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ÖZ
“Yirmi Birinci Yüzyılın Yazı Sanatında (Kaligrafide) Yeni Yaklaşımlar ve Uygulama
Çalışmaları” isimli tezin amacı günümüzde kaligrafinin bölgelere göre gösterdiği değişiklikleri,
geldiği noktayı, geçirdiği evrimi, gelenekselle harmanlanışı ve gelenekselden farklı yönlerini
uluslararası boyutta incelemektir. Bununla beraber kültürümüzün aktarıcısı olan yazıyı,
günümüz teknolojisinden de yararlanarak, estetik formlarla ifade edilen kaligrafi tekniği ve
özgün bir anlayışla ele almaktır. Ayrıca güzel sanatlar eğitimi alan bireyleri, yazı sanatının
geliştikçe çalışmaya kattığı niteliğin arttığı konusunda ve bu nedenle güzel yazı yazma
anlamında bilinçlendirmektir.
Kültürel değerlerimizi tanımak, bilmek, sahip çıkmak ve aktarmak konusunda insanları
bilinçlendirmek büyük önem taşımaktadır. Kültürlerin aktarılmasında önemli etkiye sahip olan
kaligrafi, estetik hassasiyet taşıyarak el yazısında kültürlere özgünlük katmaktadır. Bu tez
çalışmasında da günümüz yazı sanatında kullanılan teknik, özgünlük ve uygulama çeşitliliği
konusuna dikkat çekilmektedir. Dolayısıyla XXI. yüzyılın yazı sanatı konusunda yeni
yaklaşımlar geliştiren sanatçı ve tasarımcıları incelenmektedir.
Günümüz teknoloji çağında sanatçı ve tasarımcılara sunulan dijital uygulama olanakları hızlı
sonuç üretme gibi faydalar sağlamakla birlikte doğru kullanılmadığı zaman özgünlükten
uzaklaşan, mekanik bir anlayışa da zemin hazırlamaktadır. Bu mekanik etkiden kurtulmak için
manuel uygulamaların sayısal ortamla birlikte harmanlanarak kullanılmasının özgün bir dili de
beraberinde getireceği düşünülmektedir. Manuel, elde uygulamanın verdiği özgünlüğü, plastik
değeri, tadı ve niteliği hiçbir dijital etki tek başına verememektedir. Bu nedenle kültürleri
aktarmada önemli bir rol oynayan yazı sanatını yirmi birinci yüzyılda ele alırken, özgün bir
anlayışla icra etmek gerekmektedir. Bu anlamda ele alınan bu tez literatürde araştırmacılara,
sanatçılara, tasarımcılara ve öğrencilere yol gösterecek bir kaynak oluşturmaktadır.
Anahtar sözcükler: Kaligrafi, yazı sanatı, XXI. yüzyıl kaligrafisi, modern kaligrafi,
güncel kaligrafi, lettering, el yazısı, meditasyon, sanatçı kitabı.
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NEW APPROACHES IN THE ART OF WRITING (CALIGRAPHY) AT THE
TWENTY-FIRST CENTURY AND A PRACTICAL IMPLEMENTATION
Supervisor: Associate Professor, Serdar PEHLİVAN
Author: Gözde ÇOBAN
ABSTRACT
The thesis titled "New Approaches In The Art Of Writing (Caligraphy) At The Twenty-First Century
And A Practical Implementation" aims to examine, in the international context, the regional
differences calligraphy demonstrates, where it stands now, how it evolved, and how it blends with
and differentiate from the traditional. Also, it aims to address the writing, which is the transmitter of
our culture, in the context of calligraphy technique expressed in aesthetic forms, with an original
understanding by taking advantage of today's technology. Furthermore, it aims to encourage
individuals who received fine arts education to write in calligraphy, by raising their awareness that
as the art of writing develops, the quality of the work increases.
It is of great importance to raise awareness of people about recognizing, knowing, claiming, and
transmitting cultural values. Calligraphy, which has an important effect on the transmitting of cultures,
adds originality to the cultures in handwriting by carrying aesthetic sensitivity. In this thesis, attention is
drawn to the technique, originality, and the variety of applications used in today's writing. Therefore, it
examines the artists and designers of the 21st century who develop new approaches to the art of writing.
In today's age of technology, the digital application opportunities offered to artists and designers
provide benefits such as producing fast results, but they also pave the way for a mechanical
understanding that, when not used correctly, strays away from originality. In order to get rid of this
mechanical effect, it is thought that blending the manual applications with the digital environment
will create a unique language. The authenticity, Plastique value (Although the translation of the word
Plastique is plastic, it has many different meanings in art. For example, it can depict the beauty of a
work of art, the works of art that are created by shaping a [non-static] material, or the sculpture-like
pose of a dancer.), taste, and quality of the manual application cannot be created by any digital effect
alone. Therefore, the art of writing, which plays an essential role in the transmitting of cultures, needs
to be handled with a unique understanding in the twenty-first century. In this sense, this thesis
constitutes a resource in the literature to guide researchers, artists, designers, and students.
Keywords: Calligraphy, art of writing, XXI. century calligraphy, modern calligraphy,
contemporary calligraphy, lettering, hand writing, meditation, artist book.
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GİRİŞ
Yazı denildiğinde akla insan ve kültür olgusu gelmektedir. Tarih boyunca insanlar
kültürlerini yazılarına yansıtmışlar ve böylelikle yaşayan toplumlar ve uygarlıklar
olmuşlardır. Her kültür yazısında ve sanatında kendinden izler taşımaktadır. Bu izlerin
yazıda estetik boyutta biçimlenen hali güzel yazı yazma sanatı (kaligrafi) olarak
adlandırılmaktadır. Ait oldukları kültürün özelliklerini ve estetiğini yansıtan kaligrafi,
bu özelliği ile el yazısında kültürlere özgünlük katmaktadır. Dolayısıyla her yüzyılın
ve o yüzyıla ait bölge insanının kendine ait özelliği, karakteri ve zaman içerisinde
gösterdiği değişimler olduğu gibi kaligrafisinin de kendi içerisinde değişim, gelişim
geçirdiği ve zamanla kavramsal, deneysel bir tavra yöneldiği görülmektedir. Ayrıca
XXI. yüzyılda kaligraflar, sanatçılar ve tasarımcılar farklı kültürlerden etkilenmekte
ve çalışmalarında da bu etkileri kendi kültürleri ile yoğurarak kullanmaktadırlar.
Bununla birlikte çalışma yüzeylerini genişlettikleri, yüzey ve boyut anlamında sınırları
kaldırdıkları da görülmektedir. Bu nedenle bu tez çalışması, yazının ve yazı sanatının
tarihini ele almakla beraber yirmi birinci yüzyılın koşullarındaki yazı sanatının
(kaligrafinin), günümüz tasarımcı ve sanatçılarına yansımaları ve onların kaligrafiye
yeni yaklaşımlarını, bakış açılarını incelemektedir. Bölüm bölüm açıklamak gerekirse;
Birinci bölümde, genel olarak yazının tarihi ele alınarak, ortaya çıkma nedenleri,
temelde ne tür şekillerde geliştiği, ayrı ayrı kültürlere ve bölgelere göre gelişimi,
alfabesi olan toplumlarda alfabenin oluşumu ve Türklerin yazı dilinin tarihi ele
alınmaktadır.
İkinci bölümde, yazı sanatı bir diğer adıyla kaligrafinin çeşitli tanımları yapılarak,
yazıyı güzel yapan şeyin ve kaligrafinin ne olduğu konusu incelenmektedir.
Üçüncü bölümde, dünyadaki modern yazı sanatındaki yeni yaklaşımlar batı, uzak doğu
ve orta doğu olmak üzere bölgelere göre araç gereçlerinden, yazı stillerine kadar
irdelenmektedir.
Dördüncü bölümde, farklı yaklaşımlarla kaligrafi yapan ve çeşitli disiplinlerle
kaligrafiyi birleştirerek duvar, araba, cam, su, kum, ahşap, kumaş ve vücut gibi
yüzeylere çalışan modern yazı sanatı sanatçı ve tasarımcılar arasından fark yaratanlar
incelenmektedir.
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Beşinci

bölümde,

uygulama

çalışmalarına

yer

verilmektedir.

Öncelikle

araştırmacının kendisi için tasarladığı bir logo çalışması ve aşamaları, ardından
araştırmacıya ait el yapımı Korece taş mühür ve aşamaları, sonra da el yapımı bir
sanatçı kitabı tasarlanarak, kaligrafinin de bir tür meditasyon olmasından dolayı
meditasyon içerikli Türkçe - Korece başlık ve Türkçe alıntılar kullanılarak, kaligrafi
uygulamaları ve artırılmış gerçeklik ile birlikte bir sanatçı kitabı uygulama aşamaları
ve süreci sunulmaktadır.
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1. BÖLÜM: YAZININ TARİHİ

Günümüze kadar ulaşabilen diller, yaşayan diller olarak adlandırılmaktadır. Bununla
beraber yaşayan dillerin aynı zamanda yazıya dönüşen diller olduğu için günümüze kadar
gelebildiğini belirtmek gerekmektedir. Tarihe bakıldığı zaman ancak medeniyeti, kültürü,
edebiyatı olan kavimlerin yazı dillerinin olduğu görülmektedir. Bu nedenle yazı dili bir
medeniyet dilidir (Gülensoy, 2010, s. 132).
Bu bölümde genel olarak yazının tarihi ele alınmaktadır. İlk olarak yazının tanımı, ortaya
çıkış süreci, nedeni ve nerelerde geliştiği paylaşılarak, yazılı iletişimin ilk ilkel göstergeleri
olan piktogramlar, daha sonra ideogramlar ve fonogramlar hakkında bilgi verilmektedir.
İkinci olarak Mezopotamya uygarlığının kurucusu olan Sümerlerin yazı sistemine
değinilerek, öncelikle piktografik yazıyı kullandıkları ve daha sonrasında çivi yazısına
geçtikleri belirtilmektedir. Çivi yazısının ise kullanılan topluluğa göre değişkenlik
gösterdiği ifade edilmekte ve nerelerde kullanıldığı hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca o
dönem yazıyı aktarmak için kullandıkları malzemeler ve teknik de anlatılmaktadır. Üçüncü
olarak Mısır’da yazının ortaya çıkışı ve okunma biçimi ele alınarak, bölgede kullanılan
yazı sistemleri olan Hiyeroglif, Hiyeratik ve Demotik yazıya değinilmektedir. Dördüncü
olarak Uzak Doğu bölgesinde kullanılan Çin, Japon ve Kore yazılarının tarihi gelişimi
açıklanmaktadır. Son olarak ise alfabenin oluşumu, kökeni, nasıl yayıldığı ve abece
sistemleri konusunda bilgi verilmektedir. Ayrıca bu başlık altında sırasıyla abeceleriyle
devrim yaratan; Yunan, Latin, Arap ve İbrani abecelerine yer verilmektedir.
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1.1. YAZININ ORTAYA ÇIKIŞI
Yazı, konuşmalı, anlatıma çevrilebilen, resimlendirilen, çizilen veya düzenlenen her şeydir
(Nesbitt, 1957, s. 1). Bununla beraber yazı, dile dayalı iletişimin görsel bir dışavurumu
olarak ifade edilmektedir (Sarıkavak, 2014, s. 2). Ayrıca genel anlamıyla yazıyı insanların,
düşündüklerini başkalarına bildirmek için herhangi bir madde üzerine çizmek, kazmak
veya yazmak suretiyle kullandıkları şekil ve işaretler olarak tanımlamak mümkündür
(Erdal, 2015, s. 69).
Yazının ortaya çıkışı ve tarihi üzerine ise birçok kaynağa ulaşılmaktadır (Sarıkavak, 2017,
s. 248). Fransız dilbilim ve göstergebilimci Georges Jean, yazıların ortaya çıkış tarihlerinin
çoğunlukla birbiriyle çakıştığını ifade etmektedir. Bununla birlikte yazı sisteminin bir
günde oluşmayıp, uzun süren, yavaş ve karmaşık bir tarihte kendine yer bulduğu
anlaşılmaktadır. Ayrıca bugün hala eksik kimi sayfaların da mevcut olduğu bilinmektedir.
Onun için kesin bir tarih verilememekle birlikte yazının M.Ö. 3500-3000 dolaylarında
ortaya çıktığı belirtilmektedir (Jean, 2018, s. 12-71). Ayrıca çeşitli kaynaklara göre ilk yazı
sistemini geliştiren toplumun Yunanca “nehirlerarası” demek olan Mezopotamya Uygarlığı
kurucusu Sümerler olduğu anlaşılmaktadır (bkz. görsel 1) (Becer, 2015, s. 85). Her şey
Mezopotamya’da, Dicle ve Fırat nehirlerinin arasında kalan bu bölgede başlamaktadır
(Jean, 2018, s. 12). Bu nedenle Mezopotamya, dünya kültür medeniyetinin başlangıç
noktası olarak bilinmektedir. Ortadoğu’ da yer alan bu bölgenin Sümer, Babil, Asur ve
Akad gibi birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı görülmektedir (Becer, 2015, s.85).

