverengi boyanın altından 

bitkisel kompozisyonlardan oluşan kalem işi süslemeler ortaya çıkarılmıştır 

(Resim 18). Çıkarılan kalem işi süslemelerin altında başka boya katmanları da 

vardır. Yani kalem işi sıva ya da astar üzerine değil, sonradan iki kat 

uygulanan boya üzerine yapılmıştır. Bu yüzden boya raspası sırasında 

zorluklar yaşanmış ve motifler zarar görmüştür. Ayrıca boya raspası 

motiflerin renklerinde bozulmalara yol açmıştır.  
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Resim 18. Mihrap onarım     Resim 19. Mihrap onarım    Şekil 4. Mihrap kalem işi  

öncesi                                    sonrası 

Ortaya çıkarılan kalem işi, no-niyonik deterjan kullanılarak baget ve 

pamuk ile temizlenmiştir. Temizleme çalışmasından sonra sıva arkalarına 

alkol + su enjekte edilerek primal ac33 ile sıva sağlamlaştırılmıştır (Resim 19, 

Şekil 4). 

Kalem işi süsleme mihrap nişinin içerisinde, kavsarada ve başlık 

bölümündedir. Süslemede kullanılan renkler yeşil, sarı, kırmızı, turuncu, 

kahverengi ve siyahtır. Mihrap nişi içerisinde üç bölüm haline yerleştirilen 

kompozisyonlar, yarı usluplaştırılmış bitkisel desenlerden oluşur. Ortadaki 

kompozisyon simetrik sade rumi desenlerinden tasarlanmıştır. Helozenik ve 

kıvrımlı hatlardan oluşan bordür tepelik rumi ile sonlandırılmıştır. Ortada 

bulunan kompozisyonun üstünden çıkan sap ve yaprak motifleri goncagül 

motifi ile sonlanır. Kullanılan çiçek ve yaprak desenleri oldukça büyük 

boyuttadır. Mihrap nişinin sağ ve sol yan yüzeyi, birbirine benzeyen dal ve 

yaprak bezemelidir. Buradaki kompozisyon ortadaki motife benzese de farklı 

olarak yapraklar çiçek ile sonlanmaz. Mihrap nişinin sağındaki 

kompozisyonunda dal üzerine konmuş kuşu anımsatan figür dikkat çekicidir 

(Resim 20, Şekil 6).  
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       Resim 20. Mihrap kalem işi detayı               Şekil 6. Mihrap kalem işi detayı 

Mihrap kavsarası içerisinde, yukarıdan aşağıya bir merkezden dağılan 

tığlar arasına tepelik rumi motifi yerleştirilmiştir. Her bir motif tekrar eder 

şekildedir. Mihrap alınlığı büyük boyutta yaprak motifleri ile süslenmiştir. 

Fakat burada yapraklar dağınık durumdadır. Ya boya raspası sonucu 

bozulmuştur ya da motifler bütünlük oluşturmaz. Buradaki desenler nişin 

içerisindeki renk ve desenler ile uyumludur (Resim 21, Şekil 7). 

    

    Resim 21. Mihrap alınlık süslemeleri             Şekil 7. Mihrap Alınlık Çizim 

Mihraptaki süslemelerin benzeri minber yan aynalığı içerisinde de 

vardır. Esasen caminin kündekari tekniği ile yapılmış özgün aynalığı tamir 

görmüş, büyük bölümü düz ahşaplar ile değiştirilmiştir. Kündekari küçük bir 

kısmı günümüze ulaşabilmiştir. Bu kısım muhtemelen caminin ilk yapıldığı 

dönemden kalmadır (Resim 22). 

Minber üzerindeki süslemeler mihrapta olduğu gibi beş kat boya 

altından çıkarılmıştır. Ayrıca süslemeler ahşap üzerine uygulanmadan önce 

minbere birkaç kat boya atılmıştır. Bu yüzden raspa yapılırken motifler zarar 

görmüştür.  
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Resim 22. Minber onarım   Resim 23. Minber onarım   Şekil 8. Minber Kalem İşi 

öncesi  sonrası 

Minber ile mihrap süslemelerindeki renk ve motif benzerliğinden yol 

çıkarak aynı sanatçının elinden çıktığı açıktır. Minber süslemeleri mihraba 

bakan sol yan yüzünde ve giriş kapısı üzerindedir. Sol yan üçgen aynalık 

mihraptakine benzer sap, yaprak ve uçlarında gonca güllerden oluşan bir 

kompozisyon ile bezenmiştir (Resim 23,24, Şekil 8,9).  

 Resim 24. Minber kalem işi detay  Şekil 9. Minber kalem işi detay 

Minber korkulukları, köşk altı ve köşk üzerindeki aynalarda çiçek ve 

yaprak kompozisyonları işlenmiştir. Her biri ayrı ayrı bulunduğu yere göre 

tasarlanmıştır (Resim 25,26). Korkuluk üzerindeki küçük aynalarda çiçek ve 
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yaprak süslemelerinin temizleme çalışmaları yarım kalmıştır. Motiflerin bir 

bölümü de boya sökümü yüzünden kaybolmuştur.              

  

      Resim 25. Minber detay süsleme             Resim 26. Minber detay süsleme              

Minberin giriş kapı tacında (kitabelik) yapılan boya raspası sonucu 

siyah zemin üzerine beyaz boyayla “ya hafiyyel eltaf neccina mimma nehaf”6 

yazılı dua ortaya çıkarılmıştır. Yazı büyük oranda tahribata uğramıştır. Kapı 

tacı başlık çevresindeki ahşap oyma yöntemiyle taşlı bir görüntü verilmiştir 

(Resim 28). Kapı kemer yüzeyinde sarı, kırmızı ve siyah renklerle kalem işi 

dal ve yaprak işlemeleri yer alır (Resim 27). Minberin sağ aynalığı ise 

bezemesizdir.     

  

Resim 27. Minber detay süsleme                      Resim 28. Minber kapı tacı süsleme            

4. DEĞERLENDİRME 

İskilip şehri, Selçuklu ve Osmanlı döneminde ana kervan 

güzergâhında bulunmadığından kendine özgü bir ilim ve kültür havzası 

oluşturmuştur. Küçük bir şehir olmasına rağmen ilmiye sınıfına mensup 

önemli görevlerde bulunmuş birçok âlim yetiştirmiştir. Bu âlimlerden birisi 

 
6 Türkçe meali ‘Ey lütufların gizli ve gerçek sahibi, bizi korktuklarımızdan kurtar’ 
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birçok önemli görevlerde bulunmuş ve Anadolu Kazaskerliğine kadar 

yükselmiş olan Cafer Çelebi’dir. Cafer Çelebi’nin kurmuş olduğu vakıfla 

birlikte İskilip’te yaptırdığı Yeni Cami şehrin en eski camilerinden biridir.  

Yeni Cami’de son restorasyon ışığında daha önceki onarımlara ait 

izler tespit edilmiştir. Cami beden duvarları üzerinde bulunan çimento sıva 

raspası sonucu özgün malzeme ortaya çıkarılmıştır. Duvarın daha önceden 

tamir edildiği duvar üzerinde dökülen taşların yerine taş ve tuğla dolgu 

yapıldığı söylenebilir (Resim 6-9). Harimin alt kat pencere açıklığı tuğla sivri 

kemer ile geçildiği sonradan hatıla dönüştüğü penceredeki izlerden 

anlaşılmaktadır (Resim 30). Caminin 16. yüzyılın ortalarında yapılan ilk hali 

tek kagir kubbeli ve üç revaklı son cemaat yeri planına uygundur. Fakat 

duvarlardaki tamirat izlerinden tamamen yıkılıp yeniden yapıldığı büyük 

olasılıktır. 

Caminin restorasyonu sırasında, son cemaat yerine sonradan eklenen 

iki katlı tuğla duvar tamamen kaldırılmış, duvarın içerisine gömülmüş sütun 

ve başlıklar ortaya çıkarılmıştır. Sütun başlıklarının içerisindeki kanallar ve 

kurşun izleri gergi demirleri ile birbirine bağlı olduğunun kanıtıdır. Son 

cemaat yerinin daha önceki dönemde açık revaklı planda olduğu açıktır. 

Onarım sonrası sütun başlıkları ve sütunlar caminin bahçe içerisinde atıl 

şekilde durmaktadır (Resim 29).  

 

Resim 29.  Bahçe içerisinde son cemaat yerinden kalma özgün sütun ve başlıkları 

Yeni Cami ile aynı tarihlerde yapılan İskilip Şeyh Yavsi camisinin 

son cemaat yeri birbirine benzerlik gösterir (Ekin, 2014; 24). İki cami de 

yukarıda belirttiğimiz depremlerle hasar görüp değişikliğe uğramıştır. 

Depremlerde hasar gören bu camilerin revaklı son cemaat yeri yerine tuğla 

duvarla kapatılmıştır.  Şeyh Yavsi camisinin eski fotoğrafları da açık revaklı 
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olan özgün durumu ile ilgili fikirler vermektedir (İlter, 1992: 145). Yeni Cami 

ile yakın tarihlerde yapılmış ve benzerlik göstermesi açısından kagir kubbe, 

açık revaklı son cemaat yeri bulunan camiler: Çorum merkezde (1567) Han 

Cami (Dündar, 2004; 214), Çankırı merkez (1530) Alaca Mescit (Çankırı 

Kültür Envanteri, 2014: 178), Amasya (16.yüzyıl sonları) Hatuniye Cami 

(Yüksel, 2014: 500), Kastamonu Yakup Ağa Cami (1547) örnek gösterilebilir 

(Parlar, 1996: 70). 

Son cemaat yerinin harime bakan duvarında daha önceki onarımlarda 

kapatılan minareye giriş kapısı ortaya çıkarılmıştır (Resim 31). Bu kapı 

önceki onarımlarda kapatılarak minare girişi mahfil katına çıkan merdiven 

sağınlığından açılmıştır. Bu da minarenin yıkılıp yeniden yapıldığı tezini 

güçlendirmektedir. Diğer taraftan minarenin özgün dönemde iki ayrı giriş 

kapısı olma ihtimali de vardır. İskilip Şeyh Yavsi camisinde de benzer şekilde 

2014 restorasyonu sırasında ikinci bir giriş kapısı bulunmuştur (Ekin, 2012). 

16. yüzyılda yapılan Osmaneli Rüstem Paşa cami minaresinin de benzer 

şekilde caminin içinden ve dışından iki ayrı girişi bulunur (Gündoğdu ve 

Yayla, 2017). 

     

  Resim 30. Önceki onarımlara ait izler          Resim 31. Kapatılan minare giriş kapısı         

Yeni Cami onarımı sırasında mihrap ve minber raspası sonucu 

keşfedilen kalem işi süslemeler üzerinde durmaya değerdir. Kalem işi 

bezemelerin geçmişi Orta Asya’ya (Uygurlar) kadar uzanmaktadır (Esin, 

1979). Bezeme sanatında kullanılan figürlü kalem işi süslemeleri 

Anadolu’daki ilk örneklerinde İslam dininin de etkisiyle sembolik geometrik 

ve bitkisel kompozisyonlara bırakmıştır. Sıva üzerine kalem işi bezemelerin 

Anadolu’daki ilk örnekleri İznik Kırgızlar Türbesi, Bursa Yeşil Cami, Cem 
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Sultan Türbesi, ahşap üzerine ilk örnekler ise Afyon Ulu Cami, Beyşehir 

Eşrefoğlu Cami, Kastamonu Mahmut Bey Cami’dir (Nemlioğlu, 1989: 311-

313). 

Osmanlı Klasik dönemde kalem işi süslemeler çini süslemeler ile 

birlikte önemli bezeme öğeleri olmuştur. Klasik dönemde iç mekânda kalem 

işi bezemeler genellikle insan eli değmeyecek yükseklikteki yer olarak 

tanımlanabilir. Bu seviyenin altında kalan bölümler çini sanatına ayrılmıştır. 

Mihrap ve minberler genellikle mermerden yapılmış ve çinilidir. Bezeme 

programında kullanılan motifleri rumi, palmet, hatayi gibi geleneksel Türk 

sanatı desenleri oluşturur.  I6. yüzyıl ortasından itibaren naturalist akımın 

süsleme sanatlarımıza girdiği, özellikle çiçek motiflerinin bolca kullanıldığı 

görülür (Demiriz, 1988: 467). 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batı 

etkisi Osmanlı mimarisinin süsleme anlayışını tamamen değiştirmiştir. 17. 

yüzyılın ikinci yarısına kadar kalem işi bezeme sanatında çoğunlukla kıvrık 

dallar üzerine rumi, hatayi, palmet ve stilize çiçeklerin olduğu 

kompozisyonlardan oluşur. 17. yüzyılın ikinci yarısından sonra batılı süsleme 

anlayışı ile birlikte bitkisel süslemeler usluplaştırılmış olarak doğadaki 

görünüşleri ile resmedilmiştir (Nemlioğlu, 1989: 339). Bu değişim özellikle 

18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren daha net görülmektedir  (Atak, 2015:

76).