Görsel 1: Mezopotamya bölgesi ve bölgede kurulan uygarlıklar. https://bit.ly/30ymNH2

4

Yazının ortaya çıkış nedeni incelendiğinde: Sümer saraylarında, tapınaklarında ve
depolarında bulunan ve erişilen beş bin adet Sümer tabletindeki yazıların ilk başta
çoğunlukla devlet idaresi ve muhasebe işleri için kullanıldığı görülmektedir (Wolf, 2017, s.
37). Öğretim üyesi, grafik tasarımcı, kaligraf ve ressam olan Selahattin Ganiz (2004, s. 16)
ise ilk yazıların mal sayımı ve günlük yaşamla ilgili kayıtları tutmak için ortaya çıktığını
belirtmektedir. Jean (2018, s.12-13) de Sümer ülkesinde bulunan Uruk tabletlerinin tahıl
çuvalları ve büyükbaş hayvan listelerinden oluşup, tapınağın bir tür muhasebesini
sunduğunu ve dolayısıyla ilk yazılı göstergelerin ziraat hesaplarından oluştuğunu ifade
etmektedir (bkz. görsel 2).

Görsel 2: Uruk hesap tableti parçası. (Jean, Georges, 2018).
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Demir ve Artut (2013, s. 2) aslında yazının ilk ortaya çıkışı üzerine çeşitli inanışlar
ve

efsaneler

olduğunu

kaplumbağasının,

yazının

belirtmekte

ve

bir

sırlarını

taşıyan

Çin

efsanesine

sırtındaki

göre:

bir

su

çizgilerle ı̇ mparatorun

huzuruna çıktığını ve ona yazıyı öğrettiğini ifade etmektedir. Eski Mısırlılarda, Ay
Tanrısı Thot’un, yazının babası olduğuna inanıldığını, Sümer destanına göre, Uruk
Kralı Enmerkar, yazıyı İran’daki Arata kenti derebeyi ile haberleşmek için
bulduğunu, Babillere göre, yarı balık yarı insan bir ilah, ı̇ nsanlara yazıyı öğrettiğini,
Hintlilerin inancına göre ise baş tanrı Brahman, kendi görünüşlerinden bir tanesi
olan dünyayı ve içindeki varlıkları yaratan ve ı̇ nsan dilinin de tanrısı olan Vak
aracılığıyla insanlara yazıyı öğrettiğini söylemektedir. Eski Yunan mitolojisinde
tanrılar tanrısı Zeus’un, ı̇ nsanlara yazıyı öğreten ilah olduğuna, Musevilerin ise aynı
şeyi Yahve’ye atfettiğine değinmektedir. Ayrıca Wolf (2017, s. 37) “Proust ve
Mürekkepbalığı: Okuyan Beynin Bilimi ve Hikayesi” isimli kitabında Fırat ve Dicle
deltasında eskiçağda yaşayan insanların yazının ortaya çıkışıyla ilgili görüşlerini
aktarmaktadır. Hikayeye göre: Kulab lordundan gelen bir ulak uzak bir krallığa
gittiğinde dermanı kalmadığı için önemli olan bir sözlü mesajı iletememektedir.
Kulab lordu insanların kusurlarının iletişime engel olmasını istemediği için
kelimeleri hazırladığı bir kil tablete kaydetmektedir. Sümerlerin Kulab lordunun
gönderdiği yazıyı kimin okuyabildiği konusunu atlamış olsalar da bu şekilde ilk
yazılı kelimelerin ortaya çıktığı ifade edilmektedir.

1.1.1. Piktografi Anlamında Yazı
Grafik Tasarımcı, kaligrafi sanatçısı ve eğitmen olan Tevfik Fikret Uçar (2016, s.
21) insanoğlunun gelişimi izlendiğinde, aslında yazının çok da eski bir buluş
olmadığını belirtmekte ve günümüzden on yedi bin yıl önce çizerek, şekil ve
sembollerle iletişim kurmayı bildiğini ifade etmektedir. Nesbitt (1957, s. 1-2)
resim yazısının taklit etme dürtüsünden doğduğunu ve ilk resimlerin birçoğunun
yazıyı değil, estetik bir ifade tarzını temsil ettiğini belirtmektedir. Ek olarak ifade
etme gereksinimini tam olarak haber veya bilgi iletme arzusundan ayırmanın
mümkün

olmadığını

söylemektedir.

Yazının

ilk

kayıtları

araştırıldığında,

basitleştirilmiş formlarda öküzü ifade eden bir öküz başı, kadını ifade eden vulva
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çizgili pubis üçgeni şekillerine ulaşılmaktadır (bkz. görsel 3). Bu şekiller bir
nesneye

veya

belli

bir

varlığa

gönderme

yapan

piktogramlar

olarak

adlandırılmaktadır (Jean, 2018, s. 14). Bu nedenle piktogramlar yazılı iletişimin
ilk ilkel göstergeleri olarak bilinmektedir (Turgut, 2013, s. 39).

Görsel 3: Piktogram örnekleri (Jean, Georges, 2018).

“Piktogram resim yazısı anlamında kullanılan bir terimdir. Latince de “pictus = resim” ve
Yunanca da “graphein = yazmak” anlamlarını ifade etmektedir.” (Ganiz, 2004, s. 17).
Piktogram, bir nesnenin az veya çok basitleştirilmiş resmi olarak tanımlamaktadır (bkz.
görsel 4). Ayrıca piktogramların bir nesnenin kendi ifadesinden daha fazla bir şey olmadığı
ifade edilmektedir (Sarıkavak, 2009, s. 4). Örneğin; ayı ifade etmek için C formunda bir
şekil çizilirse, bunun piktogram olduğu söylenebilmektedir. Piktografik yazı bir diğer
örnekte, güneş ve ufuk çizgisinin minimal bir çiziminin güneşin doğuşu anlamına geldiği
ve bundan dolayı gösterenle gösterilen arasında bir nedensellik ilişkisi söz konusu olduğu
ifade edilmektedir (Tuncer, 2010, s. 28).

Görsel 4: Çin yazısından alınan, soldaki ve sağdaki biçimler arasında otuz yüzyıl olan piktogram örnekleri
soldan sağa: güneş, dağ, ağaç, çevre, tarla, sınır ve kapı. (Uçar, Tevfik Fikret, 2016).

Kesin bir tarih verilememekle birlikte İ.Ö. 3500-3000 de Sümerlerin Uruk döneminde,
rakamları kaydetmek üzere piktogramların ortaya çıktığı görülmektedir (Jean, 2018, s. 71).
Bugün resim olarak görülen bu sembollerin bundan on yedi bin yıl önce hiç kuşkusuz
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iletişim, mesaj iletmek ve kendini ifade etmek gibi amaçlarla kullanıldığı düşünülmektedir
(Uçar, 2016, s. 19). Parramon’a (1991 s. 9) göre ise piktografi (resim yazı) ilk olarak
yaklaşık 50.000 yıl önce, yolları belirten, tehlike konusunda uyaran ve mülkleri belirten
işaretler veya temel çizimler için bir iletişim aracı olarak kullanılmaktadır.
Yazının hikayesi, neredeyse bütün uygarlıklarda: Sümerler, Mısırlılar, Hititliler ve
Giritlilerde ilk yazı öğeleri sayılan piktogramlar ile başlamaktadır. İlginç olan ise
farklı

uygarlıklardan

olmalarına

rağmen

kimi

piktogramlarda

gözlemlenen

benzerliklerdir (Jean, 2018, s. 47-48).
En son yapılan araştırmalara göre birbirinden farklı hemen hemen bin beş yüz ilkel
piktogram olduğu ifade edilmektedir (Jean, 2018, s. 14).

1.1.2. İdeografi Anlamında Yazı
“İdeogram düşünce yazısı anlamında kullanılan bir terimdir. Latince de “idea = düşünce”
ve Yunanca da “graphein = yazmak” anlamlarını ifade etmektedir.” (Ganiz, 2004, s. 17).
Resim yazısının gelişiminin iki evrede geliştiği, bunlardan ilkinin piktogram, ikincisinin
ise ideogram olduğunu belirtmektedir. İlk evre olan piktogramda bir nesnenin kendi
ifadesinden daha fazlası olmadığını, ikinci evre de ise görsel olarak ifade edilen bir
nesnenin temsilinin yine olup, bununla birlikte bir düşüncenin önerilerek, resim ya da
sembol olarak sunulan, bir ya da birden fazla sözcüğü ilişkilendiren bir düşünce yazısına
dönüştüğü zaman onun bir ideogram olmaya başladığı ifade edilmektedir. İdeogramlar,
piktogramlardan hareketle düşünce veya kavramları temsil etmek üzere oluşturulmuş
karmaşık sembol düzenlemeleridir (bkz. görsel 5) (Sarıkavak, 2008, 2014).

Görsel 5: Bir insan ve bir taçtan oluşan kral ideogramının
M.Ö. 2500-600 yılları arasındaki gelişimi. (Jean, Georges, 2018).

Bir başka tanıma göre, ideogramlar bir kavramı tümüyle temsil edebilen veya sözcüklerin
anlamlarına yer vermeden fikri anlatan kavramlar olarak anlatılmaktadır. Bugün halen
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kullanılmakta olan Çin yazısı ve Çin yazısından doğan Japon, Kore ve Tayvan yazısı
ve/veya ölü dil olan eski Mısır ve Maya yazısı ideografik yazıya örnek olarak
verilebilmektedir. Bu yazıların hepsinde sessel düzen yerine görsel olarak bir sözcük veya
bir fikir temsil edilmektedir (Erdal, 2015, s. 59).

1.1.3. Fonetik Anlamda Yazı
Yunanca “Phone” kelimesi “ses” anlamında ve fonetik sözcüğüyle özdeş olarak
kullanılmaktadır (Ganiz, 2004, s. 17). O nedenle fonetik yazı, bir sesi ya da ses dizimini
yazılı olarak belirten “ses yazısı” olarak da bilinmektedir. Ayrıca yaygın ismiyle alfabeleri
oluşturan harflere ses yazısı yerine fonogram da denmektedir (Erdal, 2015, s. 60).
Fonogramlar kendi başlarına bir kavramı ifade etmeyip, sadece kavramları ifade etmek
için çıkarılan ses birimlerini (fonem) belirlemekte ve diğer fonogramlarla yani harflerle
bir araya geldikleri zaman anlamlı bir bütün oluşturmaktadırlar. Aslında anlamsız ses
birimlerini simgeleyen harflerin belli bir düzende yan yana gelmesiyle anlamlı
kelimeler ortaya çıkarmaktadırlar. O nedenle latin harfleri fonograma örnek olmaktadır.
Alfabe A’ dan Z’ ye sıralandığında anlamlı bir bütün oluşturmazken F, O, N, E, M
harfleri birleştirildiğinde anlamlı bir kelime meydana gelmektedir (Erdal, 2015, s. 60).
Her hece ve daha sonrasında her harf için işaretler oluşturma gereksinimi Sümerlerin
ideografik aşamada fark ettikleri sorunlardan dolayı ortaya çıkmaktadır. Kendilerini
resimlerle ifade etmenin sınırlı olması ve ideografik yazıyla kendini ifade etmenin
sanatçının kavramı ifade doğruluğuna bağlı olduğunu görmeleri yazı sistemi
değişiminde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle Çin yazı sistemine benzer, fikirlerin
ve nesnelerin ifade edileceği formlar ve işaretler oluşturmalarını sağlayacak bir
sadeleştirme sürecine gittikleri ve böylece her işaretin bir fonem veya bir kelimenin
sesi olduğu görülmektedir. Yukarıdan aşağıya ve sağdan sola doğru yazılan bu
sistemin, M.Ö. yaklaşık 2500 yılında, Sümerler çivi yazı sistemi oluşturulana kadar
kullanıldığı anlaşılmaktadır (Parramon, 1991, s. 11).
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Görsel 6: Mesha dikili taş (Moabit taşı). https://bit.ly/2LPuR1T

Tarihte, ilk sesçil yani fonetik abeceyi geliştirenlerin ise Fenikeliler olduğu bilinmektedir.
Fenikelilerin diğer toplumlarla kurduğu ilişkiler nedeniyle 22 ünsüz harften oluşan bir
alfabe geliştirdiği anlaşılmaktadır. Bu alfabe İ.Ö. XV. yüzyıldan başlayarak İ.Ö. VIII.
yüzyıla kadar gelişmektedir. Diğer toplumlara da taşınan bu alfabe zamanla semitik
toplumlarda çeşitli aşamalarla olgunlaşan alfabeler şeklinde görülmektedir. Örnek olarak
Ugarit, Ahram mezar taşları ve Mesha taşı yazısı verilebilmektedir (bkz. görsel 6)
(Sarıkavak, 2014, s. 9).
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1.2. SÜMERLER’DE YAZI
Asur bilimci, Sümer ve Sümer dili uzmanı Kramer (2001, s. 29) Sümerlilerin M.Ö.
dördüncü binyılda ya da daha önce Doğu’dan Mezopotamya’ya gelmiş Sami veya HintAvrupa kökenli bir halk olmadıklarını düşünmektedir. Sümer akınları zamanında Dicle ve
Fırat Irmakları arasındaki bölgenin büyük bölümünde Samilerin olduğunu ve Sümerlerin
girişiyle iki halk arasında bir hakimiyet mücadelesinin başladığını belirtmektedir. “Sümer
Mitolojisi: İÖ Üçüncü Bin Yıldaki Tinsel ve Edebi Gelişim Üstüne Bir Çalışma” isimli
kitapta, bölgede ilk galip gelen halkın Sümerler olduğu söylenmektedir. Ayrıca Sümerlerin
bu iktidar dönemi esnasında ekonomik, sosyal ve politik anlamda önemli ilerlemeler
kaydettiği ifade edilmektedir.