Yeni Cami minber ve mihrap üzerinde detaylı yapılan boya raspası 

sonucu, yerel ustalar tarafından yapılmış halk sanatının güzel bir örneğini olan 

kalem işi süslemeler ortaya çıkarılmıştır. 18. yüzyıldan sonra batı etkisiyle 

değişen süsleme anlayışı önce başkent ve büyük şehirlere ulaşmış, daha sonra 

merkezden uzak küçük şehirler ve kırsal yerleşimlere kadar tesir etmiştir. 

Fakat bu tesir bazen birkaç kuşak sonra olabilmektedir. Bu yüzden kalem işi 

süslemelerin kesin tarihlendirilmesi zordur. Süslemeler yakın çevre örnekleri 

ve üslup özellikleri bakımından benzer örneklerle karşılaştırılmıştır. Bu 

süsleme anlayışı bir yandan klasik dönem Türk sanatının motif kompozisyonu 

devam ettirirken, diğer yandan da batılılaşma döneminin karakteristik 

özelliklerini barındırır.  

Yeni Cami’de ortaya çıkarılan dallardan çıkan yaprak ve uçlarında 

çiçeklerden oluşan kompozisyonunun benzerleri Erzurum Bakırcı Cami 

(1720), Erzurum Narmanlı Cami (1730-54) ahşap mahfili (Gül, 2018), Tokat 

Mahmut Paşa cami ahşap mahfili (17. yüzyıl sonu), Tokat Fidi Köyü Cami 

(17. yüzyıl sonu), (Nemlioğlu, 2012), Ankara Ağaç Ayak Cami (1706) 

mahfilinde, Amasya Narince Köyü Cami (1676) (Gülgen, 2003) ahşap mahfil 

direklerinde görülür. Fakat bu örneklerde mihrap ya da minber içerisinde 
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kalem işi süsleme yoktur. Mihrap ve minber içerisinde kalem işi örnekleri 19. 

yüzyıldan sonra görülmeye başlamıştır. Yarı usluplaştırılmış tarzda verilmiş 

benzer bitkisel kompozisyonlar Zile Erbaşoğlu (1801) Cami (Aktemur, 2013), 

Bursa Emir Sultan Cami (1804), Hüdavendigar Cami, Ulu Cami, Orhan Cami 

geç dönem süslemeleri (Gök, 2018: 114-121), Yozgat Başçavuşoğlu Cami 

(19. yüzyılın başı) mihrap nişi içinde bitkisel kalem işi süslemeler, kavsara 

içinde tığ ve bitkisel bezemeler (Avcı, 2016), Karaman Taşkale Orta Cami 

(Şahan, 2009: 141) Burdur Dengere köyü camisi (19. yüzyıl başları), minber 

süslemelerinde görülür (Eroğlu, 2013). 

Çorum camilerinde mihrap içerisinde bitkisel kompozisyonlardan 

oluşan benzer kalem işi örnekleri İskilip Ulu Cami (1841) mihrabı, bugün 

ayakta olmayan Sancaktar Cami (süsleme 19. yüzyıl) mihrabı, Çorum 

Gülabibey cami (süsleme h.1318) mihrap alınlığında bulunur (Dündar. 2004: 

219,331). Çorum’da mihrap dışında dal, yaprak ve çiçek kompozisyonunda 

oluşan süslemeler; Çorum Ulu cami kubbe içerisinde (1810) ve şadırvanında 

(1757) (Dündar, 2004: 295),  İskilip’te ayakta olmayan İlter (1992) tarafından 

yayınlanan Tapucular evi oda içerisinde sıva üzerine uygulanmış kalem işi 

yaprak, çiçek ve dallardan oluşan kompozisyon vardır (İlter, 1992: 197-199). 

Tek bir kökten çıkan dal, yaprak, çiçek kompozisyonu ve asimetrik 

yerleştirilmesi, Çorum merkez Sancaktar Cami eski mihrabı ve Ulu cami eski 

şadırvanındaki motiflerle büyük benzerlikler gösterir (Dündar, 2004: 

295,331). Bu örneklerden yola çıkılarak Yeni Cami kalem işi bezemelerinin 

19. yüzyılda yapıldığı söylenebilir.  

Yeni Cami mihrap nişi içerisinde ağaç üzerine yapraklardan 

oluşturulmuş kuş deseni üzerinde durulması gereken diğer husustur. Yaprak 

ve dallardan oluşan kompozisyon kuş figürü ya bilinçli mi yapılmış ya da 

tesadüfen oluşmuştur? Bu konuda kesin bir ifade kullanmak zordur. Fakat kuş 

figürünün kozmik anlamları incelendiğince bitkisel desenlerden kuş figürü 

tasarlamak Osmanlı ve Selçuklu süsleme sanatında sıklıkla kullanıldığı 

görülmektedir.   

Türk sanatında kuş gibi kozmik figürler İslam dininin getirdiği figür 

yasağı ile birlikte bitkisel ya da geometrik öğelere dönüşmüştür (Nemlioğlu, 

2012: 239). Hayat ağacının dalları üzerinde yer alan kuş figürlerinin kaynağı 

Orta Asya Şaman inancına dayandırılmaktadır. Sonsuz yaşamı simgeleyen 

hayat ağacı üzerindeki kuş motifi ise ölen insanların ruhlarının göklere 

yükselişini temsil eder. (Öney, 1958; 120). Ağaç dalları üzerine kuş 

betimlemesin kalem işi olarak en eski örneği Büyük Selçuklu dönemine ait 

Harrekan Kümbeti (1067) iç duvar yüzeylerinde yer alan kalem işi 
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süslemelerde görülmektedir (Aslanapa, 2016: 71). Anadolu’da üzerinde kuş 

bulunan hayat ağacı betimlemesi Selçuklu dönemi Kubad Abad Sarayı (1236) 

çinilerinde en zengin örneklerini oluşturur (Arık, 2000: 55-58). Ayrıca mimari 

yapılarda, mezar taşlarında ve küçük el sanatlarında oldukça beğenilerek 

işlenmiştir (Çetin, 2016: 1028). Selçuklu döneminden kalma mihrap içerisine 

uygulanmış figürlü süslemelere; Konya Aksine Mescidi mihrabındaki kartal 

ve ejder motifleri ile Ankara Aslanhane cami mihrabı ejder motifi örnek 

gösterilebilir (Dursun, 2019: 989). Restorasyon sonrası ortaya çıkarılan 13. 

yüzyılda yapılmış İsa Sofi türbesinde stilize edilmiş kuş figürü kalem işi 

uygulaması olarak enderlik gösterir (Kahraman, Arıkan ve Çetin, 2019). 

Osmanlı sanatında XVI. yüzyıl ilk çeyreğinde başlayıp XVII. yüzyıl 

ortalarına kadar devam eden “Saz Üslûbu” orman dünyasını andıran 

tasarımlarda yaprak ve çiçek motifleriyle hayvan motifleri kullanılarak zengin 

bir tasvir gücü ortaya çıkarılmıştır  (Mahir, 1987: 123). Zengin yaprak ve 

hatâyî motifleri yanında yarı üslûplaştırılmış efsanevî ve gerçek hayvan 

motiflerinin bolca yer aldığı görülür (Derman ve Gülnur, 2014: 284). Mimari 

süslemelerde kalem işi örnekleri az sayıda olsa da vardır. III. Murad 

zamanında Çinili Köşk içerisinde çeşmeye dönüştürülen nişin ortasında tavus 

kuşu ve iki yanında bahar dalları üzerine konmuş kuş figürü bulunur (Resim 

32).  III. Mehmet taht odasının tonoz tavanına geçiş kısmında bulunan ejder 

ve zümrüdüanka kuşu figürü örnek olarak gösterilebilir (Resim 32, 

Nemlioğlu, 1989: 319).  

Selçuklu ve Osmanlı sanatında hayvan figürleri bitkisel süslemelerin 

arasına gizlenmiş, çoğu zaman da bitkisel süslemelerle oluşturulmuştur 

(Ertürk, 2014: 46). Hayvan motifini bitkisel süslemelerin arasında vermek 

Türk sanatına özgü bir uygulamadır. Bitkilerden oluşturulmuş kuş figürü 

Çelebi Mehmet dönemine tarihlenen Tokat Horozlu Han kıvrık dallar arasında 

alçıdan kuş dekoru (Demiriz, 1979: 653), Kasımpağa, Bozöyük cami 

(16.yüzyıl) sütun başlığı (Selçuklu dönemine tarihlenir) benzer örneklerdendir 

(Resim 33, Bilir, 2019). 
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Resim 32. Çinili Köşk Ab-ı Hayat           Resim 33. Bozöyük Cami sütun başlığı 

çeşmesi (Cambaz, 2013)                        (Bilir, 2009)                                                    

Osmanlı sanatında mimari dışındaki alanlarda figürlü süsleme daha 

yaygın görülür. Tezhip, çini, minyatür, halı gibi sanatlarda figürlü süslemeler 

bitkisel süslemeler arasına gizlenerek ya da açık şekilde verilmiştir. Yaprak, 

dal ve çiçek motifleri kullanılarak yapılan kuş figürlü süslemelere örnek 

olarak 16. yüzyıla ait çini karo içerisinde (Akar ve Keskiner, 1978: 36-38), 16. 

yüzyıl Hereke halısında (Birol, 2009), Edirne müzesinde bulunan 18. yüzyıla 

ait mezar taşı süslemesinde (Akar ve Keskiner, 1978: 70), 16. yüzyıl 

şairlerinden Taşlıcalı Yahya Bey’in mesnevilerinden biri olan Şâh-u Gedâ’nın 

sayfa süslemelerindeki figürler gösterilebilir (Maraşlı, 2019).  

Yeni Cami mihrabı içerisinde bulunan kuş figürünü yapan ustanın 

benzerliklerden yola çıkarak çini ya da tezhip örneklerden esinlenmiş 

olabileceği söylenebilir. Bu örneklerin benzerleri arttırıldığında figürlü 

süslemelerin Osmanlı sanatı içerisindeki anlamları da tanımlanmış olacaktır. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

İskilip Yeni Cami’de keşfedilen kalem işi süslemeler mevcut 

durumları ile koruma altına alınmıştır. Fakat hem mihrapta hem de minberde 

boya raspası tam anlamıyla bitirilememiştir. Halen temizlenmesi gereken 

yerler mevcuttur. Motif içerisi ve çevresindeki boya kalıntıları temizlenerek 

süslemeler tam anlamıyla ortaya çıkarılmalıdır. Süslemeyi oluşturan 

motiflerin zarar gören kısımları uzman eller tarafından temizlenmeli, eksik 

kısımlar bütünlenmeli ve tahrirleri çekilmelidir. Mihrabın içerisindeki hayat 

ağacı ve üzerinde kuş betimlemesi anlaşılır biçimde ortaya çıkarılmalıdır. 

Ağaç dalları üzerine yaprak motiflerinden oluşturulmuş kuş figürü onarım 

sırasında uzman ellerden geçmezse yok olabilir. 
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Türk süsleme sanatında zengin örneklere son yıllarda yapılan 

restorasyonlar sonucu yeni keşifler eklenmektedir. Tarihi yapılarda örnekleri 

artarak devam eden boya ve sıva altı süsleme keşifleri restorasyon 

faaliyetlerinin daha dikkatli yapılmasının önemini ortaya koymuştur. 

Geçmişte kimi örneklerde cami kullanıcıları tarafından süslemelerin bakım ve 

temizliği zor olduğundan üzeri boyanmış, kimi örneklerde dönemin 

beğenisine göre kapatılarak üzerine başka bezemeler yapılmıştır. Restorasyon 

uygulamasına başlamadan önce yapıların yaygın süsleme sanatı uygulanan 

bölümlerinde uzman ekipler tarafından araştırma raspası zorunlu olarak 

yapılmalıdır. Örneğin camilerin kubbe, mihrap, minber, mahfil ve 

duvarlarında boya altında olması muhtemel kalem işi bezeme örneklerinin 

daha dikkatli araştırılması gerekir.  
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GİRİŞ 

Sanat, sanatın içeriği, görsel imgelerin Ģekillendirilmesinde kullanılan 

sanatsal malzemeler zaman içerisinde sürekli değiĢmiĢtir. Sürekli değiĢime 

uğrayan sanat alanlarından biri de baskı sanatıdır. Baskı, 20 yüzyıldan önce 

daha çok ticari amaçla yapılıp, çoğaltma yöntemi ile elde edilirken sonraları 

iletiĢimde inovasyon süreci ile birlikte orijinal sanat alanı olarak geliĢmeye 

baĢlamıĢtır. Baskı sanatı, özellikle kitle okuryazarlığı çağından önce, resimsel 

görüntüler fikirlerin ve geleneklerin iletilmesinde önemli bir rol oynamıĢtır 

(Mursyidah vd., 2013). 

Sanatçının konvensiyonel veya teknolojik baskı metodolojileriyle bir 

baskı kalıbı oluĢturduktan sonra hazırladığı kalıptan baskı aracı kullanarak 

çoğalttığı ve sayılar vererek numaralandırdığı baskı çıktılarına özgün baskı 

sanatı denir (Gürler vd., 2019). Baskı tekniği birçok teknik ve yöntem 

aracılığıyla çoğaltılabilmektedir. Geleneksel yapısını da koruyarak günümüze 

kadar çoklu ve güncel yöntemleri de bünyesine katarak çok bileĢenli iĢler 

ortaya koymayı baĢarmıĢtır ve bunu kendine amaç edinmiĢtir (Martin, 2002). 

Özgün baskı resim, farklı araç ve gereçlerle hazırlanmıĢ kalıpların kağıt ve 

benzeri malzemelerin yüzeyine aktarılmasıyla elde edilen iĢleri tanımlayan bir 

terimdir (Keser, 2005). Özellikle sanatçısı tarafından kopyalanarak çoğaltılan 

iĢler, yine özellikle iĢi üreten sanatçı tarafından numaralandırılarak, imzalanır. 

Ġngilizce print / printmaking, Fransızca estampa, Ġtalyanca stampa Ģeklinde 

isimlendirilen tekniğin Türkiye‟deki ilk örnekleri  ise “gravür sanatı” ve / 

veya „sanat grafiği „ Ģeklinde karĢılık bulmuĢtur. Özgün Baskı Resim ifadesini 

1972‟ de ilk kez kullanarak terminolojiye kazandıran isim Mustafa Aslıer 

olmuĢtur. Aslıer (1989), farklı materyaller kullanarak direkt ya da kalıplar 

aracılığıyla kağıda, beze veya benzer materyallerin yüzeyine bizatihi sanatçı 

eliyle yapılan resimleri özgün baskı olarak tanımlamıĢtır. Atar‟a göre (1993), 

sınırlı / belirli sayıda çoğaltılan, sanatçısı tarafından imzalanan, baskı iĢi 

tamamlandıktan sonra kalıpları imha edilen veya daha sonra yeni üretimlerde 

kullanılmak üzere sanatçısı eliyle korunan bu resimler, kullanılan 

materyallerle ortaya konulan üretim sürecinde özgünlük elde etmektedir. 

Özgünlük nosyonunu düzenlemeye, kopyaya, tercümeye, taklit yapıta karĢıt 

olarak kullanan ġatır (1996), özgünlüğü, daha az rastlanılan, bayağı / sıradan 

olmayan ve alıĢılmıĢın dıĢında olan Ģeklinde tanımlamaktadır.  

Günümüzde özgün baskı sanatının çağın dijital geliĢmelerinin 

avantajlarını kullanmakla beraber konvensiyonel tekniklerle olan bağlarını da 

koruyarak sürdürdüğü görülmektedir. Dolayısıyla özgün baskı, geleneksel 

olanla bağlarını devam ettirirken diğer yandan güncel geliĢmelerle de 
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üretimini sürdürmekte olan bir tekniktir. Süreç içinde bu durum bir kazanıma 

dönüĢmüĢ olup, baskı sanatlarının yeni ve güncel iĢler üretmesinin yolunu 

açmıĢtır (Selçuk, 2019). Tüm bu geliĢmelerle birlikte özgün çalıĢmalar 

üretmenin yanında, giderek deneysel ve teknolojik araçlarla da üretimini 

sürdürdüğü görülmektedir. Baskı sanatının tarihsel konumu incelendiğinde, 

Çin‟de kağıdın icadıyla baskı sanatının hayata geçirildiği noktasında ortak bir 

konsensüs sağlandığı bilgisine sahibiz. Tamamen yazılardan biçimlenmiĢ ve 

mürekkeplenerek kağıt ya da ipek materyallere basılmıĢ ağaç Ģablon/kalıplar 

olarak bilinen ıstampa- damga biçiminde yapılmıĢ yüksek baskılar ise tarihin 

bilinen ilk baskı örnekleridir (Torun, 2019).  

Sanat nosyonu bağlamında incelendiğinde sanat içinde yer alan her 

bir pratiğin baĢlangıç noktası olarak kabul edilen mağara resimleri baskı resim 

sanatının da baĢlangıcı olarak görülmektedir.Mağara duvarlarında yer alan bu 

ilkel çizimler ve presler baskı resim sanatının temel ilkeleri ve prensiplerine 

sahiptir.  Resim 1‟de görüldüğü gibi M.Ö. 22000 yıllara rast geldiği 

düĢünülen Ġspanya Altamira Mağarası duvarındaki görseller aynı zamanda 

baskı resim sanatının da baĢlangıcı olarak kabul -edilmektedir. Bu Ģekilde 

kalıp olarak kullanılan el, zemin olarak kullanılan duvar ve boyanın temelde 

baskı resim yöntemlerinin içeriğini oluĢturduğu görülmektedir (Worldpress, 

2022. Preserving the Past to Inspire the Future: the Cave of Altamira – 

History's Shadow wordpress.com). Tarihsel olarak reprodüksiyon gereksinimi 

baskı resim metodolojisinin oluĢmasını ve farklı tekniklerinin oluĢmasına 

katkı sağlamıĢtır (Bahar, 2019). 

 

https://historysshadow.wordpress.com/2014/02/27/preserving-the-past-to-inspire-the-future-the-cave-of-altamira/
https://historysshadow.wordpress.com/2014/02/27/preserving-the-past-to-inspire-the-future-the-cave-of-altamira/
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Resim 1: Altamira Mağarası, Ġspanya, M.Ö.22000 dolayları (Wordpress, 2022). 

altamira1.jpg (540×381) (wordpress.com). EriĢim Tarihi: 16.06.2022. 
 

Grafik sanatlarının içinde yer alan baskı resim tarihsel ilerleyiĢinde 

incelendiğinde, Sümerlerde ve Asurlularda baskı resim yöntemlerine iliĢkin 

ilk örnekler görülmektedir. Burada, silindir üzerine oyulmuĢ mühürleri kil 

yüzeyinde çevirerek iĢaretler bırakılması prensibine dayanan bir yöntem 

kullanılmıĢtır. Günümüzdeki Ģekliyle ilk kez ağaç kalıp yüzeyinden baskı 

almanın, Mısır ve Mezopotamya‟da bez / kumaĢ iĢlemelerinde kullanılarak 

yapıldığı bilinmektedir (Tunç, 2004). Mısır ve Babilliler tahta yüzeyine 

iĢledikleri resimler ve görselleri boyayarak kalıplar yapıp mühür olarak 

kullanmıĢlardır. Çin‟de kağıdın icadıyla iĢlenerek oyulmuĢ ağaç kalıpların 

yüzeyi boyanarak bu kalıplar kağıt ve kumaĢlara preslenmiĢtir (Akalın, 2000). 

En baĢlarda yapılan bu örnekler tamamen yazıdan ibaretti ve ağırlıklı olarak 

tanıtım ve röprodüksiyon amaçlı kullanılmıĢlardır. Zamanla ihtiyaç duyulan 

alanların artması sonucunda etki alanını geniĢleterek ve XV. yüzyıldan 

baĢlayarak görsel sanatlar alanı sanatçılarının da baskı alanında iĢler üreterek 

bu sürece daha geniĢ alanlar sağlanmasına önemli ve değerli bir katkı 

sunmuĢlardır (Bahar, 2019). 

https://historysshadow.files.wordpress.com/2014/02/altamira1.jpg
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Özgün baskı resim tarihine bakıldığında M.Ö. 3000‟lerde Doğu Asya‟ 

da Çin‟de yapıldığını kanıtlayan örnekler olduğu bilgisi bulunmaktadır.  Bu 

baskılar Taocu rahiplerin dini ritüeller için tahta yüzeyine oydukları 

desenlerin ipeklere basıldığı mühürlerdir. Aynı zamanda Sümerlerin de 

oyulmuĢ silindirlerden elde ettikleri mühürleri kil yüzeyi üzerinde hareket 

ettirerek ortaya koydukları örnekler vardır (Resim 2). Dolayısıyla süreç 

içerisinde değiĢen ve geliĢen koĢullara bağlı olarak özgün baskı tekniklerinin 

de bu yöntemlerle bağlam içinde kullanılan ve çeĢitlenen materyaller 

aracılığıyla baskı sanatının çoğalarak, zenginleĢerek ilerlemesini sağlamıĢtır 

(Kıran, 2016; Kramer, 2020;  Mark, 2015). 
 

 

Resim 2: Kahyaoğlu , (2018). Sümer silindir mühürleri https://tarihegitimi. 
blogspot.com/2018/03/sumer-silindir-muhurleri.html.  EriĢim Tarihi: 

16.06.2022. 

Baskı tekniklerinin ilk kullanım amaçları sanatsal olmaktan uzaktır. 

Ağırlıklı olarak iletiĢimsel bir amaç taĢıyan baskı teknikleri batı ve doğu 

arasındaki ticari bağlantıların ilerlemesiyle Avrupa‟da da kullanım ve yayılım 

alanı bulmuĢtur. 15. yüzyılda doğuda olduğu gibi Avrupa‟da da ilk defa dini 

kitapların çoğaltılmasında ve dokumacılık alanlarında kullanılmıĢtır. 

Rönesans‟la birlikte ahĢap ve metal kalıplara görselleri oyup preslemek baskı 

sanatının da Rönesans‟ la paralel bir Ģekilde geliĢmesine denk düĢmektedir 

(Aslıer, 1985). 

Gutenberg‟in 1440‟da matbaayı icadıyla Avrupa‟da baĢlayan yeni 

dönemde kitap süslemelerinde ve illüstrasyonlarında baskı resimden 

yararlanılmasıyla baskı sanatları sanatsal bir kimlik ve değer kazanmıĢtır 



 
 79 

(Tansuğ, 2005). Yine bu yıllar baskı sanatının her bir aĢamasının hazırlanması 

konusunda kolektif bir çalıĢma temelinin esas alındığı bir döneme 

rastlamaktadır. 

19. yüzyılın son çeyreğinde Endüstri devriminin tüm disiplinler 

üzerinde oluĢturduğu değiĢim basıncıyla birlikte koĢulları oluĢan Arts and 

Crafts Movement (Sanatlar ve El Sanatları Hareketi)‟ nin önemli 

temsilcilerinden W. Morris ve J. Ruskin orta çağa ait bu kitap ve harf konsepti 

üzerine çalıĢarak yeni iĢler ürettiler. Morris‟in el sanatları ve materyal 

kullanımının kıymetine dikkat çekerek, vurgusunu kitap tasarımlarının birer 

sanat durumuna dönüĢmesi yönündeki çabası ve tutumu olumlu sonuçlar 

kazandırmıĢtır.  Bu tavır ve bu tutum pratiğe dayalı sanat disiplinlerinin güzel 

sanatlarla eĢdeğerlikte görülmesini sağlamıĢ olmakla beraber, Bauhaus Okulu 

tarafından da özümsenmiĢtir (BektaĢ, 1997). 

Avrupa‟da 19. yüzyılda baskı sanatlarıyla ilgili ilk terminolojinin 

Fransa‟da baĢladığı görülmektedir. Avrupa geleneğini baskının tasarlanması, 

kalıp, çoğaltım aĢamaları ve pres gibi bütün evrelerinde sanatçının 

sorumluluğu anlayıĢından hareketle geçmiĢten günümüze taĢınmıĢtır. 1960 

sonrasında geliĢen küresel ölçekli sanat piyasası hareketliliği ve değiĢen sanat 

paradigması, baskı sanatlarını da ileri bir konuma taĢımıĢtır. Tüm bu olumlu 

geliĢmeler ıĢığında, baskı resim sanatı da ticari bir boyut kazanmıĢtır (Beris ve 

Gülaçtı, 2020; Gürler vd., 2019). Yirminci yüzyılın ortalarına gelindiğinde ise 

teknolojinin yarattığı olanaklardan baskı sanatlarının etkilendiği 

görülmektedir. O güne kadar geleneksel bir tavırla üretilen iĢlerin dijital çağın 

getirisi olan dijital baskı tekniklerinin baskı sanatlarına dahil edilerek bu 

boyutuyla da bu alana büyük bir ivme kazandırıldığı görülmektedir. Bu durum 

baĢlarda biraz sıkıntılara ve tartıĢmalara yol açmıĢ olsa da bunu bir avantaj 

olarak kabul edip, geçmiĢ ve geleceği harmanlama yolunu seçenler de 

olmuĢtur. Baskı sanatıyla ilgili araĢtırmalarıyla tanınan Felix Brunner (2001), 

yayımladığı “ Manuel de la Gravure “ isimli kitabında baskının bir el iĢi 

olduğunu savunmuĢtur. Brunner‟ e göre temel argüman, sanatçının gravür 

plakası ya da litografi taĢı yüzeyine desenin çiziminden, baskı aĢamasına 

değin yapılmıĢ tüm iĢlerin bizzat sanatçı tarafından çalıĢılmıĢ olması veya 

sanatçının gözetiminde teknik destek alarak yapılmıĢ olması ilkesine 

dayanmaktadır. En nihayetinde bu görüĢ ıĢığında ulaĢabilecek durum, 

sanatçının geleneksel baskı yöntemlerinden bağımsız olmadan bir baskı 

materyali oluĢturduktan sonra bu materyalden baskı aracılığıyla çoğaltma 

yoluna gittiği ve her bir aĢamasını numaralandırdığı kopyalara baskı resim 
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denmektedir. Bu çoklu üretim metodolojisi, farklı teknikler bir arada veya ayrı 

ayrı kullanılarak gerçekleĢtirilmektedir (Gombrich, 2004; Ives, 1990). 