Görsel 7: Sümer yazı dizgesinin kökeni ve gelişimi. (Kramer, Samuel Noah, 2001).

Sümerler, ilk başta mesajlarını iletmek için piktografik yazı sistemini kullanmaktadırlar
(Parramon, 1991, s. 12). Sonrasında ise ilk basamak olan piktogramlar, yerini IV. Uruk
döneminde bulunan çivi yazısına bırakmaktadır (Becer, 2015, s. 85). Latincede “cuneus”
kelimesi “çivi”, “cuneus” kökünden türeyen “cuneiform” kelimesi ise “çivi yazısı”
anlamına gelmektedir (bkz. görsel 7) (Jean, 2018, s. 15).
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Kullanılan tekniğin gelişimi konusunda bilgi vermek gerekirse yaşanılan bölgede bolca kil
ve kamış olduğundan kil tabletler üzerine kamış kalemlerle çivi biçimli çizgiler çekilerek
kayıt tutmaya başladıkları görülmektedir (bkz. görsel 8) (Jean, 2018, s.14-15). Nemli kil
tabletlere stilus adı verilen kamış kalemlerle baskı uygulamaları yapıldıktan sonra, güneşte
kurutularak ya da fırınlarda pişirilerek tabletler kalıcı hale getirilmektedir. Hatta bazı
tabletlerin yine pişirilmiş kil zarflar içinde olduğu anlaşılmaktadır (Sarıkavak, 2014, s. 4).

Görsel 8: Kil tablet, kamış ve tahtadan yapılan 3 tür kalem. (Jean, Georges, 2018).

Çivi yazısı başlangıçta ideografik bir biçimde nesneleri somut olarak ifade ederken,
işaretlerin karışık biçimleri ve çok fazla sayıda işaretin gerekmesi günlük kullanımı
zorlaştırdığından dolayı zamanla yazının soyutlaştığı ve işaretlerin sayısının azaltıldığı
görülmektedir (Kramer, 2001, s. 44). Dilin gelişmesiyle birlikte işaretlerde olduğu gibi
göstergelerin anlamlarında da farklılıklar olduğu anlaşılmaktadır. Göstergelere
yüklenen anlamların çeşitliliği, kelimelerin açıklanmasını ve göstergelerin yanına
başka göstergelerin ilave edilmesini gerektirmektedir. Bu yöntemle bilhassa Asurlar
döneminde yazı göstergelerinin zamanla anlamını yitirdiği ve sadece ses değerlerine
indirgendiği anlaşılmaktadır (Faulman, 2018, s. 65-66).

Çivi yazısının Akadlar,

Asurlar, Babiller, Kaldeliler, Medler ve Persler tarafından kullanılarak, geliştirildiği
görülmektedir (Sarıkavak, 2014, s. 4). Perslerin kullandığı çivi yazısının ise diğer çivi
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yazılarından çok farklı olduğu bilinmektedir. Göstergeleri ve sesleri farklı olduğu gibi
yazı prensibi de farklılık göstermektedir. Perslerin kullandığı çivi yazısı hece yazısı
değil, sesçil alfabedir (bkz. görsel 9) (Faulman, 2018, s. 75). Ayrıca Mezopotamya’ da
bulunan çivi yazısını, çıkış dilinden çok farklı diller de kullanmaktadır. Bunlardan biri
günümüz İran sınırları içerisinde kalan Elamların bir diğeri ise Hititlilerin kullandığı
dil olmaktadır (Jean, 2018, s. 21-23).

Görsel 9: Pers çivi yazısı. (Faulmann, Carl, 2018).

Wolf’a (2017, s.36) göre M.Ö. 4. binyılın sonlarına doğru (3300-3200) tekil Sümer yazıları
gelişip bir çivi yazısı sistemi haline gelmiştir. Ayrıca Wolf, Sümerlerin ya da Mısırlıların
yazının mucidi olup olmadıkları konusunun her geçen gün daha da büyük bir tartışma
konusu olduğunu ifade etmektedir. Fakat bununla birlikte Sümerlerin ilk ve en saygın yazı
sistemlerinden biri olan çivi yazısını icad ettikleri ve bu sistemin etkisinin büyük Akad
sistemi yoluyla tüm Mezopotamya’da sürdüğü gerçeğinin de tartışmasız olduğuna
değinmektedir. Kramer’in (2001, s. 44) bu konudaki düşüncesi ise yazıyı icat eden
Sümerliler olsun ya da olmasın M.Ö. üçüncü binyılda onu etkin bir yazı aracı haline
getirenlerin kesinlikle Sümerliler olduğu şeklindedir.
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Görsel 10: Louvre Müzesi’nde sergilenen Hammurabi kanunlarının yer aldığı dikili taş.
https://bit.ly/2XKl6Jk

Yapılan araştırmalara göre çivi yazısının genellikle tapınak raporlarının tutulmasında
kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca yazının bulunuşu, Sümer toplumunda bir bilgi
patlamasına yol açmakla beraber, sözleşmelerin, bilimsel ve edebi yapıtların kil tabletler
üzerine

kaydedildiği,

kütüphanelerin

kurulduğu

anlaşılmaktadır.

Tarihteki

ünlü

“Hammurabi Kanunları” nın da çivi yazısı ile yazıldığı belirtilmektedir (bkz. görsel 10)
(Becer, 2015, s. 86). Ek olarak çivi yazısının ilahilerin ve duaların yazıya geçirilmesine
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imkân sağladığı bilinmektedir. Eski Sümerlerin Gılgamış Destanı’nı yazdığı ve Asur Kralı
Asurbanipal’ in Ninova’daki kitaplığında saklanan bir örneğinin ve yapıtın birçok
parçasının sonradan bulunduğu anlaşılmaktadır (bkz. görsel 11) (Jean, 2018, s. 18).

Görsel 11: 1872 yılında George Smith’in Babil Tufanı anlatısını bulduğu
Gılgamış Destanı’nın on beşinci tableti. (Jean, Georges, 2018).
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1.3. MISIR’DA YAZI
Mısır uygarlığı, Sümerlerle yaklaşık aynı zaman diliminde, Akdeniz kültür bölgesinde Nil
vadisi çevresinde gelişmektedir (Sarıkavak, 2014, s.5). Bazı araştırmacılar, tartışmalı
olmasıyla birlikte yeni dilsel kanıtlardan yola çıkarak ilk yazı sisteminin Sümer yazı
sisteminden önce tamamen bağımsız bir şekilde ortaya çıkan Mısır Hiyeroglifleri olduğunu
öne sürmektedir (bkz. görsel 12) (Wolf, 2017, s. 45-46).

Görsel 12: Mısır hiyeroglif örneği. https://bit.ly/2LIt1k2

Faulmann (2018, s. 21) eski Mısırlıların hem sesçil hem de ideografik bir yazı sistemi
kullanmakta olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca ilk Mısır yazılarında noktalama işaretleri
olmadığı gibi soldan-sağa ya da sağdan-sola doğru giden bir yazı sistemi olmadığı
görülmektedir. Mısır yazı sistemi ve önceki bazı sistemler bustrofedon tarzında
yazılmaktadır. Bustrofedon Yunanca’ da “öküzün etrafında dönmek” anlamına gelmekte
olup, tarlalardaki saban izlerine benzetilmekte ve soldan sağa doğru yazmaya başlanıp,
sağdan sola doğru tekrar dönerek devam eden bir yöntemdir. Ayrıca yapının mimarisine
göre aşağıdan yukarı veya yukarıdan aşağıya yazılmaktadırlar (bkz. görsel 13). Ama son
noktada yazıyı soldan sağa doğru kullandıkları anlaşılmaktadır (Wolf, 2017, s. 47;
Faulmann, 2018, s. 167). Jean Wolf’un okuma sistemine katılmakla birlikte okuma sistemi
ile ilgili eklemeler yapmaktadır. Jean’e (2018, s. 29) göre hiyeroglifler çoğunlukla sağdan
sola okunmaktadır ve bu okumanın yönü insan ve kuş kafalarının baktığı yöne göre
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belirlenmektedir. Anıtın ya da bir tapınağın duvarlarındaki bir yazı önemli bir tanrı
ya da firavun heykelinin yakınındaysa, yazıtlardaki yüzler onlara dönük olmaktadır.
Bu durumda da okumanın yönü değişmekte ve yorumu zorlaştırmaktadır. Bu
nedenle hiyeroglif okurlarının son derece gelişkin bir görsel belleğe, ses ve ses
birim analizi gibi yeteneklere ve ayrıca kayda değer bir bilişsel ve uzamsal
esnekliğe sahip oldukları düşünülmektedir (Wolf, 2017, s. 47).

Görsel 13: Bustrofedon tarzında yazılan bir Mısır sütunu. https://bit.ly/2ZfgtUi

İlk zamanlar Mısır’da yazı, kral mezarlarındaki taş yüzeylerde kazımalar olarak
işlenmekte, Mısırlıların “tanrı kralın sözleri” olarak adlandırdığı hiyeroglifler
görülmektedir (Sarıkavak, 2014, s. 5). Hiyerogliflerin Antik Mısırlılar ve onlara
paralel olarak Maya uygarlığı tarafından geliştirildiği bilinmektedir (Ambrose ve
Harris, 2012, s. 274). Mısır yazısının karakterini belirten “hiyeroglif” kelimesi,
aslında “tanrıların yazısı” anlamına gelmektedir. Yunanca “kutsal” demek olan
“hieros” ve “kazımak” anlamına gelen “gluphein” kökünden türediği anlaşılmaktadır
(Jean, 2018, s. 27). Bu nedenle Yunanlılar hiyeroglifleri “kutsal kazıma” olarak
adlandırmaktadır (Sarıkavak, 2014, s. 5). Ayrıca bilinen ilk hiyeroglifin M.Ö. 3100
yıllarına ait olduğu belirtilmektedir (Becer, 2015, s. 86).
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Görsel 14: Taşa kazınmış bir hiyeroglif. https://bit.ly/2K52ytT

“Mezopotamyalılarda ilkel yazıtlar gitgide bir “bellek yardımcısına”, sonra da yazıya
dönüşmüşken, hiyeroglif sistem en başından, ilk ortaya çıkışından beri gerçek bir yazı
olmuştur. Çünkü öncelikle konuşma dilini neredeyse bütünüyle aktarabilmiş, Kıpti
dilinin biçimleriyle günümüze kadar gelebilmiş olan bu dili yeniden bulmamızı
sağlamış, ayrıca soyut ya da somut birtakım gerçekliklere gönderme yapabilmiş ve
hem tarım, tıp ve eğitimle ilgili önerilerin hem de duaların ve efsanelerin, olası tüm
biçimleriyle hukuk ve edebiyat ürünlerinin kaydedilmesini sağlamıştır” (Jean, 2018, s.
27).

Hiyeroglifler ilk olarak taşlar üzerine alçak ya da yüksek kabartma olarak uygulanmaktadır
(bkz. görsel 14) (Becer, 2015, s. 86-87). Ayrıca anıt, tapınak duvarları üzerine kazınmakta
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ve papirüslerin üzerine yazılmaktadır (bkz. görsel 15) (Faulman, 2018, s. 22). Papirüs, Nil
delta ve vadi bataklıklarında yetişen bir bitki türü olup, lifli sapları ince ince kesilip, üst
üste konularak esnek ve düz bir yüzey elde edilmektedir. Ardından baskıyla kurutulan
papirüs parlatılarak rulo haline getirilmektedir. Hiyeroglifleri çizebilmek için ise ucu
yontulmuş ya da düzleştirilmiş kamışlar kullanılmaktadır. Mürekkep ise çok yoğun ve
dayanıklı olup, içine Arap tutkalına benzer bir yapıştırıcı eklenerek, is tozu ve su
karışımından yapılmaktadır (Jean, 2018, s. 40-41).