Baskı sanatının önemi yukardaki bilgiler ıĢığında ele alındığında, 

dijital ve teknolojik geliĢmeler birçok Ģeyi etkilediği gibi genelde tüm sanat 

disiplinlerini özelde ise baskı sanatını da içinde barındıran görsel sanatları 

kaçınılmaz bir biçimde etkilemiĢtir. Geleneksel bir öğreti mantığından gelen 

özgün baskı sanatı bu geliĢmelere paralel olarak geçmiĢ ve güncel olanakları 

bir arada kullanılabilirliği mümkün hale getirmiĢtir. Ġçinde bulunduğu çağın 

gereksinimlerine bağlı, süreç içinde birçok değiĢikliğe uğrayarak günümüze 

değin süregelen bir yöntem olan özgün baskı sanatı, hem teknolojik 

geliĢmelerden destek alarak hem de  bağlam içinde konvensiyonel geleneğe 

bağlı kalarak baskıyla elde edilen ürünler günümüz sanat anlayıĢı içinde hala 

önemini güçlü bir Ģekilde sürdürmektedir. Bu bağlamda, literatür taraması 

yöntemiyle ele alınan bu bölümde, özgün baskı sanatının tarihsel akıĢı, 

metodolojisi ve  kullanım alanlarına iliĢkin güncel veriler sağlanarak,  baskı 

yöntemine dikkat çekmek ve geliĢimine katkı sunmak  amaçlanmıĢtır. 

1. ÖZGÜN BASKI TEKNİKLERİ 

1.1 Düz Baskı (Ofset Baskı)  

Düz baskı, yüksek ve / veya boĢluk oluĢturulmadan baskı levhası 

üzerini hassaslaĢtırıp boya alıcı kısımlar meydana getirerek oluĢturulan baskı 

olarak tanımlanmaktadır. Çinko, alüminyum, bakır ve taĢ gibi materyallerin 

kullanımının tercih edildiği düz baskı tekniğinde baskı materyali zemini 

tamamen düzdür ve hiçbir Ģekilde yükseklik farkı yoktur (Tekcan, 1997). 

Diğer bir deyiĢle düz baskı, suyun mürekkebi harekete geçirmesi prensibine 

dayalı bir tekniktir. Basılacak veya görüntüsü alınacak görselin ve görselin 

çizildiği zeminin aynı yükseklikte olması nedeniyle bu baskı tekniğine düz 

baskı denilmektedir.  

1.2 Taş Baskı / Litografi  

Üzeri arındırılmıĢ, temizlenmiĢ taĢ yüzeyine yağlı kalem ve yağlı 

mürekkeple çizilen tasvirin kurumasıyla üzerine ıslak arap zamkı- nitrik asit 

bileĢimi sıvı sürülür. TaĢın üzerindeki boya tutucu ve boya itici zeminler su 

desteğiyle elde edilir. Yüzeye sürülmüĢ boya veya mürekkep bir merdane 

yardımıyla iyice beslenmiĢ boya, çizilmiĢ, fotoğraflanmıĢ zeminlere dayanır 

ve görselin aktarılacağı materyale pres yardımıyla basılır. TaĢ baskıda tüm 

renkler için hazırlanmıĢ ayrı ayrı litografi kalıplar kullanılır. TaĢ baskı ofset 

baskı henüz geliĢmemiĢken en popüler ve bir yaygın kullanılan teknik 
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olmuĢtur. Günümüzde geniĢ kapsamlı tercih edilen bir yöntemdir (Ercivan, 

2013; Tekcan, 1997). TaĢ baskı aynı zamanda ofset modelinin temelini 

oluĢturmuĢ olup seri iĢler üretme ortamı hazırlayan renkler konusunda 

opsiyonel açıdan da çeĢitli çalıĢma mecraları sunan sanatçılar tarafından tercih 

edilmiĢtir (Hakan, 1993, Pogue, 2012). 

1.3 Ofset Baskı (Ofset Lito) 

Baskı tekniklerinden biri olan ofset baskı tekniği yağlı baskı 

mürekkebi ve suyun ayrıĢtırılması ilkesine dayanan ve litografinin ileri bir 

formu olarak kabul edilen bir tekniktir. Ġlk kez 1940‟da Amerikalı Ira W. 

Rubel‟in kullandığı bu teknik, ağırlıklı olarak kağıt yüzeyine uygulanan baskı 

çeĢididir. Yakın zamanda kitapların, gazetelerin, dergilerin basımında bu 

teknik kullanılmaktadır.  Görselin kalıp üzerine transferi fotogrofik 

yöntemlerle yapılmaktadır. Kalıp düz bir hat üzerine oluĢturulduğundan kalıp 

yüzeyinde herhangi bir yükseklik farkı bulunmamaktadır (Kansu, 2008;  

Stanfield ve McGeown, 2019). Görselde baskısı alınacak bölgeler ve boĢta 

kalacak yerlerin ayrıĢtırmasında özel bir kimyasal karıĢım Ġmge, Ģablon 

yüzeyine fotografik tekniklerle Ġmaj, taĢ baskı tekniğiyle benzer Ģekilde direkt 

maden levha yüzeyi boyanarak uygulanmaktadır. En son aĢamada ise kalıptan 

baskısı alınarak iĢlem sonuçlandırılır. Bu yöntemle özgün baskı iĢler 

oluĢturulabilmekle beraber fotografik tekniklerde de kullanılmaktadır 

(Ercivan, 2013; Erdoğan Tarakçı ve Yavuz, 2020).  

1.4 Mono Baskı  

Mono baskı, ortak bir görsele dayalı ancak her bir evresinde ayrı renk, 

ayrı doku kullanılarak oluĢturulan baskıdır. Monotipide, baskıda kullanılmak 

üzere düzgün seramik, cam, madeni levha veya taĢ levhanın üzerine sürülen 

boya preslenerek baskısı alınmaktadır (Keser, 2009). Mono bir, tek, yalnız 

gibi anlamları karĢılarken, tip tür, çeĢit, bölüm gibi karĢılıkları olan ve 

doğrudan baskıyla iliĢkili bir yazı konseptini, yazı biçimini basan mizacı 

yüklenen bir kurĢun bloğunu ifade etmek için kullanılmaktadır (Scott, 2002). 

Mono baskı, görselin Ģekillendirilmesinde, ilerlemesinde baĢvurulan 

yinelenebilen bir Ģablondan yararlanırken, mono tipide görünüĢü yinelemek 

olası değildir. Monotipide görselden yalnızca bir tane röprodüksiyon alma 

durumu mümkün olabilmektedir. Sonraki aĢamalarda orijinal presten ikinci 

bir kopya alınmak için çalıĢmalara devam edilmesi yaygın bir tutum olsa da 

bu baskılar oldukça silik ve görsel kalitesi düĢük taklitler olmaktadır. Baskı 

sayısı artırılamayan bir baskı türü olmasından kaynaklı monotipi, orijinal 
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çizime ve görsele en benzer baskı tekniğidir. Bu durumdan kaynaklı olarak bu 

tür baskıya „baskı resimcinin pentürü‟ veya „ressamca baskı‟ da denmektedir 

(Grabowski ve Fick, 2012).  

 

 

Resim 3. Jason Bige Burnett, ÖpüĢen Horozlar Yemek Tabağı / Kissing Cocks 

Dinner. Plate. EriĢim Tarihi:24.06.2022 

Gravür tekniğiyle kullanılmaya baĢlanılan mono baskı, yüzeyi 

pürüzsüz düz bir seramik, cam ve benzeri materyal üzerine sürülen boya 

üzerine desen çizilerek baskısı alınır. Baskı kağıda veya tercih edilen 

materyale aktarılabilmektedir. Ġkinci bir uygulama biçimi ise, yüzeye sürülen 

boyanın üzerine baskı materyali yerleĢtirilerek arkasına resim çizilir ve bu 

yolla baskısı alınmak istenen görüntü bez veya kağıda aktarılır. Ancak bu 

teknik çoklu üretime imkan vermediği için yani özgün baskı tekniğinin temel 

dayanağı olan bir kalıptan birden fazla üretim mantığına uymadığı 

düĢüncesiyle bu teknik çoğu kez baskı teknikleri içinde görülmemektedir 

(Grabowski, Fick, 2012). 
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1.5 Yüksek Baskı 

Yüksek baskı resim, kontrplak, ağaç, linol, plastik tabaka benzeri 

kalıpların türlü oyma malzemeleri ile oyularak, oyulmayan kısımlara 

merdaneyle boya veya mürekkep sürülerek oluĢturulan bir baskı resim 

metodolojisidir. Yüksek baskı resim veya rölyef baskı resim bilinen en eski 

baskı yöntemidir. Tarih öncesi çağlarda mağara duvarlarına basılmıĢ 

resimlerin, el baskılarının otorite tarafından yüksek baskı resim adına yapılmıĢ 

ilk baskı örnekleri olarak kabul edilmektedir. Günümüze değin varlığını 

koruyan en eski yüksek baskı resimler incelendiğinde Çin‟de ve Avrupa‟da 

benzerlerine denk gelmek olasıdır. Avrupa‟nın bilinen ilk baskı resim 

örnekleri olan dini konuların tasvir edildiği ağaç baskılar olup ileri bir sanatsal 

ve metodolojik seviyede görüldüğü 1400‟lerden bugünlere taĢınmıĢtır. Bu 

dönemdeki bu baskıların Avrupa‟daki baskı resim tekniğinden çok daha ileri 

bir düzeyde olduğu söylenebilir (Brunner, 2001). 

BaĢlangıcı çok eskiye dayanan yüksek baskı tekniği, yüksek baskı 

kısımlar dikkate alınarak, baskı haricinde kalan bölgelerin kazınarak 

alçaltılması prensibine dayanmaktadır. Bu teknikte baskı materyalleri olarak, 

ağaç, linol, polyester gibi araçlar kullanılmaktadır. Kalıp hazırlanırken önce 

açık yani beyaz kalması istenen yerler oyulur, daha sonra yüksek bırakılan 

yerlere merdane yardımıyla yüzey boyanır. Ġyice boyanmıĢ kalıp yüzeyindeki 

görüntü preslenerek kağıda aktarılır (Tekcan, 1997). Bu teknik baskı 

teknikleri içinde bilinen en eski tekniklerden biridir. 

 Yüksek baskıda kalıp üzerine çizilmiĢ desen oyulurken elde edilecek 

görselin denk düĢmediği bölümlerinin oyularak oluĢturulan çukurlar prensibi 

referans alınmaktadır. Kalıp yüzeyinde yüksekte kalan bölümlere bir tampon 

aracılığıyla ve/ veya merdane desteğiyle mürekkebin yüzeye sürülmesi 

sağlanır. Yüksek baskıda ağırlıklı olarak oyulmuĢ ağaç yüzeyleri, linolyum 

zaman zaman da kurĢun levha yüzeyleri tercih edilmektedir. Ağaç yüzeyleri 

kullanılırken çeĢitlilik ve farklılıkları da bir avantaja dönüĢtürülerek direkt 

ağacın kendi dokusuna müdahale edilmeden de doğrudan baskısı / çıktısı 

alınabilmektedir (Brunner, 2001). 

1.6 Ağaç Baskı 

Ağaç veya tahtaların oyularak ya da doğrudan birer baskı materyali 

olarak baskı sanatlarına dahil edilmesi ilk kez 3. yüzyılda ve Çin‟de 

görülmektedir. Yine 105 yılında Çin‟de kağıdın icat edilmiĢ olması da baskı 
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sanatının ortaya çıkmasını ve ilerlemesini olumlu bir yönden etkilemiĢtir. 

Tüm bu geliĢmeler paralelinde 12. yüzyılda baskı sanatlarının resim yapma ve 

yapılan bu resmin baskılar aracılığıyla çoğaltım koĢullarının oluĢumu ve 

hazırlanması yaygınlık kazandırmıĢtır (Brunner, 2001, Tunç, 2004). Ağaç 

baskılar yoluyla çoğaltma tekniği bu anlamda yapılmıĢ ilk örnekler olarak 

kabul görmektedir. 

Ağaç baskı oluĢturulurken özellikle, ĢimĢir, frenk çınarı, ıhlamur 

tahtası, kiraz, elma, armut, akça gibi ağaçlar tercih edilmektedir. Bu baskı 

tekniğinde ağacın yapısı da önemlidir. Kalıpların hazırlanmasında büyük bir 

özen ve dikkat gerekmektedir. Kalıpta daha detaylı ve sık çizgiler 

kullanılacaksa ağacın liflerine göre dikey formatlı çizgiler ve kesiler atılırken, 

daha kalın ve geniĢ tabanlı çukurlar için ise ağacın liflerine paralel oyukların 

oluĢturulması ve bu yönde çizikler atılması öncelenmektedir. Albert Dürer, 

Lucas Granach, Holbein ve Ugo da Carpi alana öncülük etmiĢ önemli 

isimlerden bir kaçıdır (Brunner, 2001). 