Görsel 15: Papirüs üzerine yazılmış hiyeroglif yazı. https://bit.ly/2JVh5JB

Mısır’ da da Mezopotamya’ da olduğu gibi okuma-yazma bilmenin bir ayrıcalık ve iktidar
aracı olduğu görülmektedir (Becer, 2015, s. 87; Jean, 2018, s. 39). Bu nedenle o dönemde
katiplik saygın bir meslek sayılmaktadır (Becer, 2015, s. 87). Her türlü eğitim öncelikle
yazının öğrenilmesine bağlıdır. Onun için yazıcılar yazının ustaları olduklarından dolayı
eğitimin de ustaları olarak görülmektedir. Güçlü bir sınıf oluşturan yazıcılar, kimi zaman
tanrı sıfatıyla yetinip, okuma-yazma-sayma ile ilgilenmeyen firavunlardan bile daha güçlü
olmaktadırlar. Bu denli önemli olan yazıyı kullanmak, hiyeroglif yazının karmaşıklığından
ötürü epey güçlük yaratmaktadır (Jean, 2018, s. 39-42). Malzemeler ve daha işlek bir yazı
için olan arzu M.Ö. 2500’lerde yeni bir yazı türünü gündeme getirmektedir (Sarıkavak,
2008, 22). Bu yazı Hiyeroglif yazıyla hemen hemen aynı döneme denk gelen Hiyeratik

19

yazıdır. Hiyeratik yazı, Yunanca “kutsal” demek olan “hieros” kökünden gelmektedir (bkz.
görsel 16). Ayrıca Yunanlı tarihçi Herodotos’a göre ilk başlarda papazlar tarafından
kullanıldığı için hiyeratik yazıya “papaz yazısı” da denmektedir.

Görsel 16: İki kardeşin öyküsü olarak bilinen hiyeratik yazı. https://bit.ly/2JTBq23

“Bu yazıda göstergelerin birçoğu stenografi görüntüsü taşımasına rağmen, hiyeratik
yazının resim yazısının stenografi tarzı olduğunu kabul etmemiz için yeterli sebep
yoktur. İşlek hiyeroglif yazı, papirüs üzerinde hiyeratik yazı türü ile aynı hızla
uygulanabilir. Ayrıca hiyeratik yazının kökeni antik çağlara kadar uzanmaktadır ve
hiyeroglifler kadar eskidir. Bu yüzden hiyeratik yazının Mısır’a dışardan göç eden bir
topluluğun yazısı olması ihtimali daha kuvvetlidir. Büyük olasılıkla, topluluğun
Mısırlılar ile kaynaşması nedeniyle yazılar da birleşmiştir; hiyerogliflere hiyeratik
formlar eklenmiş, bu formlar resimlere dönüşmüş, aynı zamanda da hiyeratik yazıda
hiyerogliflerin şekilleri ve karakteristik özellikleri benimsenmiştir” (Faulmann, 2018,
s. 22-23).

Görsel 17: Demotik yazı. (Friedrich, Johannes, 2000).

M.Ö. 650 yılına doğru, hiyeroglifler ve işlek hiyeratik yazı henüz kullanılmaktayken, daha
hızlı ve daha basit harflerin birbirine daha yakın olduğu bir işlek yazı türü ortaya
çıkmaktadır (Jean, 2018, s. 39-42). Mısır yazısının üçüncü türü ve halka ait olan bu yazıya
demotik yazı denmektedir (Faulmann, 2018, s. 23). Yunanca da “demos” halk, “demotic”
güncel, halka ait anlamına gelmektedir. Demotik yazı hiyeroglif yazıdan çıkartılan eğik,
gündelik bir yazı olmaktadır (bkz. görsel 17) (Sarıkavak, 2008, 23). Hiyeratik yazı gibi
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sağdan-sola doğru okunmaktadır (Jean, 2018, s. 42). Ayrıca hiyeratik yazıya çok
benzemesine rağmen başka bir lehçe için kullanılmaktadır. Göstergelerde karşılaşılan bazı
özelliklerde dış etkilerin olduğu belirgin bir şekilde görülmektedir (Faulmann, 2018, s. 23).
Demotik yazının bulunmuş örneklerinden biri “Rozetta” isimli taşta görülmektedir
(Sarıkavak, 2008, 23). 1799’da keşfedilen Rozetta taşı, hiyeroglif yazı ve metinleri
çevirme sisteminin bulunuşunda önemli bir rol oynamaktadır (bkz. görsel 18) (Ambrose ve
Harris, 2012, s. 275). Champollion’un Mısır hiyerogliflerinin sırrını çözdüğü Rozetta taşı
üzerinde aynı metnin hem hiyeroglif harflerle hem demotik yazıyla hem de Klasik Yunan
dilinde verildiği anlaşılmaktadır (Ambrose ve Harris, 2012, s. 275; Jean, 2018, s. 44).
Demotik harflerden yola çıkarak taştaki hiyeroglifleri tanımanın uzman olmayan biri için
çok zor olduğunu belirtmektedir. Ayrıca Kıpti yazısının demotik yazıdan kaynaklanan kimi
özellikler taşıdığı ve günümüze kadar geldiğini ifade etmektedir. Bu nedenle de
Champollion’un, hiyeroglif yazıyı anlamak için önce Kıpti yazısını okumak gerektiğini
söylediğini belirtmektedir (Jean, 2018, s. 42-44).

Görsel 18: İngiliz Müzesi’nde sergilenen Rozetta taşı. https://bit.ly/2JFYcZP
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1.4. UZAK DOĞU’DA YAZI
Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Kore ve Japonya gibi Çin dilini kullanan ülkelerde,
fırça, kalem veya en yeni elektronik cihazların kullanımı sayesinde Eski Çin’ de
geliştirilen ideogramlar, günümüzde iletişim için kullanılmaktadır (bkz. görsel 19).
Ancak bu aynı ideogramlar, belirli bir kural ve düzen içerisinde fırça ile yazıldığı
zaman sanatsal ve felsefi ifadeler olarak kendini göstermektedir (Sato, 2013, s. 9).
Yazıya

ruh

kazandırılarak

gerçekleştirilen

Uzak

Doğu’

da

üç

farklı

yazı

kullanılmaktadır. Bunlar: Çin, Japon ve Kore yazılarıdır.

Görsel 19: Sırasıyla yukarıdan aşağıya soldan sağa doğru “hiçlik”, “misafir”, “yaşlı kadın”, “karga”
ideogramları. (Sato, Shozo, 2013).

“Çin yazısı, dünyadaki en eski yazılarından biri olmakla birlikte, günümüzde kullanan
kişi sayısı bakımından da en çok kullanılan yazılardan biridir” (Azertürk, 2011, s. 90).
Çin’ de yazıdan önce düğümlenen sicimler kullanılmaktadır. Bu düğümlenerek
oluşturulan yazının yerini, Tshanke’nin M.Ö. 2600’ da icat ettiği bir resim yazısının
aldığı ifade edilmektedir (Faulmann, 2018, s. 47). Bunu destekler nitelikte Jean (2018,
s. 47-48) de Sümerler, Mısırlılar, Hititliler ve Giritliler’de olduğu gibi Çin’de de
yazının piktografik ve ideografik olarak başladığını ifade etmektedir. Bir nesneyi veya
kavramı gösteren her bir piktogram, kabaca bir kare alan içerisinde çizgisel formlardan
oluşturulmaktadır (Sarıkavak, 2014, s. 14). Bununla beraber Çin yazısı sütunlar halinde
yukarıdan aşağıya ve satırlar halinde sağdan sola doğru yazılmaktadır. Bir kelime
yazısı olan Çin yazısı, 50 bin kadar gösterge içermektedir. Bununla birlikte her
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gösterge bir kavramı ifade etmektedir. Bu yazının en eski örneği ise İmparator Yü’ nün
hasarlı bir yazıtı olmaktadır (bkz. görsel 20) (Faulmann, 2018, s. 47-53).

Görsel 20: Yü’nün yazıtından Sin (kalp) kelimesinin 36 farklı yazı türü ile yazılışı. (Faulmann, Carl, 2018).

Wolf ’a (2017, s. 49) göre antikçağdaki Çin yazı sisteminde bir gizem görülmektedir. Çin
yazı sisteminin başlangıç tarihi Şang dönemi olarak alınmasına rağmen bazı
araştırmacılara göre daha öncesine dayanmaktadır. Ayrıca Wolf, bir diğer söylenceye göre
erken dönem Çin yazılarının 19. Yüzyıl eczanelerinde keşfedildiğini belirtmektedir. Çünkü
o dönem insanları, “ejderha kemiği” satın almak için eczanelere yönelmekte ve bu
kemiklerin sihirli, iyileştirici gücü olduğuna inanmaktadır. Bir diğer ilginç keşif ise eski
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kemikler ile kaplumbağa kabuklarının üzerinde olan işaret sistemidir. Bugün tanrısal
varlıklara yöneltilen soruların o dönem Çin yazı sistemiyle kaplumbağa kabuklarının ve
ineklerin omuz kemiklerinin üzerine yazıldığı düşünülmektedir. Şimdiye kadar üzerine Çin
yazısı kazınan ve beş binin üzerinde farklı yazı karakteri bulunan yaklaşık yüz elli bin
kaplumbağa kabuğu ve kemiğin ortaya çıkarıldığı bilinmektedir (Qiangong, 2018, s. 15).
Çin yazı sisteminin barındırdığı bir diğer sürpriz ise sadece kadınların kullandığı çok eski
bir Çin yazı sisteminin olmasıdır. Bu yazı sistemine “Nu şu” denmektedir. Resim yazısal
olan Çin yazılardan farklı olarak bu sistem, Çin kelimelerinin seslerinin fonetik
tercümelerine dayanmaktadır. Nu şu boyanan yelpazelerin üzerine, ritüel harflerle
mendillere ve giysilere çizilmektedir. Son Nu şu okuryazarı, yakın zaman önce 96 yaşında
hayatını kaybeden Yang Ituanyi olduğu bilinmektedir (Wolf, 2017, s. 50-51).

Görsel 21: “Si” ölüm, hayatın sonu Çin ideogramının gelişimi.
(Gökenç, Sema, 2016). https://bit.ly/2Y5KJUy

Çin yazısının diğer eski yazı sistemlerinden farkı: M.Ö. 2000 yılında ortaya çıkan,
günümüzden 1500 yıl önce belli bir düzene oturtulan ve M.Ö. 200 ve M.S. 200 yılları
arasında tutarlı bir sisteme dönüşerek, Çinlilerin bugün de okuyup yazdıkları bir sistem
olarak varlığını hala sürdürmesidir (bkz. görsel 21). Günümüz Mısır ve Çağdaş
Mezopotamya’da Arap yazısının yüzyıllar önce Mısır’da hiyeroglifin, Mezopotamya’da
çivi yazısının yerini aldığı görülmektedir. Oysa Çin yazısı hala Çin yazısı olarak
kullanılmaktadır (Jean, 2018, s. 45). Çin kelimeleri bölgelere göre farklı şekillerde telaffuz
edilmekte ve yazının ortaya çıktığı dönemden beri değişikliklere uğradığı belirtilmektedir.
Fakat aynı dil konuşulmasına rağmen birbiriyle anlaşamayan okumuş Çin halkının aynı
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dükkân levhalarını okuyabildikleri ve beş yüzyıl önce yaşayan filozof ve şairlerin eserlerini
inceleyebildikleri anlaşılmaktadır (Sarıkavak, 2009, s. 50).
Çin yazı sisteminin Japonya ve Kore gibi Uzak Doğu ülkelerini ve onların kültürünü, dilini
derinden etkilediği ve bu nedenle Çin yazısı aracılığıyla ortak kültürel değerlerle bir yazı
sistemi oluştuğu görülmektedir (Azertürk, 2011, s. 91).
Faulmann’a (2018, s. 57) göre Japon yazı şekilleri Çince kökenlidir. Japonların daha
öncesinde kendi yazı göstergeleri olup olmadığı bilinmemekle birlikte kaya
mağaralarında tanımlanamayan gösterge ve rakamların bulunduğu iddia edilmektedir.
Faulmann ayrıca Japonların, Çin edebiyatı ve yazısıyla tanışmasının M.S. üçüncü
yüzyılda Çinlilerle olan ilişkileri sebebiyle olduğunu ifade etmektedir. Boudonnat ve
Kushizaki (2003, s. 34) ise Çin yazı göstergelerinin Budizm’in ardından altıncı
yüzyılda Kore üzerinden Japonya’ya geldiğini belirtmektedir. Ayrıca o zamanlar da
ülkenin kendi yazı sistemi olmadığından tüm resmi, siyasi ve yeni dini belgelerde Çin
yazısı kullanıldığına değinmektedir. Bununla birlikte eski zamanlarda Japon ilim
insanlarının

da

Çin

dili

ve

yazısını

kullanmalarına

rağmen

Çin

yazısının

yaygınlaşmadığını ve böylece Japon yazı sistemine uyarlanan bir hece yazısı
gereksiniminin doğduğu ifade edilmektedir (Faulmann, 2018, s. 57). Coğrafya ve
göçler iki medeniyeti aynı kültürel bölgede birleştirmektedir. Ancak Japon yazısı,
Kanji yani Çin yazı göstergelerini kullanmasına rağmen dil kökenleri açısından
tamamen uyumlu değildir. Japonca Altay grubuna ait çok heceli bir dildir (Boudonnat
ve Kushizaki, 2003, s. 34). Çin yazısının, tek heceli bir sisteme sahip olmasından
dolayı çok heceli olan ve Çince ile ses uyumu bulunmayan Japon yazısına uyarlamanın
zor olduğu görülmektedir (Faulmann, 2018, s. 57).
Günümüzde geleneksel ve çağdaş Kanji, yaklaşık kırk bin göstergeyle akademik
makalelerde, modern Japonya’ da ise yaklaşık iki bin-üç bin Kanji günlük gazete, dergi ve
diğer genel okuma materyallerinde kullanılmaktadır (Sato, 2013, s. 11). Fakat önceden
Kanji, Japonların günlük yazılarında kullanılan bir yazıdır. Birçok Japon için Kanji
kullanımının zor olduğu ve daha kolay yazmak üzere başka bir yazı sistemi geliştirdikleri
görülmektedir (Muranaka, 2000, s. 5). Bu nedenle Japonya’da gereksinen ve ilk olarak
kullanılan yeni yazı türünün “Manyokana” yazısı olduğu düşünülmektedir. On bin
yaprağın yazısı olarak bilinen Manyokana’nın ilk kez Mısraların toplandığı bir eserde
kullanıldığı ve bu nedenle adını buradan aldığı belirtilmektedir (Faulmann, 2018, s. 57).
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Fazla bir ayrıntıya erişilememekle birlikte Heian* döneminde sadece erkeklerin
kullandığı bir hece yazısı türünden bahsedilmektedir. Bu yazı türü, “Onokode” olarak
adlandırılmaktadır (Muranaka, 2000, s. 3). Ayrıca dokuzuncu yüzyılda ortaya çıkan ve
Kanji yerine kullanılan, Manyokana yazısının kursiv stili ile yazılan, “Soogana”
yazısının özellikle soylu kadınlar arasındaki yazışmalarda kullanıldığı görülmektedir.
Aynı zamanda bu yazıya kadın yazısı anlamına gelen, “Onnade; Onnaji veya
Onnamoji” de denmektedir. Bu hece yazısı zamanla “Hiragana” adını almaktadır.
Hiragana yazısının bulunmasından kısa bir süre sonra ise “Katakana” hece yazısı ortaya
çıkmaktadır (“Japanese and Information Center”, t.y.). Kana adı verilen Hiragana ve
Katakana Japon yazı sisteminin hemen hemen Heian dönemi (M.S. 794-1185)
başlarında oluşturulduğu bilinmektedir (bkz. görsel 22) (Muranaka, 2000, s. 3).

Görsel 22: Kana yazı sisteminin sınıflandırılması tablosu. (Muranaka, Hideo, 2000).

*

Heian Dönemi: M.S. 794-1185 yılları arasında geçen, Japon tarihindeki son klasik dönemdir. Adını Japonya
başkenti Kyoto’nun eski adı olan Heian sözcüğünden almaktadır. Yüksek kültüre sahip bir dönem olarak
bilinmektedir.
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Görsel 23: Japon Katakana yazısı. (Faulmann, Carl, 2018).

Japonlar hece yazılarını erken bir tarihte geliştirmelerine rağmen Çin göstergelerini
kullanmaktan uzak duramadıkları anlaşılmaktadır. Hem basımcılıkta hem de el yazısında,
hala Çin göstergeleri olan Kanji ve Japon hece göstergeleri olan Kana yazı sisteminin
karışık bir biçimini kullanmaktadırlar (Sarıkavak, 2009, s. 53). Japon yazı sisteminde en
çok kullanılan yazı türü Katakana yazısı olmaktadır (bkz. görsel 23). Bu yazının sekizinci
yüzyılda Kobo-Daizi adı ile ünlenen Simomitsino tarafından düzenlendiği belirtilmektedir.
Ayrıca yazıda yer alan birçok gösterge Manyokana yazısının basitleştirilmiş halidir.
Katakana göstergeler genellikle Çince metinlerin kenarlarına eklenmektedir. Fakat Çin ve
Japon dil bilgisi kurallarına göre cümle öğeleri farklı yerlerde kullanıldığından metnin
okunuşu özel işaretlerle belirtilmektedir. Bu işaretler Çin göstergelerinin soluna, Katakana
göstergelerin ise sağına yerleştirilmektedir (Faulmann, 2018, s. 57-58). Katakana yazısı
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kutu ya da blok yazısı olarak bilinmektedir. Estetik kaygısı yoktur. Günümüzde kırk altı
Katakana bilimsel ve yabancı kelimelerin kaydı için kullanılmaktadır. Japonlar’ın
dillerinin estetik şeklini, çevik, hassas ve yumuşak bir stili olan Hiragana yazısının sadeliği
ve akıcılığında yakaladıkları görülmektedir. (Boudonnat ve Kushizaki, 2003, s. 36-38).
Sıklıkla Japon kadınlar tarafından şiir ve aşk mektupları yazmak için tercih edilmektedir.
Ayrıca soylu kadınlar arasında yapılan yüksek sınıf günlük yazışmalarda da kullanıldığı
görülmektedir (Muranaka, 2000, s. 5).
Hiragana, mantıklı bir çerçevede oluşturulan ideografik göstergelerin aksine duygularla
kendini ortaya koymaktadır. Bu durumda iki ifade daha karşımıza çıkmaktadır: Kanbun ve
Wabun. Kanbun tamamen ideografik metinlerden oluşmaktadır. Bilginin, teorinin ve Çin
stili edebiyatın eril dilidir. Buna karşılık Wabun ise Hiragana yazısının ya da iki sistemin
birlikte kullanıldığı, dişi, kişisel günlüklerin tutulduğu, duygu ve şiirin dilidir. Eril olan
Kanbun ve dişi olan Wabun’un her zaman birbirlerini tamamladıkları belirtilmektedir (bkz.
görsel 24) (Boudonnat ve Kushizaki, 2003, s. 38-39).

Görsel 24: Heian dönemi Hiragana yazısı. (Boudonnat, Louise ve Kushizaki, Harumi, 2003).

Tarihi gelişim süreci düşünüldüğü zaman, bulunduğu coğrafi bölgenin de etkisiyle
Kore’nin de Japonya gibi eski dönemlerden beri Çin’den etkilendiği yazı sisteminde somut
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olarak görülmektedir (bkz. görsel 25) (Altundağ, 2012, s. 60). Faulmann’ a (2018, s. 64)
göre ise Kore yazısının Çin yazısı ile hiçbir bağlantısı yoktur. Bu yazının basit formlara
sahip olmasından dolayı ise çok eski tarihli olduğunu düşünmektedir. Ayrıca Faulmann,
Kral Kyu-Syao-Kuwan’ın dördüncü yüzyılda Çinli öğretmenleri ve Çin edebiyatını
ülkesine getirttiği ve ardından Budist din adamları Kore’ye geldiği zamanlarda bu yazının
önceden beri kullanıldığını, yoksa Kore halkının kendi yazısı yerine Çin veya Hint
yazılarını benimsemiş olacağını ifade etmektedir. Ancak birçok kaynakta olduğu gibi
Uzun ve Lee (2016, s. 659) de Kore’de tarih boyunca Çin hakimiyetinin etkili olduğunu,
bu nedenle de birçok sözcüğün Çin’den ödünç alındığını ve hala kullanılan Çin
göstergelerinin olduğunu söylemektedir.

Görsel 25: Utanç, dürüstlük, doğruluk, görgü kuralları, güven, sadakat, kardeşlik ve evlat sevgisi anlamına
gelen, sekiz Konfüçyüs erdemini anlatan 18. yüzyıl Munjado panosu. (Shepherd, Margaret, 2011).

Coson Hanedanlığı’nın ilk dönemlerinden Kral Sejong dönemine kadar Çin
göstergelerinin kullanıldığı belirtilmektedir (Ferendeci, 2014, s. 403). Fakat Çin
yazı sisteminin öğrenilme ve okuma-yazma güçlüğü nedeniyle Kral Sejong bilim
insanlarından yeni bir alfabe oluşturmalarını isteyerek, bilimin daha hızlı
ilerlemesini ve halkının çağdaş bir düzeye ulaşmasını hedeflediği açıktır
(Wattpad, t.y.). Koreliler her zaman kendi benzersiz dillerini konuşsalar da Kral
Sejong tarafından tasarlatılan basit ve mantıklı bir fonetik abecenin, 1443 yılında
tanıtılana kadar Korelilerin Çin'den ödünç alınan karakterlerle yazdıkları
anlaşılmaktadır (Shepherd, 2011, s. 506). 1913 yılından itibaren Kral Sejong’un
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tasarlattığı Kore abecesi “Hangıl” (bkz. görsel 26) olarak adlandırılmaktadır (Kim
ve Gökmen, 2002, s. 2). “Hangıl, dünyadaki alfabeler içinde yaratılış yılı bilinen
tek alfabedir” (Kore Kültür Merkezi, t.y.). 1446 yılında ise Kore abecesi olan
Hangıl’ın “Hunminchongım” (훈 민정음) adı verilen kitap ile halka tanıtıldığı
belirtilmektedir (Kim ve Gökmen, 2002, s. 2).

Görsel 26: Kral Sejong’un tasarlattığı Kore abecesi “Hangıl”. https://bit.ly/2YvpRWI

“Hangıl’ın oluşturulması ve halka öğretilmesi Çince karakterlerin tamamen
Korece’den çıkarılması anlamına gelmemektedir. Günümüzde halen kimi resmi
yazışmalarda,

belgelerde

ve

bazı

gazetelerde

Çince

karakterlerin

(Hanca)

kullanılmakta olduğu görülmektedir” (Altundağ, 2012, s. 60). Bununla birlikte Sohn
(1999, s. 13) ise mevcut eğilimin Hangıl abecesinin Çin göstergelerinden daha fazla
bir şekilde kullanıldığını, gazete ve bilimsel kitaplarda dahi Çin göstergeleri
kullanımının oldukça sınırlı olduğunu belirtmektedir.
“Farklı görüşler ve tartışmalar olmasına karşın Korece, dil aileleri sınıflandırmasına göre
Altay Dilleri arasında kabul edilmektedir” (Altundağ, 2012, s. 50). Ayrıca Hangıl bilim
insanlarının çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan en bilimsel alfabe niteliği taşımaktadır.
Yaratılışı, Kore yazı sisteminin ses düzeninin yoğun bir analizine ve o dönemde mevcut
olan fonolojik teoriye dayanmaktadır (Sohn, 1999, s. 13). Kore yazı sisteminde harfler,
harflerin seslendirme esnasında dilin ağız içerisindeki konumu ve yeryüzü, gökyüzü, insan
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göstergelerinden esinlenilerek oluşturulduğu ifade edilmektedir (Kim ve Gökmen, 2002, s.
2). Temelde ünlü harfler: yeryüzü, gökyüzü ve insan olmak üzere üç temel sembolden
oluşmaktadır. Ünsüz harfler ise dudak, diş, dil ve boğaz olarak konuşma organlarının
şekillerini betimlemektedir (Sohn, 1999, s. 13).
“Hangıl, on dört sessiz harf (ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ) ve on
sesli harften (ㅏ ㅑ ㅓ ㅕ ㅗ ㅛ ㅜ ㅠ ㅡ ㅣ) oluşmaktadır. Hangıl 24 harfin
kombinasyonundan oluşur ve çok fazla sesi ifade edebilen özelliğiyle bilimsel açıdan
ileri düzey bir alfabe olarak değerlendirilmektedir. UNESCO her yıl dünyada cehalete
karşı önemli katkılarda bulunan insanlara ‘Kral Sejong Okuryazarlık Ödülü’
vermektedir. Bunun nedeni, herkesin kolayca öğrenip rahat bir şekilde kullanabildiği
Hangıl’ı yaratan Kral Sejong’un çabasının takdir edilmesidir” (Kore Kültür Merkezi,
t.y.)."
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1.5. ALFABENİN OLUŞUMU
Abece sistemleri insanoğlunun en yaratıcı buluşlarından biridir. İlk soyutlama çabasının
ürünü olan abeceler, toplumsallaşan, yerleşik düzene geçerek iletişim etkinliğini yaratan
insanoğlunun kendi tarihini değiştirecek kültürel bir güçtür (Sarıkavak, 2009, s. 9).
Araştırılan kaynaklardaki genel ve ortak bilgiye göre alfabenin (harf yazısının) kökeni
bugünkü Lübnan, İsrail ve Suriye topraklarının bulunduğu bölgede yaşayan Fenikelilere
dayanmaktadır (Faulmann, 2018, s. 77; Jean, 2018, s. 51).
Büyük çoğunluğu tüccar ve denizci olan Fenikeliler, bir ticaret toplumudur. Bu yolla
Akdeniz’in batı kıyılarına, Kuzey Afrika, Güney İspanya, Sicilya, Sardunya, Kıbrıs, hatta
Yunanistan ve İtalya’ya yayıldıkları bilinmektedir (Jean, 2018, s. 51-53).