Ġlk kez 8. yüzyılda Çin‟de kullanılan ağaç baskı tekniği, Asya‟dan 

batıya doğru gerçekleĢen göç hareketleriyle Mısır‟dan Suriye‟ye kadar 

yayılma göstermiĢtir. Kağıdın icadı ve baskı sanatlarında bir materyal olarak 

henüz kullanılmadığı dönemlerde, baskılar kumaĢ üzerine basılmaktaydı. 

Daha sonraki dönemlerde kağıdın kullanılmasıyla yaygın bir Ģekilde 

kitaplardaki görsellerin ve görsellerle birlikte yazıların da çoğaltılması yoluna 

gidilmiĢtir (Tekcan, 1997). 

1.7 Linol Baskı  

Linol baskı veya linolyum baskı sanatı olarak da bilinen Linocut, bir 

rölyef zemin için bir muĢamba / linolyum katmanına yapılan bir çeĢit gravür 

baskıdır. Baskısı alınacak olan desen, tasarım veya görsel linol üzerine sivri 

uçlu keski, oyma bıçaklarıyla oyuk bir biçimde çizilir. OyulmamıĢ 

yükseltilmiĢ alanlar, basılacak bölümlerin tersine döndürülmesini yani 

aynadan görünüĢünü sembolize eder. Desenin çizildiği linolyum bir rulo ile 

boyandıktan sonra kağıda veya kumaĢa baskısı alınır (Bahar, 2019, Gürler 

vd.,2019).  

Özgün baskı teknikleri içinde sürekliliğini koruyan bir baskı tekniği 

olan linol baskı, ağaç baskıda olduğu gibi her renk için ayrı bir kalıp 

oluĢturmayı gerektirmektedir. Görüntüsü alınmak istenen görselin deseni linol 

yüzeyine çizildikten sonra oyma bıçaklarıyla yükselti ve çukurlar oluĢturarak 

kalıp netleĢtirilir. Yüksek yerler boya ve mürekkebi temsil ederken, çukur 

yerler ise açık kalacak yerlere denk gelmektedir. Kalıp yüzeyine bir merdane / 
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silindir desteğiyle iyice yedirilen boya daha sonra kağıda veya bir beze 

preslenerek görüntü aktarılır. Özgün olma özelliğini tüm bu aĢamaların bizzat 

o iĢin sahibi yani sanatçısı eliyle ve ya gözetiminde yapılıyor olmasına 

dayanmaktadır  (Martin, 2002, Tekcan, 1997). 

1.8 Çukur Baskı Tekniği 

Yüksek baskının aksine, çukur baskıda oyulan alanlar mürekkebi 

içine alır ve dolayısıyla çukurda kalan bölümün / kesilerin görüntüsü kağıt 

veya diğer materyallere bir baskı aracı desteğiyle preslenerek aktarılır. Baskısı 

alınacak görselin deseni baskı yapılacak materyalin üzerine çizilir. Pasta da 

denilen yağlı bir katkı maddesiyle mürekkep inceltilerek çizilerek oyulmuĢ bu 

bölgelere iyice doldurulur (Brunner, 2001, Mursyidah vd., 2013). Sonraki bir 

aĢamada ise, sadece baskı materyali üzerindeki oyuklarda kalacak Ģekilde 

mürekkep özenle silinerek temizlenir. Görüntüsü alınacak görselin kalıpta 

kazınarak veya oyularak zeminden içeri belli bir seviyede alçaltılarak 

oluĢturulan çukur kalıpların yüzeyine sürülen mürekkep veya boyayla, kağıt 

veya kumaĢ yüzeye aktarılan görsele / görüntüye çukur baskı baskı tekniğinin 

temelini oluĢturur (Brunner, 2001, Gevgilili vd., 1997). 

Bu tekniğin ilk örnekleri 15. Yüzyılda Avrupa‟da metal iĢleriyle 

ilgilenen, kuyumcu, zırh ve silah iĢleriyle ilgilenen meslek gruplarının 

iĢlerinde görülmektedir. ĠĢlerini metal yüzeyine kabartarak kağıt yüzeyine 

transfer etmekteydiler. Bunu yapma nedenleri ağırlıklı olarak ellerindeki bu 

ürünleri arĢivleme veya kataloglama gereksiniminden kaynaklanmaktadır. 20. 

yüzyıla değin, Albert Dürer de dahil olmak üzere bu alanda iĢler üreten 

sanatçılar, baskısı alınacak görselin tasarımını oluĢturmuĢ ancak Ģablonu 

kabartmak ve transfer iĢlemleriyle baĢka kiĢiler ilgilenmiĢtir. Bu durum 

ekspresyonist sanatçılar eliyle dönüĢtürülerek ve süregelen gelenek bozularak 

Ģablonun hazırlanmasından pres aĢamasına değin tüm evrelerinde bizatihi 

sanatçının kendisi ilgilenmiĢtir. Son iĢlem olan numaralama ve imza iĢi dahil 

yapılan tüm aĢamalardan sanatçının kendisi sorumlu tutulmuĢtur (Gürler vd., 

2019). 

Çukur baskıda kabartılan yerlerin dıĢında bırakılan çukur yerler 

mürekkep veya boyayla doldurulur. Daha sonraki aĢamada yüksekte kalan 

yerler özenli ve dikkatli bir biçimde boyadan veya mürekkepten temizlenerek, 

çukurda kalan yerlerin içine dolan boyanın veya mürekkebin kağıt veya 

benzeri materyaller üzerine transferi sağlanır. Bu transfer iĢlemi öncesinde 

baskıya özel üretilmiĢ kağıtların tercihi ve presten önce ıslatılmıĢ olması 

kaliteli bir baskı çıktısı için önemli bir durum olarak görülmektedir. Pres için 
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özel olan baskı kağıdı önce nemlendirilir daha sonra baskı makinesinin 

zeminine önce Ģablon / kalıp sonra kağıt yerleĢtirilerek baskı süreci 

sonlandırılır (Gevgilili vd., 1997, Gürler vd., 2019).  

1.9 Aside Yedirme Baskı 

Literatürde ofort olarak da isimlendirilen aside yedirme yöntemi aside 

karĢı yüksek dayanıklılığa sahip bir metalin yüzeyine balmumu, katran, 

vernik, reçine veya asfaltlı bir kompozit lakla yüzey kapatılır. Daha sonra bu 

plakanın yüzeyine desen, görsel veya çizim ince uçlu bir kalemle yapılarak, 

asitli suyun olduğu bir küvete bırakılır. Yapılan desenin çizgisel derinliği bu 

iĢlemdeki asittin çizilen bölgeyi aĢındırması sonucu elde edilmektedir. Bu 

iĢlem sürecinde desenin yeterince netleĢmesi ve çukurların derinliği asitli 

sıvıda bekletilmesi durumuyla alakalı olarak plaka asitli karıĢımdan 

çıkartılarak asitten arındırıldıktan sonra üzerine boya veya mürekkep sürülüp 

temizlenir ve baskıya verilmesiyle süreç sonlandırılır (Gombrich, 2004; 

Karaaslan, 2015). Asitle indirme baskıyı kazıma baskıdan ayrıĢtırmanın tek 

seçeneği, çizgilerin niteliğini irdelemektir. 

1.10 Şablon Baskı  

ġablon baskıdaki temel iĢlev saydam ve saydam olmayan alanlar 

açmak ve bu alanlardan boyayı veya mürekkebi yapılacak olan desenin 

oluĢumunda kullanmaktır (Tekcan, 1997). Karton veya madeni levha, estamp, 

saydam levha gibi plakalardan oyulur ve deseni belirginleĢtirilir. ġablon 

parçaları baskının temel kontrüksiyonunu meydana getiren izler veya 

lekelerdir. Maskeleme tekniğiyle boĢlukları boyanabildiği gibi kesitlere boya 

veya mürekkep doldurularak presleme yapılmaktadır. Mukavva veya madeni 

levhadan makas veya kesme bıçaklarıyla oluĢturulan kalıplar Ģablon baskının 

esas konseptini ortaya çıkartan lekeler ve baskıları oluĢturmaktadır. Bu 

parçalarının boĢluklarına boya veya mürekkep doldurulur ve  kalıptaki 

görüntü kağıt bez veya benzeri aygıtlar yüzeyine baskı örnekleri alınarak 

sonuçlandırılır (Yıldırım ve Tağı, 2019 ). 

             1.11Serigrafi Baskı Tekniği 

Ġpek baskı, elek baskı ya da Ģablon baskı olarak da adlandırılan 

serigrafi dokumacılık sektöründe, grafik sanatlarda ve baskı resim iĢlerinde 

ağırlıklı bir Ģekilde kullanılan bir baskı yöntemidir. Serigrafi tekniği baskının 

diğer yöntemlerine oranla daha ayrıntılı bir metodolojiye sahiptir. Bu 

yöntemde, metal veya tahta bir çerçeveye esnetilmiĢ ipek, polyester ya da 

metal dokumadan oluĢturulmuĢ elek biçimindeki kalıp yüzeyine baskı 
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yapılacak alanlar açıkta bırakılıp diğer alanlar maskeleme, boyama veya 

fotomekanik tekniklerle kapatılır. Daha sonra eleğin içine bırakılan baskı 

boyası, bir araçla sıyırılarak açıktaki bölümleri kağıt, cam, kumaĢ gibi 

materyaller yüzeyine aktarılır (PektaĢ, 1990). 

Ġpek Baskı veya Serigrafi olarak da bilinen elek baskı yönteminin 

temel prensibi maskelemedir. Alüminyum, ağaç gibi materyallere özel 

dokunmuĢ ince kumaĢ geçirilir. KumaĢın görseli aktarılacak kısmı boĢ 

bırakılırken, diğer bölümleri kapatılır. Bir kauçuk parçasıyla mürekkep veya 

boya akıtılarak desenin yüzeyine sürülür. Kağıda çıkan görselin kenarlarına 

büyüteçle dikkatlice bakıldığında ipek dokusu kolaylıkla görülebilmektedir. 

Ġpek materyalinin yaygın bir Ģekilde kullanılması nedeniyle bu tekniğe ipek 

baskı olarak da bilinmektedir. Sanatçı görselini kumaĢa çok farklı tekniklerle 

aktarabilir. Ġpek kumaĢın üzerine elle sürülerek yapılan baskı çeĢidi bilinen en 

sıradan ve basit tekniktir. YapıĢkan kağıtla yapılan bakı ise diğer bir 

uygulama biçimidir (Kılınçeri, 2004). 

YapıĢkan yüzlü kağıt veya yapıĢkanlı kağıt örtme teknikleri gibi farklı 

modaliteleri bulunmaktadır. Uygulamada emülasyon- stensil film teknikleri 

ıĢıkla pozlandırma ilkesi temel alınmaktadır. Elek baskıda da tüm renklere 

özel  / istisnai kalıplar tercih edilir.  OluĢturulmuĢ kalıba baskı yapılacak 

platforma renkler sıralı bir biçimde aktarılır (Tekcan, 1997). 

 

Resim 4: WordPress.com. Serigrafi Baskı Tekniği.  
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500 yıl kadar geriye dayalı bir geçmiĢe sahip olan bu teknik ilk kez 

Çinliler tarafından denendi, Mısırlılar, Romalılar ve Japonlar da duvar, zemin, 

tavan iĢlemeleriyle beraber çömlekçilik ve dokuma bezleri üzerine tekniği 

uyguladılar. Hans Alp, Joseph Albers, Victor Vasarely, Jacson Polloc gibi 

isimlerle beraber Andy Warhol da serigrafinin en önemli temsilcileri 

arasındadır (Brunner, 2001). 

Ticari tekstil baskısında tercih edilen Ģablon baskı yönteminin 

revizyonu ile geliĢtirilmiĢtir. Diğer bir deyiĢle bu teknik Ģablon baskının süreç 

içinde evrilmesiyle kullanılmıĢtır. 1930‟lar ve sonrasında ABD‟ de sıcak 

renklerin reklam ve iktisadi iĢlerdeki baskılarda kullanılmasıyla zirve 

yapmıĢtır. Özellikle Andy Warhol foto- serigrafi ve fotoğraf / resmin 

entegrasyonu ve oluĢturduğu kombini 1960‟lar ve sonrasının popüler 

kimliklerini çoklu, seri, tekrarlı baskı tekniğiyle bir zirveye taĢımıĢtır 

(Grabowski ve  Fick, 2012).  