Akdeniz

bölgesinde ticaret yaptıklarından dolayı çivi yazısı ve hiyeroglif yazısını da tanımaktadırlar
(Sarıkavak, 2009, s. 9). Kil parçaları üzerinde bulunan bu yazıların nereden geldiği
bilinmemektedir. Fakat iki olasılık üzerinde durulmaktadır: birincisi çivi yazısı
göstergelerinin art arda geçirdiği değişim sonucunda ortaya çıktığı, ikincisi ise Eski
Mısır’ın demotik yazısından türediği şeklindedir (Jean, 2018, s. 52). Kesin olarak nereden
geldiği bilinmese de Fenikelilerin tamamen soyut biçimlere sahip, yirmi iki harften oluşan
ilk abeceyi M.Ö. 1500 yıllarında kullanmaya başladıkları tahmin edilmektedir (bkz. görsel
27). Ayrıca alfabelerini ticari ilişki içinde oldukları diğer kültür bölgelerine taşıdıkları
anlaşılmaktadır (Sarıkavak, 2009, s. 9). En eski sesçil yazı örneği ise Moab Kralı Mesa’nın
yazıtı olmaktadır (Faulmann, 2018, s. 77).

Görsel 27: 22 harften oluşan Fenike abece görseli. (Parramon, Jose, 1991).
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Bundan sonra alfabeler: Batı’ya doğru Yunan ve Roma; kuzeye doğru Ermeni, Kiril;
güneye doğru Arap ve İbrani; doğuya doğru ise Hint abeceleri olarak biçim özelliği
kazanmaktadırlar (Sarıkavak, 2009, s. 9).

1.5.1. Yunan Abecesi
Yunanlıların M.Ö. iki bin yılında sahip oldukları yazı sisteminin Dor istilası sonucu M.Ö.
bin yüze doğru yok olduğu ifade edilmektedir (Jean, 2018, s. 52). Bu nedenle üç veya dört
yüz yıl sonra Fenikelilerin sesçil abecesinden ilk etkilenenler arasında Yunanlıların olduğu
anlaşılmaktadır (Jean, 2018, s. 52; Sarıkavak, 2014, s. 10).

Yunanlılar, Fenikelilerin

abecesine kendi ünlü göstergelerini ekleyerek, kimini değiştirerek ve harflerine Yunanca
isimler vererek, yaklaşık M.Ö. X. yüzyılda kendi abecelerini kullanmaya başlamaktadır
(Sarıkavak, 2014, s. 10). Yunan abecesi şekil ve anlamı değişen birkaç harf daha
içerdiğinden dolayı harf yazısı esasının Fenike’den başlayıp, Batı’ya doğru ilerlediği
düşünülmektedir (Faulmann, 2018, s. 167).
Yunanlıların Fenike abecesine “a, e, i, o, u” gibi ünlü harfleri ekledikleri ve böylece yazıya
geometrik bir uyum ve estetik bir kalite kazandırdıkları ifade edilmektedir (Sarıkavak,
2009, s. 10). Yunanlıların kullandığı birçok abece arasından, Homeros’un şiirlerinde
kullandığı, 24 göstergeden oluşan İonia abecesinin egemen yazı haline geldiği
düşünülmektedir (Faulmann, 2018, s. 167). Tamamı ünsüzlerden oluşan Fenike abecesini
benimseyen Yunanlıların M.Ö. beşinci yüzyıla doğru 17 ünsüz ve 7 Ünlü harften oluşan 24
göstergeli Yunan abecesini var ettiği görülmektedir. Bu sayede tüm harfleri yetkinleştiren
Yunanlıların abecesinin Etrüskçe’den Türkçe’ye kadar çoğu Hint-Avrupa abecesinin atası
haline geldiği düşünülmektedir (Wolf, 2017, s.60). Ayrıca Hint-Avrupa abecesinin küçük
ya da büyük harflerle yazılabildiği de bilinmektedir. Büyük harfleri taşlar üzerinde
kullanırlarken, küçük harfleri papirüslerde veya balmumu tabletlerde tercih ettikleri
görülmektedir (Jean, 2018, s. 62).
Satırlar, yazıtlarda genellikle soldan sağa doğru yazılırken, kimi zaman da “bustrofedon”
yöntemi uygulanmaktadır (Faulmann, 2018, s. 167).
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Yunanlıların da Fenikeliler gibi denizci bir halk oldukları ve Akdeniz bölgesinde devamlı
yolculuk yaptıkları düşünülürse; yazılarını, bugünkü Toscana’da yaşayan Etrüsk halkına da
tanıtmış oldukları muhtemeldir (Jean, 2018, s. 63-64).

1.5.2. Latin Abecesi
Etrüsk krallarının M.Ö. dördüncü yüzyıla kadar Roma’ya egemen oldukları bilinmektedir.
M.Ö. sekizinci yüzyılda kurulan Roma’nın ise M.Ö. dördüncü yüzyılda Etrüskleri
egemenlikleri altına aldığı görülmektedir. Bu nedenle Roma’nın, Etrüsklerin abecesini
alıp, kendi abecelerine uyarladıkları düşünülmektedir. Ama Latin abecesinin çıkış noktası
konusunda birkaç görüş bulunmaktadır: Bunlardan birincisi Romalılar tarafından
benimsenen Etrüsk abecesinden doğduğu şeklindeyken; ikinci görüşe göre Etrüsk
abecesinin aracılığı olmadan, direk Yunan abecesinden geldiğidir (Jean, 2018, s. 64).
Araştırmacıların birçoğunun ortak görüşü ise Latin abecesinin Yunan Kalkidyan
abecesinden uyarlandığıdır (Sarıkavak, 2008, s. 38).
Latin abecesindeki A, B, E, K ve H gibi harfler, Eski Yunan ve Klasik Yunan harfleri ile
karşılaştırıldığında aralarında benzerlikler olduğu görülmektedir. Örneğin: R harfi P harfi
ile, D harfi bir üçgen şekil ile temsil edilmektedir. U harfinin yerine ise Yunan ve Eski
Roma abecelerinde V harfi kullanılmaktadır. U harfinin ilk kez 1559 yılında ortaya çıktığı
bilinmektedir. J harfine gelince o yoktur. Orta Çağ’da UU sesi tarafından temsil edilen ve
VV olarak yazılan W nin fonetik sesi ise W harfi olmaktadır (Parramon, 1991, s. 20). Latin
abecesinin kökeni kesin olarak bilinmese de M.Ö. üçüncü yüzyılda on dokuz harf ile
ortaya çıktığı bilinmektedir. Çicero döneminde ise alfabeye X ve Y harflerinin eklendiği
belirtilmektedir (Jean, 2018, s. 64).
Roma’nın diğer İtalyan halklarını yenilgiye uğratmasından sonra tüm İtalya’da Latin
abecesinin egemen olduğu bilinmektedir. Ayrıca ardından Batı Roma Hıristiyan kilisesinin
yazısı olarak, İncil ile birlikte tüm Batı Avrupa’ya yayıldığı düşünülmektedir (Faulmann,
2018, s. 191).
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Görsel 28: Roma, Trajan sütunu. (Gates, David, 1969).

Romalılar tarafından Yunanistan’dan uyarlanan Latin abecesinin gelişimine bakarsak, M.S.
114’te

Roma’daki

Trajan

sütunlarında

kullanılmadan

önce

yüzyıllar

boyunca

geliştirilmektedir (bkz. görsel 28). Yirminci yüzyıl süresince geliştirilen Latin abecesi, taşa
kazınan

Trajan

büyük

harflerin

yenilenme

çalışmalarıyla

düzenli

olarak

biçimlendirilmektedir. Günümüzde hala birçok çağdaş stilde veya anatomisinde bu erken
dönem anıtsal yazılarının izleri güçlü bir şekilde hissedilmektedir (Gates, 1969, s. 12). Ek
olarak sağ kalan biçimsiz kalıntılar yetersiz olmakla birlikte farklı abece biçimlerinin
kullanılmakta olduğunu, farklı amaçlar için ve farklı yazı araç-gereç kullanımından dolayı
geliştiğini göstermektedir. Romalılar, “kapital” büyük harflerin yanı sıra “rustik” ve
“kursiv” olarak adlandırılan profesyonel bir kitap el yazısı tarzı da kullanmaktadır (Gray,
1986, s. 14). Dördüncü yüzyılda, kare büyük harfler ve daha işlek bir versiyonu olan
“rustik” büyük harflerin halen el yazmaları için kullanılmasına rağmen, mevcut el
yazmasından esinlenilen daha az resmi bir yazı tarzı olan “anziyal (uncial)” yazının
türediği görülmektedir. Daha sonra yazının daha okunaklı hale getirilmesi için anziyal
harflerin bazılarında üst çıkıntıları veya kuyruk kısmı basitleştirilmiştir. Resmi olmayan
yazışmalarda onsiyal yazının kabul edilebilir hale gelmesiyle daha az resmiyet gereken
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yerlerde “yarı-anziyal” tarz geliştirilmeye başlandığı anlaşılmaktadır (bkz. görsel 29).
Yarı-anziyal harflerin üst çıkıntısında ve kuyruğunda olan değişiklikler, küçük harflerin de
başlangıcı olmaktadır (Gates, 1969, s. 14).

Görsel 29: Anziyal, yarı-anziyal ve Karolenj el yazısı. (Gates, David, 1969).

Beşinci yüzyılda Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra düzen sağlanana
kadar, Yunan, Latin ve özellikle Hıristiyan metinleri içeren el yazmaları ve kitapların
çoğaltılması ile Latin abecesinin temel yapısının rahipler ve katipler tarafından canlı
tutulduğu söylenmektedir. Bununla birlikte çok sayıda kişiselleştirilmiş, dekoratif ve
düzensiz yazıların ortaya çıktığı görülmektedir. Bu da o dönem Avrupa’nın çatlayan
ve soyutlanan siyasi ortamını yansıtmaktadır. Sekizinci yüzyıla gelince Şarlman
saltanatının kısa bir sürede Batı Avrupa’yı Roma İmparatorluğu bayrağı altında tekrar
bir araya getirerek, Latin abecesinin de doğru formlarda hayat bulmasını
sağlamasında etkili olduğu anlaşılmaktadır. Bu Karolenj döneminin alfabetik ana
mirası, küçük harfleri kullanarak yazı yazma tarzıdır (Willen ve Strals, 2009, s. 9-10).
Roma yazıtlarından ve elyazmalarından esinlenerek yarı-anziyal ulusal ellerde, bugün
bildiğimiz küçük harfli abecenin başarılı bir şekilde biçimlendirilmesiyle sonuçlanan
yeni bir çalışma yapıldığı ifade edilmektedir. Karolenj el yazısı, Latin abecesinde
önemli bir gelişme olarak, Trajan büyük harflerinin yanında yerini almaktadır (bkz.
görsel 29). Bununla birlikte on ikinci yüzyılda gelişen gotik ruhuyla küçük harfler,
büyük harflerle birlikte ikili bir abece sistemi olarak kullanılmaktadır. Bu sistemin
sözcük anlamlarını netleştirmek, konuşmanın etkisini yazıya yansıtmak ve sözlü
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elemanların sayfa düzenini geliştirmek için ortaya çıktığı görülmektedir (bkz. görsel
30). On beşinci yüzyılda ise Hümanist yazının kendini göstermesi ile birlikte bu yazı,
Latin abecesinin gelişiminin de resmi bir sonucu olmaktadır. Klasik metin, edebiyat
ve şiirde tercih edilmektedir. Hümanist yazı, küçük değişiklikler dışında bugün hala
kullanılmaktadır (bkz. görsel 31) (Gates, 1969, s. 15-16).

Görsel 30: Gotik yazı. (Gray, Nicolete, 1986).

Görsel 31: Hümanist yazı. (Parramon, Jose, 1991).
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1.5.3. Arap Abecesi
Arap yazıları, yaygın abece türlerinden biridir (Faulmann, 2018, s. 95). Arap yazısının
kendine özgü bir dehası vardır. Sayısız biçim ve dönüşümlere yatkındır. İslam, Allah’ın ve
peygamberinin yüzünün canlandırılmasını yasakladığı için yazı, camilerde ve diğer
anıtlarda süsleme öğesi olarak kullanılmaktadır (Jean, 2018, s. 58).
Arap yazılarının geçmişi Fenike yazılarına dayanmaktadır, ancak günümüze kadar olan
süreçte belirsizliklerin olduğu da bilinmektedir (Ganiz, 2004, s. 22). “XIX. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren yapılan kazıların ve bulunan malzemenin bolluğu neticesinde elde edilen
son verilere göre, Arap yazısı menşei Âramî asıllı Nabatî yazısına dayanmaktadır” (bkz.
görsel 32) (Alparslan, 2004, s. 19). Ürdün’ün doğusunda Ümmü’l-Cemal’deki en eski Arap
kitabelerinden biri olan ve M.S. 250 yılına tarihlenen mezar taşında Âramî yazısından
doğmuş olan Nabatî yazısının kullanıldığı anlaşılmaktadır (Sarıkavak, 2014, s. 15).

Görsel 32: Üzerinde Nabatî yazısı olan Fihr b. Suleyh’in mezar taşı. https://bit.ly/2GyhoIf

“Bugün bize kalan bina harabeleri ile taşlar üzerine yazılan kitabelerden, ileri bir
medeniyete sahip oldukları anlaşılan Nabatîler’in M.Ö. VI. yüzyıla ait kitabelerindeki
yazıların, Hz. Peygamber’in doğumundan önceki devreye ait Arapça kitabelerdeki
yazılara yakın oluşu, Arap yazısının Nabatî yazısından meydana geldiğini
göstermektedir. Kısaca, pek yavaş bir surette gelişen Nabatî yazısının sadeleşmesi,
ancak VI. yüzyıl içinde vuku bulmuş; Araplar da bu sadeleşmiş harfleri alarak
kullanmaya başlamışlar ve zamanla geliştirmişlerdir” (Alparslan, 2004, s. 19).

Öte yandan Arap yazılarının beşeri bir ürün olmadığı, Allah tarafından Hz. Adem veya Hz.
Hud’ a vahiy olarak geldiği inancı vardır. Bu inanca göre bütün dini kitapların
peygamberlere yazılı olarak gönderildiği düşünülmektedir. Ayrıca yazıyı ilk insan olan Hz.
Adem’in bulduğu ve tuğla çamuru üzerine yazıp, pişirerek kullanıldığı şeklinde görüşler de
yer almaktadır (Serin; akt. Sarıkavak, 2009, s. 33).
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İslam’ın gelişinin Arap yazılarının gelişiminde büyük rol oynadığı açıktır
(Alparslan, 2004, s. 19). Kuran’ ın birçok bölgeye yayılmasıyla birlikte Arap
yazılarının Fas ve Hindistan’ a kadar gittiği anlaşılmaktadır. Bazı değişikliklere
uğrasa da Fas, Cezayir, Tunus ve Mısır Müslümanları, Avrupa’daki Türkler,
Suriyeliler, hatta dünyevi Hıristiyanlar, Persler, Afganlar ve Hindistan’da yaşayan
Müslümanlarla Tatarlar tarafından kullanıldığı görülmektedir (Faulmann, 2018, s.
95).
Kuran’da yazının kendisi, eski Mısır yazıları gibi tanrının yazısı olarak
bilinmektedir. O nedenle saygı duyulan bir yazıdır. “Bugün bile, Afrika’da ve
Asya’da, başka dillerin konuşulduğu din okullarında, Kuran kendi özgün yazı dili
Arapçayla öğretilmektedir” (Jean, 2018, s. 56).
Arap yazılarının farklı türleri vardır. Bu yazılar; Kûfî, Karmatî, Reyhânî, Sülüs,
Neshî, Ta’lîk, Dîvânî, Rık’a ve Mağribi gibi yazılardır (Faulmann, 2018, s. 9596).
Kûfî yazı, Araplar tarafından kullanılan en eski yazı olduğu için Arap yazısı
adıyla anılmaktadır. Ayrıca İslamiyeti kabul eden milletlerce benimsendiğinden
İslam yazısı olarak da adlandırılmaktadır (Alparslan, 1992, s. 1). Büyük, geniş ve
kalın bir yazıdır. Kolaylıkla okunabildiğinden Kur’an yazımında kullanılmaktadır.
Bu tip Kur’anlarda noktalar açık renklerle gösterilmektedir (Faulmann, 2018, s.
95). Bununla birlikte son halife Hz. Ali döneminde Kur’an mushaflarında
kullanıldığı ve adını, Emevi Devleti’nin başkenti Kûfe’den aldığı bilinmektedir
(Sarıkavak, 2014, s. 16).
“Karmatî (Kuzey Arabistan) yazı Kûfî yazıdan daha ince harflerin kullanıldığı bir
yazı türüdür” (Faulmann, 2018, s. 95). Reyhânî yazı, harf şekillerinin tümü olmasa
da yaklaşık tamamı reyhân çiçeğine benzetildiği için bu adı aldığı ileri
sürülmektedir. Reyhânî, reyhânımsı, reyhâna mensup demektir (Alparslan, 1992,
s. 21). Öte yandan adını, Neshi yazıyı Arabistan’da yaydığı sanılan “Rihan” dan
aldığı ifade edilmektedir (Faulmann, 2018, s. 95). Yaklaşık 1 mm ağız genişliği
bulunan kamış kalemle yazılmaktadır. Bu yazıda düz harf ögeleri hâkim
olduğundan on altıncı yüzyıla kadar küçük boy Mushaflar için Reyhânî yazısı
kullanıldığı görülmektedir (Sarıkavak, 2009, s. 42). Bu tarihe kadar Kur’anın
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yazılmasında tercih edilen Reyhânî yazı, artık fazla yer kapladığından dolayı
kullanılmamaktadır (bkz. görsel 33) (Alparslan, 1992, s. 6).

Görsel 33: Reyhânî yazı. https://bit.ly/2JTEL14

Sülüs yazı, yazıtlarda ve kitap başlıklarında kullanılan, girift harflerle yazılan bir tür Arap
fraktur yazısıdır. Ayrıca sultanların tuğra denilen imzalarında da bu yazı türünün
kullanıldığı görülmektedir. Bu imza, beş parmağı açılan bir el figürünü simgeleyen
Peygamberin sembolüdür (Faulmann, 2018, s. 95). Bir diğer kaynağa göre besmele,
murakka, kıt’a ve levhalarda kullanıldığı ifade edilmektedir. Okunurluluk ön planda olup,
2,5-3 mm. ağız genişliği bulunan bir kamış kalemle yazılmaktadır. (Şentürk, 1997, s.21).
Ayrıca bu türler içerisinde sanatsal uygulamaya en uygun olan yazıdır. Harflerinde yer alan
yuvarlak formlar ve gergin tutum, hattat sayesinde yeni biçimlere olanak tanımaktadır
(Sarıkavak, 2009, s. 42). Daha kalın kalem ile yazılanlara “celi sülüs” denmektedir.
Çoğunlukla mimari eserlerde kitabe veya mezar taşı yazısı olarak kullanıldığı
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görülmektedir (Şentürk, 1997, s.21). On altıncı yüzyıldan itibaren de bütün İslam
ülkelerinde kullanılmaktadır (bkz. görsel 34) (Alparslan, 2004, s. 21).

Görsel 34: Sülüs yazı. https://bit.ly/2YqtD3W

Neshî yazı, Arap takvimine göre dördüncü yüzyılda Vezir İbni Mukle tarafından
geliştirilen bir yazıdır (Faulmann, 2018, s. 95). Sülüs yazıya benzer fakat onun üçte biri
kadardır (Alparslan, 2004, s. 21). İnce bir kalemle yazılır ve harflerinde yuvarlaklık
olmasıyla birlikte her zaman satır düzenine bağlı olduğu için bloklamalara uygun
düşmemektedir (Sarıkavak, 2009, s. 42). Çok güzel, ince bir yazı olmakla beraber Kur’anın
ve kitapların yazılmasında kullanılmaktadır. Avrupa’daki Arapça baskıların neredeyse
tümünde görülmektedir (Faulmann, 2018, s. 95).
“Ta’lîk yazı aslında Tevki' hattının ondördüncü yüzyılda İran'da kazandığı değişiklikle
ortaya çıkan yazıya verilen isimdir ve orada daha çok resmi yazışmalarda
kullanılmıştır. Sonradan, bu yazıya benzemeyen ve aslını ortadan kaldırdığı için Neshi Ta'lik diye adlandırıldığı anlaşılan bir yazı çıkmış, buna da daha kolay söylenişle
Nes-ta'lik denilmiştir. İşte bu yazı onbeşinci yüzyılın ikinci yarısında lstanbul'a Ta'lik
adıyla gelmiştir ve asıl Ta'lik ile bir ilgisi yoktur” (Sarıkavak, 2009, s. 43).
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Görsel 35: Dîvânî yazı. https://bit.ly/2YgZ4JK

Dîvânî yazı, öncelikle Türklerin ve özellikle Dîvân’ın yazısı olarak bilinmektedir (bkz.
görsel 35). Neshî türünün daha hareketli bir biçimidir (Faulmann, 2018, s. 95). Devletin
resmi kararlarını ve padişahın iradelerini yazmak için kullanılmaktadır. Ayrıca Dîvânî
yazı, kararların divandan geçmesinden dolayı bu ismi almaktadır (Alparslan, 2004, s. 22).
Rık’a yazı, Osmanlı Türk hattatlarının icadı olup, bu yazının Dîvânî’nin dikey harflerinden
bir kısmının küçülmesi, sadeleşmesi, kavis ve eğimlerinin azaltılmasından meydana geldiği
anlaşılmaktadır. Yuvarlaklığı az, düzlüğü çok ve harekesi yoktur (Alparslan, 2004, s. 22).
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Araplar ve Türkler Rık’ayı işlek yazı türü olarak, özel yazışmalarda ve faturalarda
kullanmaktadır (Faulmann, 2018, s. 96).
Mağribi yazı, Kuzey Afrika’da Neshî yazı türü yerine kullanılmaktadır. Ayrıca Kûfî ve
Karmatî yazılarıyla benzerlik göstermektedir (Faulmann, 2018, s. 96).
Bunlar dışında da çeşitli isimlerde Arap yazılarına rastlanmaktadır. Fakat burada adı geçen
yazılardan çok fazla farkı olmadığı ifade edilmektedir (Faulmann, 2018, s. 95-96).
Arap yazıları sağdan sola yazılıp, okunmaktadır. Sesli harfleri kaydetmez. On sekiz harften
oluşan yazı sistemi, noktalarla birleştiği zaman yirmi dokuz harf olmaktadır. İşlek yazıda
ise harfler birbirine bağlanmaktadır (Jean, 2018, s. 58). Ayrıca harflerin birçoğu kelimenin
başına, ortasına ve sonuna gelişlerine göre değişiklik göstermektedir (Sarıkavak, 2009, s.
35).

Görsel 36: Arap yazı türlerine göre sayı göstergeleri. (Faulmann, Carl, 2018).

Kullandıkları rakamlara gelecek olursak, Araplar, Hint rakamlarıyla tanışıp, Hint ondalık
sistemini benimsedikten sonra harfleri sayı göstergeleri olarak kullanmaktan vazgeçtikleri
görülmektedir. Öte yandan rakamlar, bütün yazı türlerinde aynı olmamakla beraber; Neshi,
Mağribi ve Yeniçerilerin kullandığı Siyakat yazılarında farklılık teşkil etmektedir (bkz.
görsel 36). Ek olarak, “.” işareti sıfır demektir. Ayrıca Arap yazıları sağdan sola doğru
yazılmasına rağmen, Rakamlar Hint sistemine göre soldan sağa doğru yazılmaktadır
(Faulmann, 2018, s. 97).

43

1.5.4. İbrani Abecesi
Fenikeliler Akdeniz’de iz bırakan bir ticaret ve denizci topluluğu olduğundan sayısız yerde
Fenike yazıtları bulunmaktadır. Bu nedenle de Fenike abecesinin yayıldığı bilinmektedir.
Bu abeceyi benimseyen birçok halk arasında Aramiler ve İbraniler de bulunmaktadır
(Yardeni, 2002, s.11-13). Bundan dolayı İbrani abecesinin Fenike abecesinden türediği
ifade edilmektedir (Jean, 2018, s. 55). Tarihe bakıldığı zaman Aram ülkesi diye anılan ve
savaştan önceki Suriye topraklarında, birkaç harf dışında Fenike abecesine benzeyen Aram
abecesinin ortaya çıktığı belirtilmektedir. Aram abecesinin Eski Ahit olarak adlandırılan
kutsal kitabın kimi bölümlerinde kullanıldığı ama yapıtın büyük bir kısmının, kaydedilen
en eski biçimleri olan ve M.Ö. yedi yüzlere dayanan İbrani abecesi ile yazıldığı
görülmektedir (Jean, 2018, s. 53-54). Bu nedenle İbrani abecesinin MÖ üçüncü yüzyılda
Aram abecesinden geliştiği ve bugün kullandığımız İbranice harflerin kaynağı olduğu ifade
edilmektedir (bkz. görsel 37) (Yardeni, 2002, s.7).

Görsel 37: Yukarıdan aşağıya sırasıyla; Fenike, Arami ve Eski İbrani yazısı. (Yardeni, Ada, 2002).
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İbrani abecesinin eski göstergelerine “kare yazı” denilmektedir (bkz. görsel 38) (Jean, 2018, s. 54).
Aynı zamanda İbrani kare yazısına “dört köşeli yazı” ya da “Asur yazısı” adı verilmektedir
(Faulmann, 2018, s. 80). Ayrıca yüzyıllar geçmesine rağmen abecesinde fazla bir değişikliğin söz
konusu olmadığı görülmektedir. Günümüzde halen, İsrail’de hemen hemen aynı formlarda
kullanılmaktadır (Jean, 2018, s. 54). İlk Ortadoğu’daki Yahudi dini geleneklerine dayanan İbrani
abecesinin sürgünden sonra tüm dünyaya yayılarak, topluluklar tarafından binlerce yıldır
korunduğu belirtilmektedir (Shepherd, 2011, s. 372).