1.12 Dijital Baskı  

Dijital baskı 1960 ve sonrasında sanat disiplinde kendine hızlı ve 

süratle yaygınlaĢan bir yer edinmiĢtir. Teknolojik ilerleyiĢ, bilgisayar 

kullanımının yaygınlaĢması ve kullanım zorunluğu, yeni çoğaltım ve baskılara 

olan gereksinimin artması sonucunda dijital baskı kullanım avantaj ve 

yöntemlerine olan gereksinimi arttırmıĢtır. Dijital baskı tekniğinde dijital 

özellikli görüntü, direkt farklı aygıtların yüzeyine preslenmesi yoluyla 

aktarılmaktadır.  GeniĢletilmiĢ baskı olanaklarıyla baskı metodolojilerine 

önemli katkılar sunmaktadır ve sağladığı bu önemli katkılarla ve pratikteki 

kolaylıklarla baskı sanatının tanınırlığı için büyük hizmet sağlamaktadır 

(Bread, 2009). Ağırlıklı olarak profesyonel / kompetan baskı daha sıradan ve 

ufak iĢlerin masaüstü yayımcılık ve öteki dijital verileri basılı kullanarak geniĢ 

ölçekli ya da güçlü oylumlu lazer ya da mürekkep püskürtmeli yazıcılar 

aracılığıyla presleme tavrı olarak ifade edilebilir. Dijital baskı ofset baskıya 

oranla daha yüksek bir süratle baskıya verilme ve daha hafif materyaller 

kullanılma avantajlarına dayalı olarak görece daha yüksek maliyetli bir 

yöntemdir. Dijital baskıda isteklere hızlı dönülmesi ve baskıya verilme 

koĢullarının da daha konforlu ve istenildiği anda giderilmesi gibi özellikler 

dijital baskıyı diğer baskılara oranla daha tercih edilir bir noktaya yükselten 

nedenlerdendir (Kasdorf, 2003). Dijital ilerlemelerde gelinen noktada, geliĢen 

ve dönüĢen teknolojinin, süreyi etkin kullanma, zamandan artırma, ve dijital 

baskının düĢen maliyetleri gibi geliĢmeler dijital baskıya olan ilginin giderek 
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artmasına ve kullanılmasına katkı sağlamaktadır (Hörlesberger, El-Nawawi ve 

Khalil, 2007).  

Fine Art Print olarak da bilinen dijital baskının güçlü çözünürlüğü ve 

dijital sistemin geliĢmiĢ olması çok tercih edilme nedenleridir. Ancak yüksek 

maliyetli olması ve materyal gereksinimlerinin yurt dıĢından sağlanması, bu 

teknikte iĢ üretmenin kısıtlılığı olarak görülmektedir (BeriĢ vd., 2018). 

Dolayısıyla zaman zaman tercih dıĢı tutulan bir teknik olarak da 

görülmektedir. 

2. SONUÇ 

Multidisipliner kopyalama ilkesine dayalı baskı resim sanatı çerçevesi 

çizilmiĢ ve belirlenmiĢ ilkeler açılımında üretilen pratiklere ve tekniklere 

bağlı teknolojik ilerleyiĢlerin, evrensel ölçekli, multidisipliner baskı sanatına 

metodolojik ve çok çeĢitli malzeme akıĢı sağlayan, zengin iĢlerin üretimi, 

reprodüksiyonunu ortaya koyma ve uygulama biçimidir (Beris & Gülaçtı, 

2020). Baskı sanatının baĢlama tarihi 19. yüzyılın ikinci yarısına denk 

düĢerken, 20. Yüzyıldaki teknolojik geliĢmeler baskı sanatında da köklü ve 

radikal değiĢimlere yol açmıĢtır. Geleneksel bir zeminde ilerleyen baskı 

sanatları, dijital çağla beraber geleneksel öğretiden ve kültürden biraz daha 

bağımsız bir Ģekilde ilerleyerek baskı sanatı dijital teknikleriyle ezber bozan 

ve günceli de içeren yeni yönelimlere evrilmiĢtir. Güncelin entegrasyonu 

sağlanırken, geçmiĢin temelleri ile özümsenmesi ilkesi üzerinden hareket 

prensibine bağlı kalınmıĢtır.  Bu prensipten hareketle,  dijital çağın getirisi;  

baskı sanatlarının disiplinler arası bir zemin kazanmasının yolunu açmıĢtır.  

Tüm bu geliĢmeler baskı sanatının metodolojik olarak yeniden 

yorumlanmasının da yolunu açmıĢtır.  21. yüzyılda görsel sanatlar içindeki 

yerini ve önemini geçmiĢ öğretiler ve güncel bileĢenler üzerinden inĢa eden 

baskı sanatları daha çevreci, daha insan sağlığı odaklı teknikler ve çağa uygun 

bir hızla yerini uzun yıllar boyunca Ģimdiden belirlemektedir. 

21. yüzyılda çoğaltım mantığı üzerinden ilerleyen baskı sanatı 

disiplininde diğer birçok sanat disiplininde de olduğu gibi iĢi yapan kiĢinin 

duygusu, iĢi oluĢturma geri planı, bağlam, iĢin felsefik, sosyolojik, tarihsel 

zemini öncelemektedir.  Sanatçı tüm bu bileĢenler tabanında oluĢturduğu 

desenini kendi belirleyeceği yöntem ve teknikle bir kalıba aktarır ve kalıp 

üzerinde de gerekli hazırlıkları tamamladıktan sonra, hazırladığı bu görselin 

görüntüsünü tamamen kendi kontrolünde transferini sağlar. Tüm bu aĢamalar, 

yani sanatçının kendi kontrolünde olma süreci baskıya özgün baskı kimliği 

kazandırmaktadır. Daha sonra bu görselden birden fazla baskılar elde eder, 
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sonra sıralarına göre sınıflandırır ve imzalar. Bu sayının sınırını yine sanatçı 

belirlemektedir Geleneksel baskıda sorumluluk sanatçıya aittir tamamen 

sanatçının kontrolündedir; dijitalde ise sorumluluk ağırlıklı olarak 

bilgisayarda kabul edilmektedir.  

Dijital baskı resim metodolojisinin, özgün baskı içerisine dahil edilip 

edilmeyeceği yönünde ortak bir görüĢ olmamakla birlikte geleneksel baskının 

da, dijital baskının da farklı zorlukları olduğu gibi yenilik sayılacak 

avantajları da bulunmaktadır.  Günümüzde gelinen nokta, multidisipliner bir 

alan kazanmıĢ olmasıdır. Bu da günümüz sanat anlayıĢıyla örtüĢen yaygın bir 

onam olarak görülmelidir. 
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GİRİŞ 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgi üretimi sürekli artmaktadır. 

Bilgi sadece yazılı olarak değil resim, şekil, sembol, işaret, grafik gibi görsel 

olarak da çoğalmaktadır. Bu durum görsel bilgi kültürünü canlandırmakta, 

görsel okumayı, görsel içerik ve öğrenmeyi yaygınlaştırmaktadır.  

Tarihsel olarak incelendiğinde görsel bilginin yazınsal kaynaklardan 

daha önceye dayandığı, mağara resimleri vb. örneklerle görülmektedir. 

Görseller kullanılarak bir dil geliştirilmiş ve iletişim bu şekilde sağlanmıştır. 

Yazı ve yazılı iletişim çok daha sonradan ortaya çıkmıştır. Semboller 

üzerinden geliştirilen iletişim dili günümüzde tasarım, mimari, iletişim birçok 

alanda etkinliğini korumaktadır.  

Görsel içerik, görsel algının gücüne bağlı olarak becerilerin hızla 

gelişmesine ve sunulan bilgilerin akılda kalıcı olmasına katkı sağlamaktadır. 

Bireylerin kendini geliştirmesi, yeniliklerin izlenmesi, öğrenme hız ve 

niteliğinin arttırılması, hayal gücü ve yaratıcılığının geliştirilmesi, yaşam 

kalitesini yükseltilmesiyle birlikte çağdaş toplumun gereklerinin yerine 

getirilmesi beklenen bir çağda görsel kullanımı ve görsel okuryazarlık artık 

bir zorunluluk olmaktadır.  

Görsel içerik, dikkat çekmesinin yanı sıra hatırlamayı kolaylaştır-

maktadır. Günümüz sosyal hayatında her alanda bilgiye maruz kalınmaktadır. 

Teknoloji çağında internet geçmişe oranla daha çok gelişmiştir ve bireyler 

artık birden çok teknolojik cihaz kullanmaktadır. Modern hayatta yaygın 

olarak kullanılan teknolojik cihazlar ve sosyal mecralarda görseller uzun ve 

sıkıcı gözüken metinlerden daha çok ilgi çekmektedir.   

Bu çalışmanın amacı, tasarımda görsel kullanımı ve görsel içerik 

analizi konularının incelenmesidir. Çalışmada görsel içerik hazırlanmasında 

görsel kullanımının önemi, sürdürülebilirliği, dikkat edilmesi gerekenler, 

görsel içerik üretiminin tasarıma ve kurum imajına etkisi değerlendirilmiştir. 

1. TASARIMDA GÖRSEL KULLANIMI 

Tasarımda istenen mesajı iletmek ve tasarımı etkili kılmak, görsel 

betimlemeler sayesinde gerçekleşmektedir. Görselin istenilen mesajı 

iletebilmesi için tasarım ilkeleri dikkatle ele alınmalı ve ek olarak renklere 

önem verilmelidir. Görme, insan doğduğu andan itibaren beş duyusu 

içerisinden en önce gelişen duyudur. Görme duyusu ile çevrede görülen görsel 

olan her şeyi algılanmakta, anlam yüklenmekte ve beyinde kodlayarak yer 

edinmektedir. Zamanla edinilen algı birikimi konuşma yetisine yardımcı ola-

rak iletişimde kullanılmasını sağlamaktadır. Görme duyusu duyma duyusuna 
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oranla daha hızlı gelişir. İnsanlar bulundukları çevrede konuşmadan önce 

görme yoluyla kendileri konumlandırır. Bu açıdan bakıldığında görsel 

iletişim, sözlü iletişimden önce gelmektedir (Berger, 2017). 

Görme duyusu konuşma duyusundan önce öğrenilmektedir. Bu sebeple 

görsel iletişim ilk etapta da olsa sözlü iletişimden daha önce gerçek-

leşmektedir. Bazen bir görsel sayfalarca yazıdan daha etkili bir mesaj 

iletebilmektedir. Sözlerin ifade edemeyeceği duyguları bir görsel çarpıcı bir 

biçimde ifade edebilmektedir. Karşılıklı sözlü iletişimin mümkün olmadığı 

durumlarda görsel kullanımı çok daha etkileyici ve ikna edicidir. Öğrenilen 

bilgilerin %1’i deneme yoluyla, %2’si dokunma yoluyla, %4’ü koklama 

yoluyla, %10’u duyma ve %83’ü görme yoluyla öğrenilmektedir (Öymen-

Kale, 2016; Işık vd. 2008,:99). 

 

 
Şekil 1: Görsel algı ve anlamlandırma (Öymen-Kale, 2016; Işık vd., 2008) 

 

Görsel kullanımı sadece öğrenme amaçlı olarak değil reklam ve tanıtım 

amaçlı olarak da öne çıkmaktadır. Dijitalleşme ve gelişen teknolojik cihazlar 

gün geçtikçe her alanda yaygınlaşmaktadır. Çok daha fazla kişi teknolojik 

araçları günlük hayatta kullanmaktadır. Bu durum günlük hayatta bireylerin 

daha fazla bilgiye ve veriyle muhatap olması anlamına gelmektedir. Artan 

dijital teknoloji kullanımına ait 2022 Ocak ayı verileri Şekil 2.’de verilmiştir 

(We Are Social, Digital 2022 January, E.T.: 01.06.2022).  
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Şekil 2. Dijital Teknoloji Kullanımı (We Are Social, Digital 2022 January) 

 

Şekil 2.’de görülen verilere dünya nüfusunun %67,1’si mobil cihaz 

kullanmakta, %62,5 inin internet erişimi bulunmakta ve %58,4’ ü sosyal 

medya kullanmaktadır. Artan internet kullanımı alışveriş alışkanlıklarının da 

değişmesine sebep olmaktadır. Yeni durum günlük ihtiyaçların e-ticaret 

sitelerin üzerinden karşılanması oranını her geçen gün arttırmaktadır. Şekil 

3.’de e-ticaret kullanımına ait veriler görülmektedir (We Are Social, Digital 

2022 January).   

 

 
Şekil 3. Sektörel E-Ticaret Kullanımı (We Are Social, Digital 2022 January) 

1.1. Tasarımda Görsel Kullanımının Önemi 

Tasarım için içerik hazırlanırken görsellik ve estetiğe önem 

verilmelidir. Bu yapılırken elbette içeriğin de özünü koruması gerektiği 

unutulmamalıdır. Estetik adına tasarım ilkelerinden ve tasarımın temel amacı 

olan iletişimden asla vazgeçilmemelidir. Görsel çekicilik her zaman bir dikkat 

çekme yöntemi olmuştur. Birçok farklı ürününün olduğu bir pazarda ayakta 
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durabilmek “hedef kitlenin” ne kadar etkilendiğine ve genişletildiğine  

bağlıdır. 

Günümüzde internet trafiklerinin büyük bölümünü videolar 

oluşturmaktadır. Görsel içeren web sayfalarının içermeyenlere göre %94 

oranında daha fazla görüntülendiği, görsel içeren e-posta kampanyalarının 

daha fazla tıklanma aldığı, infografik, resim veya video içeren tweetlerin 

%28-35 oranında daha fazla retweet aldığı, Facebook’ta her gün yarım 

milyardan fazla kişi tarafından günlük olarak 100 milyon saatten fazla video 

izlendiği öne sürülmektedir (URL-1, E.T:27.08.2022). Bu veriler doğrultu-

sunda tasarımda neden görsel kullanılması gerektiği açık bir biçimde 

görülmektedir. Tasarımda neden görsel kullanılmasını gerektiğini maddeler 

halinde sıralamak gerekirse (URL-1, E.T:27.08.2022); 

 İnsanlar görselleri takip eder.  

 Görseller içeriklerle kalıcı bağlantılar oluşturur.  

 Görseller daha fazla görüntülenme sağlar. 

 Görseller daha fazla hatırlanır.  

 Görseller daha hedef kitle bakımından fazla kişiye ulaşabilir. 

 Görseller dikkat dağılmasını engeller.   

1.2. Tasarımda Görsel Kullanımında Dikkat Edilmesi 

Gerekenler 

Tasarımda görsel kullanımının hatasız uygulanabilmesi için öncelikle 

tasarım elemanlarının bilinmesi gerekir. Tasarım elemanları, herhangi bir 

görsel tasarımın yapısını oluşturan ve görsel mesajlar ileten temel 

birimlerdir. Görsel tasarımda estetik düzenin temel ilkeleri olarak çizgi, yön, 

biçim, boyut, doku, değer ve renk vurgulanmıştır. Bu elemanlar tasarımı 

oluşturan öğeler olarak tanımlanmaktadır (Graves, 1941). Bir tasarımda 

uyum, denge ve görsel rahatlık yaratmak için tasarım elemanları 

kullanılmaktadır. Bu anlamda tasarım elemanlarının etkin kullanımı tasarımın 

ve görsellerin de etkisini arttırmaktadır.  

Tasarım elemanları ve tasarım ilkeleri bir eseri oluştururken kullanılan 

en önemli unsurlardır. Tasarım elemanları, insan zihninde yaratılan bir 

düşüncenin bir düzen içinde betimleme yoluyla somut hale getirilmesidir. Bu 

elemanlar tasarım yüzeyi üzerine sistemli olarak bir kompozisyon oluşturmak 

için gereklidir. Tasarımcı insan doğasını ve algısını da tanımak iyi bilmek 

zorundadır. Ancak bu sayede hedef kitle konumunda bulunan insan grubunun 

algısı istenen doğrultuda yönetilecektir. İnsanın iç dünyası ile dış dünyası 

https://www.iienstitu.com/blog/betimleme-nedir
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arasında etkileşim sağlanmasında, dış dünyanın anlaşılmasında ve bütün 

olarak yansıtılabilmesinde temel tasarım elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır 

(URL-2, E.T:30.05.2022). Tasarımda görsel seçilirken dikkat edilmesi 

gereken en önemli kurallar olarak şunlar sıralanabilir (URL-3: E.T.: 

01.09.2022):  

 Görselin kullanım amacı belirlenmelidir.   

 Yüksek kaliteli görseller tercih edilmelidir.  

 İçerik ile ilişki olan görsel kullanılmalıdır.  

 Yüksek bir kontrast oluşturulmalıdır.  

 Odak noktası iyi belirlenmelidir.  

1.3. Sosyal Medyada Görsel Kullanımı ve Marka İmajına 

Etkisi 

Görsel iletişim yolu ve görsel kullanımı seçildiğinde iletilmek istenen 

mesajlar daha etkili iletilmektedir. Firmaların görsel paylaşımları etkili ve 

kalıcı bir biçimde tüketicilere ulaşmaktadır. Tüketicilere iletilmek istenen 

mesajların görseller kullanılarak iletilmesi yöntem olarak daha etkilidir.  

Çerkes (2004)’e göre “Fotoğrafın anlam kapısı doğrudan gerçeğe açılır” 

(Çerkes, 2004:50). Günümüzde, mobil dijital teknolojiler aracılığıyla yaşanan 

anı görselleştirmek, fotoğraf çekerek dijital bir anı biriktirilmesi yaygındır. 

İnsanlar yedikleri yemekleri, gezdikleri sokak ve caddeleri, satın aldıkları 

ürünleri paylaşarak dijital bir biçimde de sosyalleşmektedir.  

Sosyal medya da görsel paylaşımı markalarda imaj ve farkındalık 

yaratmak, markayı etkileyici kılmak için kullanılan önemli bir yöntemdir. 

Sosyal medya üzerinde görsel paylaşımı; ürün satışı, marka bilinirliği, 

sürdürülebilirlik, markayı etkileyici kılmak açısından oldukça talep gören 

öncelikler arasında yer almaktadır. Görseller hedeflenen gruba yönelik 

paylaşımlardır. Her paylaşım eylemi hedef kitleye yapılan bir sunum 

niteliğindedir. Paylaşım yapan kişinin veya markanın ortaya koyduğu bir 

gerçekliğin önerisidir. Görseller oluşturan kişinin bildirisi niteliğindedir 

(Çerkes, 2004:30). 

Görsel ile ilginin çekilmesi daha kolaydır çünkü görsellerin uzun 

yazılara oranla akılda kalıcı olma ihtimali daha fazladır. Gelişen teknolojiyle 

birlikte artan internet ve sosyal medya kullanımı hayatın her alanını etkisi 

altına almıştır. Çağımızın bilgi çağı olması gereği hayatın her anı 

görselleştirilerek, paylaşılarak yaşanmaktadır. Bir konuyla, sorunla veya 

alanla ilgilendiğinizi ifade etmek için bahse konu problem veya alanla ilgili 

paylaşım yapmanız beklenmektedir. Yine sosyal deneyimlerin geliştirilmesini 
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ve Z kuşağını hedef kitle olarak gören bir markanın, organizasyonun ve 

bireylerin görsel paylaşımına önem verdiği görülmektedir (We Are Social, 

2022). 

Kullanıcılar sosyalleşmek için sosyal medya platformlarında 

kendilerine ait profiller oluşturmakta ve diğer kullanıcılara kendileri ve 

hayatları hakkında görseller veya videolar yoluyla mesaj aktarmaktadır.  

Kullanıcılar bu profiller ve paylaşımlar sayesinde bireyler birbirlerinin günlük 

hayatları hakkında bilgi edinmektedir (Vural ve Bat, 2010). Sosyal medya ve 

internet, popüler kültür ve kültürler ve kişiler arası etkileşimin artmasını 

sağlamaktadır. Sosyal medya aracılığıyla algı, tutum ve davranışlarda 

değişikliğin oluştuğu, sosyal medyada iletişim kuran kullanıcılar arasında fikir 

etkileşimi ile marka algıları ve tüketici kararlarının da etkilendiği 

belirtilmektedir (Kahraman ve Aytaç, 2014). 

Görsel iletişim tasarımında kullanılan görsellerin; eğitim, ticaret 

alanlarında,  dijital haberleşme vb. mecralarda yaygın ve önemli bir kullanımı 

ve etkisi vardır. Tasarımda kullanılan öğelerin, sergi, tanıtım, reklam, 

bilgilendirme vb. birçok farklı amaçla kullanımı mevcuttur. Bu öğelerin 

üreticileri tarafından, birbirinden farklı dijital mecralarda hazırlanması ve 

paylaşılması yoluyla hedef kitleye hızlı ve kolay bir biçimde ulaşması 

mümkündür (Özsavaş, 2016). 

Görsel kullanımı, sosyal medyayı etkili kılmak adına her geçen gün 

daha fazla önem kazanmaktadır. Genellikle sosyal ağ kullanımının çok yaygın 

olması sebebiyle görsellerin büyük bir kısmı; mesajın kolay anlaşılır, net 

olması, ilgi çekmesi ve hedef kitleye ulaşabilmesi adına metin içerikleri ile 

beraberinde paylaşılmaktadır. Sosyal medya pazarlamasında görsel kullanımı 

yoluyla hedef kitleye ulaşmak üzere bilinçli bir şekilde ve kaliteli görseller 

kullanıldığı sürece bu yeni mecralardan kazanç sağlamak mümkün olacaktır. 

2. GÖRSEL İÇERİK ANALİZİ 

Analiz bütünün parçalanarak doğasının incelenmesini, bu bütünü 

oluşturan parçaların ve ilişkilerin çözümlenmesidir. Görsel analiz ise; bütünü 

oluşturan parçaların görsel olarak kullanım amacına uygun bir biçimde 

ayrıştırılmasını ve analiz edilmesini, bu süreçte elde edilen sonuçların ise yeni 

yapılacak tasarımlarda-çalışmalarda kullanılmasını ifade etmektedir.  

Görsel içerikler nitel bir biçimde ele alınacağından nitel içerik 

analizinin tanımlanması yerinde olacaktır. Nitel içerik analizi; belirli bir nitel 

veri içerisindeki dilin ve görsellerin analiz edilmesidir. Bu sayede bir haber 

makalesindeki dil; yanlılık, tarafsızlık, oluşturulmak istenen imaj vb. 
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konularında değerlendirmeler yapılabilir. Hatta metnin içeriğine bakılarak 

dönemin kültürü hakkında çıkarım yapılabilir (URL-4, E.T.:10.06.2022). 

Nitel içerik analizi metin analizine benzer bir yapıdadır ve yöntem itibarıyla 

analiz yapan kişilerin yorumlamasına dayalıdır. Doğası gereği yorumlayıcı bir 

özellikte olan nitel içerik analiz yönteminde genellikle veri istatistiği 

kullanılmaz (Krippendorff, 2019). Nitel veri analizi; nitel ve görsel içerik 

içeren çalışmalarda kullanılan bir analiz yöntemidir. Bu içerik analizinde 

amaç; sözel ve görsel formatta verilen,  anlatılmak istenen bilginin içerikte 

kullanılan öğeler doğrultusunda özetlenmesidir (Sandelowski, 2000).   

Görsel içerik analizi; tasarım, görüntü ve videolardan oluşan veriler için 

anlamlı bir değerlendirme ve tanımlayıcılar oluşturma süreci olarak 

tanımlanabilir. Nicel olarak ele alındığında bu süreçlerde bilgisayar kullanımı 

1960’lara kadar gitmektedir. Bu dönemlerde ortaya çıkan ilk çalışmalar 

görsellerin kısa zaman içerisinde tamamen analiz edilebileceğini öngörse de 

bu yaklaşım çok fazla iyimser olarak kalmıştır. Çünkü halen günümüzde 

bilgisayar yardımıyla bile görsel içerik analizi zor bir süreç olarak 

görülmektedir (Worring ve Snoek, 2009).  

Görsel olarak analiz yapılırken, tasarımcı tarafından hazırlanan içerikte 

sunulan görsel bilgiyi anlamaya ve algılamaya çalışan birey sürekli bir 

biçimde görsel düşünme süreci içerisindedir (Özgüç, 2014). Tasarımda 

bulunabilecek içeriklerin görsel olarak etkilerinin değerlendirildiği 

çalışmaların temeli görsel algılama veya kavrama konularıyla ilişkilidir. 

Günlük yaşantısını devam ettiren bireyler yaşadıkları çevre ile etkileşim 

halindedir ve bu çevreden gelecek uyaranların etkilerini bütün duyu 

organlarıyla algılamaktadırlar. Bu aşamada algılama sınırı bakımından daha 

fazla kapasiteye sahip olan göz görsel okuma-algı olarak diğer organlara göre 

çok daha baskındır (Ak, 2005).  

Görsel içeriklerin günümüzde öne çıkma sebepleri olarak; hedef 

kitlenin etkilenmesine katkı sunması, marka bilinirliği oluşturması-arttırması, 

ayrıca paylaşım sonrasında ölçülebilir sonuçlar sunması, görsel içerik ve 

görsel içerik analizini öne çıkarmaktadır. Günlük yaşantı için görsellik ne 

kadar önemliyse dijital mecralarda bireyler, şirketler ve organizasyonlar için 

de o görsellik o denli önemlidir (Pençepe, 2013). Görsel içeriklerin tasarımda 

ve sosyal medyada bu denli öne çıkmasının sebepleri şu şekilde sıralanabilir 

(URL-4; Ergin, 1998:66; URL-5:25; URL-6):  

 Öğrenilenlerin %83’i görme, %11’ü duyma yoluyla öğrenilir.  

 Görsel içerikler %94 daha fazla görüntülenmektedir.  
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 Beyine giden bilgilerin %90’ı görsellerden oluşmaktadır. 

 Görsel kullanılan tasarımlar sosyal medya ağlarında paylaşımı 40 

kata kadar arttırmaktadır. 

 Görseller yazılı metinlerden 600 bin kata kadar hızlı işlenmektedir. 

 Görme %80, okuma %20, duyma %10 oranında hatırlamaya etki 

eder. 
 

Bilgi çağının toplumsal olarak yaşandığı bu dönemde bütün işlemlerin 

internet yardımıyla ekranlar üzerinden yapıldığı bir dönem tecrübe 

edilmektedir. Bu dönemde karşımıza çıkan içeriklerin barındırdığı görseller 

kültürel algımızla bağdaştırılarak algılanır. Görsel algıların kültürel çevreye 

bağlı olması sebebiyle karşılaşılan tasarım ve içeriklerin bu doğrultuda 

algılanma yönelimi doğar (Uçar, 1991). Tasarımcılar da hedef kitlelerinin 

kültürel özellikleri doğrultusunda vermek istedikleri mesajı iletecek içerikleri 

seçmeli ve kullanmalıdır. Küresel faaliyet gösteren firma ve organizasyonların 

içerikleri oluşturulurken farklı kültürlerde farklı anlamlara gelebilecek 

içeriklerden kaçınılmalıdır.  

2.1. Görsel İçerik Okuma  

Görsel içerik okuma-analiz 3 farklı şekilde ele alınabilir. Bunlardan 

birincisi olan semiyolojik yaklaşım olarak tanımlanan yöntemde; görseller 

iletişimsel araç olarak ele alınmaktadır. İkinci olarak bilişsel yaklaşımda; 

kullanılan tüm görseller insan zihni için bir uyarıcı olarak ele alınmakta ve 

son olarak psikofizyolojik yaklaşımda ise kullanılan görsellerin algı-zihin 

ilişkisi incelenmektedir (Güneş, 2013). Görüldüğü üzere her bir yöntem 

görsellerin farklı açılardan ele alınmasını ve analiz edilmesini sağlamaktadır.  

Basit anlamda bir görsel içerik analizi 5 aşamada gerçekleştirilebilir 

(URL-7, E.T.: 06.06.2022): 

1. Bir anlamı, özel bir amacı veya değeri olan bir görsel seçilir; 

2. Görselin bağlamını anlamak için yapıt, tasarımcısı ve dönemi 

araştırılır; 

3. Eserin izleyiciyi etkilemek için kullandığı retorik araçlar 

değerlendirilir (Görsel retorik görülenlerin nasıl algılandığı olarak 

ifade edilebilir. Hedef kitleyi ikna etmenin yolunu seçmektir. 

Görülen bir görselin renk, tipografi, şekil vb. unsurlarla hedef 

kitleyi ikna etmesidir. Çalışmada kullanılan manipülasyon vb.); 

4. Eserin kullandığı tasarım ilkelerini incelenir; 
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5. Yapılan analize dayanarak konu hakkında bir değerlendirme 

yapılır. 

 Görsel içerik analizi yapılırken tasarım elemanlarından hangilerinin 

nasıl kullanıldığını da değerlendirmek gerekir. Burada birçok tasarım elemanı 

sıralanabilir, içerikle ve analizle ilişkili olanları seçilmelidir. Görsel olarak bir 

tasarım veya görsel içerik analiz edilmek istendiğinde aşağıda verilen 

elemanlardan birbiriyle ilişkili olanlar seçilmeli ve incelenmelidir. Görsel 

içerik analizinde değerlendirilebilecek tasarım elemanlarından bazıları 

şunlardır (URL-7):  

Tablo 1: Görsel içerik analizinde değerlendirilebilecek bazı tasarım elemanları (URL-

7, E.T.: 06.06.2022):   

Tipografi Kişileştirme Üçte Bir Kuralı 

Renk Metafor Estetik-Kullanılabilirlik Etkisi 

Şekiller Vurgulama Okunabilirlik 

Kontrast Yakınlık Okunurluk 

Hizalama Simetri Görsel üstünlüğü 

Tutarlılık Gruplama Şekil-zemin İlişkisi 

Gestalt Yuvalama Belirsizlik vb. 

 

Bütün bu aşamalardan sonra eserin-çalışmanın değerlendirilmesi 

aşaması gelmektedir. İlk olarak eserin topluma ve topluluklara katkısı-etkisi 

ne olabilir? Görselin genel amacı ve insanlarda ne gibi bir duygu 

oluşturduğuna dair bir yorum yapılabilir. Hipotez oluşturulur. (Örneğin bu 

çalışmada kullanılan eser iş hayatında cinsiyet ayrımcılığına, nesil çatışmasına 

vurgu yapmaktadır vb.) İkinci olarak; hipotezi destekleyecek argümanlar 

sıralanmalıdır. Son aşamada ise; analiz görseller yardımıyla açıklanmalıdır 

(URL-7, E.T.: 06.06.2022).  

2.2. Görsel İçerik Analizinde Dikkat Edilmesi Gerekenler 

Tasarımda görsel kullanımı tasarımı yapılan ürün veya markanın hem 

dikkat çekmesini hem de hatırlanmasını kolaylaştırır. İnsanların günlük 

hayatta teknolojik cihaz kullanımının artması tasarım ve reklam alanlarını da 

farklılaştırmıştır.  Çok fazla içerik ile muhatap olan okuyucu, metinlerden çok 

içeriklere odaklanmaktadır. Bu sebeple içerik hazırlanırken kullanılacak 

görsellerin uyum ve anlam bakımından da analiz edilmesi de önemli bir hale 

gelmektedir.  
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 İnternet ortamında arama motorları geliştikçe kullanıcıların bu araçları 

kullanma amaç ve yöntemleri de değişmektedir. Kullanıcıların tasarımda 

kullanılan görsellerle etkileşimi de bu doğrultuda farklılaşmaktadır. Web 

ortamında arama imkânlarının artması firmaların web sayfa tasarımlarında 

kullanılan görselleri önemli hale getirmektedir. Görsel içeren tasarımlar ve 

videolar daha fazla dikkat çekebilmektedir. Bu doğrultuda kullanılacak 

görseller web sayfalarının sıralanmalarını da etkileyecektir. Bu sebeple görsel 

içerik analizi görsel iletişim ve medya alanlarında en çok atıf alan, dikkat 

edilmesi gereken ve vurgulanan noktalardan biri olmuştur (Bell, 2001).  

İçeriklerde görsellerin kullanılmasını gerekli kılan durum insanların 

görmek istemesi değil, aslında görmeye ihtiyaçları olmasıdır. İçerik eğlenceli 

ya da ilgi çekici olmadığı takdirde, okuyucu veya kullanıcı dikkati kısa sürede 

dağılacaktır. Bu durum da sıkılma olasılığını ve içeriği okumaktan vazgeçme 

sonucuna sebep olacaktır. Resim ya da video formatının ara ara kullanılması 

okuyucuların dikkatlerinin toplamasını sağlamaktadır. Metin içerisinde 

kullanılacak görseller içeriğe farklı bir anlam ve etki eklemektedir (URL-8). 

Metin aralarında kullanılan bu görseller içeriğe daha fazla güvenirlik ve hayal 

edilebilir bir dünya katmaktadır. Görsel kullanımı “metinlerin aldatıcı 

dünyası”ndan sıyrılmayı ve okuyucunun zihnindeki içeriğe yönelik daha net 

bir imaj oluşturulmasını desteklemektedir (Leeuwen ve Jewitt, 2001).  

Yapılan araştırmalar internette yapılan aramalarda görsel içeren 

tasarımların daha fazla tıklandığını ortaya koymuştur. Tüketicilerin %60 

kadarı görsel içeren ürün ve tasarımlarla etkileşime geçmektedir. Sebep olarak 

siteye girdiklerinde tasarımda bulunan metinlerden önce görselleri 

görmeleridir. Tüketim ve kullanım durumu kullanılan görsellerin kalitesi, 

konu ile ilgisi, kontrast oranı vb. durumlara bağlı olarak değişecektir. Dikkat 

toplamalarının ve nefes aldırmasının yanında, görsellerin insan psikolojisi 

üzerinde bir diğer etkisi de hatırlanabilir nitelikte olmalarıdır. Doğru görsel 

kullanımıyla, öğrenme oranının %400 arttırılabileceği belirtilmektedir. Ayrıca 

görsellerin metinlerden 60,000 kat daha hızlı işlenebileceği öne sürülmektedir 

(URL-8). Yapay zekâ, nesnelerin interneti ve sanal gerçeklik daha yaygın hale 

geldikçe, firmaların görsel içerik analizi yapma ihtiyaçları artacak ve bu 

konuda mevcut becerileri daha da artacaktır. Bu durum pazarlama 

stratejilerini ve mevcut ürünlerin sunumunu büyük oranda etkileyecektir. 

Uzun metinler yerine görsel ve videolar kullanmak firmanın ve ürünlerin daha 

geniş bir kitleye daha hızlı bir biçimde yayılmasını sağlayacaktır (White, 

2019).  
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2.3. Görsel İçerik Analizi Yapılırken İçin Gereken Sorular  

Görsel içerik analizi yapılırken sorulması gereken en temel sorular 

arasında kim, ne, nerede, ne zaman, niçin soruları yer almaktadır. Bu soruların 

cevapları kullanılan görsel içeriğin vermek istediği mesajı ve kullanım 

amacını ortaya koymaktadır. Görsel içerik analizi yapılırken sorulması 

gereken bazı sorular şu şekilde sıralanabilir (URL-7, E.T.: 06.06.2022):   

 Görselin tasarımcısı kim/kimdi: tasarımcı bir kişi, grup veya şirket 

mi?  

 Tasarımcı-üretici başka neler ne gibi tasarımlar yapmıştır? 

 Tasarımcı görseli kimler için hazırlamıştır ve tasarımcı tasarımı 

hazırlarken kimlerden etkilenmiş ve tasarım gerçekleştirilmesi 

sonrasında kimler etkilenmiştir? 

 Tasarımcının geçmişi hakkında eğitim, statü, misyon vb. bilinenler 

nelerdir? 

 Ortaya çıkan sanat eseri-tasarım; nasıl bir eserdir? Hangi tür veya 

kategoride değerlendirilebilir? 

 Tasarımcının görsel içerik olarak kullanılan-oluşturulan konuya 

karşı tutumu nasıldır? (Destekleyici mi, eleştirel mi,…taraflı mı 

tarafsız mı vb.)  

 Çalışmanın kendisini veya kullanılan içeriği özel veya önemli yapan 

nedir? Çalışmanın tamamına nasıl bir etkisi olmuştur? 

 Eser (resim, heykel, kâğıt, ahşap, taş, alçı, kitap) nedir? İçeriğinde 

neler var?(resimler, renkler, şekiller, metin) 

 Eser orijinal olarak nerede hazırlanmıştır? 

 Görüntülenmesi amaçlanan eser neredeydi ve gerçekte nerede 

görüntülendi? 

 Eser gelecek dönemlerde nerede görülebilir? 

 Eser ne zaman hazırlanmıştır? 

 Eserin hazırlandığı dönemde meydana gelen tarihi, kültürel, 

ekonomik olaylar nelerdir? (Örneğin, lale devri, istibdat dönemi vb. 

olay ve dönemler, eser hakkındaki yorumu etkiler) 

 Eserin en büyük önemi ne zaman ortaya çıktı? Tekrar ne zaman 

olabilir? 

 Eserin hazırlanma amacı nedir? Niçin hazırlanmıştır? (Kâr etmek 

için, firma tanınırlığını arttırmak için, sosyal bir mesaj iletmek için, 

algı değişikliği için vb.) 
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 Eser, izleyicilerini neden etkiledi/etkiliyor? 

 Eser neden önemsenmelidir? 

SONUÇ 

Her geçen gün artan dijital teknoloji kullanımı bireylerin günlük 

hayatlarında internet kullanımını ve muhatap oldukları görsel uyaranları 

arttırmaktadır. Eğitim, reklam, tanıtım, alışveriş, bilgi alışverişi, farkındalık 

oluşturma vb. şeklinde ortaya çıkan bu uyaranlar hedef kitleye yönelik olarak 

hazırlanmak zorundadır. Bu sebeple seçilen içeriklerin de hedef kitleye özel 

olması ihtiyacı doğmaktadır. Görsel içeriklerin, görsel algının baskın olması 

sebebiyle daha anlaşılır ve akılda kalıcı sonuçlar doğurduğu görülmektedir. 

Bütün bu gelişmeler görsel içerik kullanımını ve hatta kişiye özel bir hale 

getirilmesini desteklemektedir. Literatürde yaygın olarak görülen veriler 

ışığında tasarımda görsel içerik kullanımı sayesinde paylaşımların daha fazla 

tıklandığı, izlendiği ve görüntülendiği ortaya çıkmıştır. Bu aşamadan sonra 

önemli bir diğer nokta da görsel içeriklerin nasıl kullanılacağıdır. Seçilen 

görselin her şeyden önce kullanılacağı mecraya uygun olması gerekmektedir. 

Görsel içerik kullanımında tasarım ilkeleri ve elemanlarına uygun bir 

kullanım, verilmek istenen mesajı daha güçlü ve kalıcı bir biçimde 

iletmektedir.  

Görsellerin hedef kitle üzerinde etkili olması, tercihleri ve davranışları 

değiştirmesi görsel içerik ve analizini de önemli hale getirmektedir. Görseller 

ilk olarak kültürel çevreye bağlı olarak bir çağrışım oluşturmaktadır. Bu 

sebeple görsel içerik tercihinde kültürel algı ve çağrışım dikkatle ele 

alınmalıdır. Görsel okuma semiyolojik, bilişsel ve psikofizyolojik olmak 

üzere farklı yaklaşımlarla yapılabilmektedir. Bu yaklaşımların her biri 

görselleri farklı biçimde bir analize tabi tutmaktadır. Görsel içerik analizi belli 

aşamalar gerektiren karmaşık bir süreçtir. Kullanılan yaklaşım elde edilecek 

sonuçları da değiştirecektir. Görsel içerik analizinde sorulması gereken en 

temel sorular kim, ne, nerede, ne zaman, niçin gibi sorulardır. Tipografi, renk, 

simetri, çizgi, şekil vb. görsel tasarım elemanlarının birbirleriyle ilişkisi görsel 

içeriğin yorumlanmasında önemli bir faktör olarak öne çıkmaktadır. 
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