Görsel 38: İbranice kare yazı. (Faulmann, Carl, 2018).

İbrani abecesinin büyük harfleri anıtlara kazınmakta ve kutsal kitaplara yazılmaktadır. Gündelik
kullanımda ise işlek yazı tercih edilmektedir (Jean, 2018, s. 54). Yalnız işlek yazının da ülkelere
göre farklılıklar gösterdiği anlaşılmaktadır. Örnek vermek gerekirse; İspanyolca-Levanten ve
İtalyanca (Raşi)-Almanca. Raşi abecesi bilhassa Almanya’da İbrani metinlerinde kullanılmaktadır.
Raşi abecesi kullanılan metinlerde, Almanca kelimeleri belirtmek için ise “Almanca-İbranice”
denen bir yazı türü kullanıldığı görülmektedir (Faulmann, 2018, s. 82).
İbrani abecesinde sesli harf yoktur ve abece sağdan sola doğru okunmaktadır (Jean, 2018, s. 54).
Yüzyıllardır sessiz harflerle yazılan ibrani abecesinde sesli harfler okuyucu tarafından
eklenmektedir (Watchtower Online Kütüphane). Fakat bu şekilde zamanla dilin doğru telaffuzu
kaybolmaya başladığı için Masoretler* dönemde kutsal metnin özgünlüğünü koruyarak, kelimenin
yapısını değiştirmeden, sessiz harflerin altına ya da üstüne nokta ve çizgilerden oluşan işaretler
eklendiği görülmektedir (Faulmann, 2018, s. 80).
*

Masoretler: Kutsal yazıcılardan oluşan Yahudi bir gruptur. Geleneğin koruyucuları olarak da

adlandırılmaktadırlar.
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1.6. TÜRK YAZI DİLİ TARİHİ
Çoğu dilin yazılı tarihi çok kısa olduğundan kökeni bilinen dillerin de çok az sayıda olduğu ifade
edilmektedir. Dillerin çok uzun zaman alan bilimsel çalışmalar sonucunda dil aileleri
belirlenebilmektedir (Kılıç Ekici, 2012, s. 48).
Türk dili, Ural-Altay Dil Ailesi’nin “Altay Dilleri” grubunda yer almaktadır. Türk dili bugün
edebiyat ve bilim dili olarak kabul gören dünya dillerinden daha eski bir tarihe ve yazılı metinlere
sahiptir. Avrupa’da Yunan ve Latin dilleri dışında Türk dilinden daha eski yazılı metne sahip başka
bir dil daha yoktur. Ural ve Altay dil aileleri içinde de en eski yazı dili olmaktadır. Sümerce yazılı
tabletlerde yer alan Türk yazı diline ait kelimeler ise Türk dilinin yaşayan dünya dilleri arasında, en
eski yazılı metne sahip olduğunun kanıtı niteliğindedir (Buran ve Alkaya, 2011, s. 5).

Görsel 39: Eski Türk alfabesi Göktürk yazısı. (Gülensoy, Tuncer, 2010).
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Tarihte Türklerin birçok alfabe değiştirdiği, Türk dilinin çeşitli alfabeler ile yazıldığı ve
hatta yazılmakta olduğu bilinmektedir. Belgelerle izlenebilen, Türk dilinin farklı dönem ve
yörelerde; Köktürk (Göktürk) (bkz. görsel 39), Soğd, Uygur, Mani, Brahmi, Süryani, Arap,
Grek, Ermeni, İbrani, Latin ve Kiril gibi birçok alfabe ile yazıldığı ve hali hazırda
yazılmakta olduğu ifade edilmektedir (Gülensoy, 2010, s. 421). Türk dilinin bu kadar
çeşitli dönem ve yerlerde yayılmasının nedeni, göç ve fetihler, türlü medeniyetlerde
bulunulması, birbirinden farklı din ve inanç sistemlerinin benimsenilmesi, ticari, siyasi,
hukuki, sosyal ve kültürel alanda etkilenilmesi olarak düşünülmektedir (User, 2006, s. 26;
Gülensoy, 2010, s. 421).
Türklerin IX. yüzyılda İslamiyeti kabul ederek, Arap alfabesi ile Türkçe eserler vermeye
devam ettikleri bilinmektedir. İlk Türk-İslam devleti olarak bilinen Karahanlılar
döneminde, Yusuf Has Hacip tarafından 1069 senesinde yazılan “Kutadgu Bilig”, Arap
harfleri kullanılarak, Türkçe olarak, Türk dili adına yazılan önemli bir kitaptır.
Sümerce üzerine çalışan bazı bilginler, Türk ve Macar dili gibi Ural-Altay dilleri ile
Sümerce arasında bir bağ olduğunu düşünmektedir. Fakat ekler bakımından Tük dili
sondan eklemeli bir dil olmasına rağmen Sümerce ön ekler de almaktadır. Ama yine de iki
dil arasında güçlü benzerliklerin olduğu görülmektedir. “Sümer ve Türk Dillerinin Tarihi
İlgisi ile Türk Dilinin Yaşı Meselesi” adlı kitabı nedeniyle kendisine “Türk diline üstün
hizmet ödülü ve onurluk” verilmiş olan Türk dil bilimcisi Osman Nedim Tuna’nın iki dilde
168 ortak kelimenin bulunduğunu tespit ettiği anlaşılmaktadır. Örnek vermek gerekirse;
“Ben” anlamına gelen, Sümerce “mae, men” Eski Türk dilinde de “men” olarak
kullanılmaktadır. Bir başka örnek ise günümüzde “sağ taraf” anlamına gelen Sümerce
“zag” ın Eski Türk dilinde “sag” olarak kullanılmasıdır (Ercilasun, 2015, s. 35).
“Ünsüz+ünlü+ünsüz” şeklinde olmak koşuluyla Cowan’a göre üç, Greenberg’e göre üçdört, Bender’e göre ise iki-yedi kelime sesçe, anlamca veya görsel olarak benzer ise iki dil
arasında bir ilişkinin olduğu ispatlanmış olmaktadır (Tuna, 1997, s. 38). Bu durumda Tuna,
tespit ettiği 168 ortak kelimeyle Sümerce ile Türk dili arasında köken birliği olmasa da
kelime alışverişinin gerçekleştiğini düşünmekte ve böylece Türk yazı dilinin günümüzden
5500 yıl öncesinde de var olduğunu ispatlamaktadır (Tuna, 1997, s. 49).
Tuna dışında Türkmen Begmyrad Gerey de Sümer kültürü ile Türkmen kültürü arasındaki
benzerlikleri ile anlam ve ses uyumu bulunan 250 adet ortak kelime olduğunu
göstermektedir. Ayrıca İran’da Roshan Khiyavi tarafından hazırlanan Türkçe etimoloji
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sözlüğü içerisinde 35 adet Sümerce-Türkçe kelime uyumu tespit edildiği ifade
edilmektedir. Diş Hekimi Engin Çoruh’un Almanya’da bir kitaplıkta bulduğu Fritz
Hommel’in makalesinde Fritz Hommel’in Alman bir Türkolog ile çalışarak 200 anlam ve
ses uyumu olan kelimeyi karşılaştırdığı ve ayrıca dil bilgisi özelliklerinin de benzerlik
gösterdiği açıklanmaktadır. Çeşitli kaynaklarda Sümerlilerin Asya’dan gelme ihtimali
olduğu, dillerinin Ural-Altay dilleri ile benzerlik gösterdiği birçok Sümerolog tarafından
ifade edilirken diğer kaynaklarda Sümerlilerin nereden geldiği halen tartışılmaktadır (Çığ,
2017, 90-92).
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2. BÖLÜM: YAZI SANATI (KALİGRAFİ)

Yazmak, binlerce yıldır bir ayrıcalık olarak görülmektedir. Her kültür ve her
uygarlık, yazı sayesinde kendi yazma örf ve adetini yaratarak, kendi zanaatkâr ve
sanatçılarının estetik ve işlevsel katkıları ile yoğurulmaktadır. Kaleme alınan yazı
ve kitap, alfabe ve yazı araç-gereç tarihleri önümüze muhteşem bir zenginlik
koymaktadır (Şentürk, 1997, s. 6).
Bu bölümde yazı sanatı (kaligrafi) hakkında genel bir bilgi verilmektedir. Öncelikle
kaligrafinin çeşitli tanımları yapılarak, yazıyı güzel yapan şeyin ne olduğu ve
kaligrafi için önemli olan faktörler konusuna değinilmektedir. Daha sonra tarihi
gelişim süreci ele alınarak, bir sonraki başlıkta teknik ve uygulama biçimlerine yer
verilmektedir. Ardından yazı sanatının geleneksel yönü ele alınmakta ve son bölümde
de günümüzdeki XXI. yüzyılın çağdaş yazı sanatına ve bu dönemde kullanılan yeni
teknolojilere ve yaklaşımlara değinilmektedir.
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2.1. KALİGRAFİNİN TANIMI
Öncelikle kaligrafinin kelime olarak kökenini incelemek gerekirse, “kalos” güzel,
“graphein” yazmak ve “kalligraphia” kaligrafi ya da güzel yazı demektir. Tanım olarak ise
harfler arası boşlukların belli estetik ve tasarım kurallarına göre düzenlenip, yazı araçları
kullanılarak güzel ve zarif yazı yazma sanatıdır (Rona ve Beykan, 1997, s. 934-935). Bir
diğer kaynağa göre kaligrafi, fırça ya da kalem kullanılarak yapılan dekoratif harfle
belirtme sanatı olarak tanımlanmaktadır (Keser, 2005, s. 183).
Yazıyı güzel yapan şeyin ne olduğu konusuna değinirsek eğer Marsh’a (1996, s. 7)
göre tek kelimeyle “tutarlılık” olarak ifade edilmektedir. Belirtmek istediği: şekil,
darbe (vuruş), ağırlık, boşluk ve ritim tutarlılığıdır. Tutarlılığın tekrarlama yoluyla
geliştirilmesine

rağmen

değinmektedir.

Kendi

kaligrafinin
içerisinde

ince

mekanik

bir

ayrımları

tekrarlama
olmakla

olmadığına

birlikte

birebir

çoğaltılmasının aksine özgün ve estetik formları barındırmaktadır. Ayrıca kaligrafi
manuel bir beceriden daha fazlasını gerektirmektedir. 1977 yılından beri grafik
sanatçısı ve illüstratör, 1980 yılından beri de sadece kaligrafi sanatçısı ve eğitimcisi
olan Marsh, yazı formlarının ince ayrıntılarını ve oranlarını görmek için, gözü
eğitmenin önemini vurgulamaktadır ve bunun için, “Gözün görmediğini zihin
kavrayamaz, zihnin kavrayamadığını el gerçekleştiremez” demektedir (Marsh, 1996,
s. 7). Bu nedenle kaligrafide kavramanın detaylara dikkat etmekten ve farkında
olmaktan geçtiğini belirtmektedir.
İrlandalı kaligrafi sanatçısı Brown’a (2017, s. 90) göre tereddüt veya korku ile kalem
hareket ettirildiğinde kaligrafide bu kaygı hali yazı yüzeyinde hissedilmektedir. Eğer kişi
kendine güvenerek yazarsa, daha iyi bir sonuç alabilmektedir. Kaligrafi yokuş aşağı akan
bir su kadar doğal olmalıdır. Bununla birlikte, kaligrafideki akış çevresel koşullardan
etkilenebileceği gibi, farklı yazı stilleri de akıcılık için farklı yaklaşımlar gerektirmektedir.
Kaligrafi, yazılan metnin gereklerine bağlı olarak ciddi bir şekilde ilerlemeli, kendine
güvenle yazılmalı veya serbestçe dans edebilmeli, bir ritme ayak uydurabilmelidir.
Bireysel ifade, kaligrafideki akıcılığın başka bir parçasıdır. Konuşmada veya müzik
çalmadaki akıcılıkta olduğu gibi, kaligrafideki akıcılık da kaligrafi sanatçısının tanımlayıcı,
karakteristik bir özelliği olmaktadır.
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Kaligrafi bir tür el yazısı olmasına ve bazı el yazıları kaligrafi gibi görünmesine rağmen
aynı şey değildir. Kaligrafi, sanatçıdan veya tasarımcıdan izleyiciye daha derin bir anlam
aktarıldığı ve izleyicinin yeni düşünce içine davet edildiği bir sanat, tasarım tepkimesi
yaratmayı amaçlamaktadır (Calligraphy Skills).
Günlük el yazısında genellikle hızlı ve kolay yazım ve net bir şekilde okunurluluk ön
plana çıkmaktadır. Kişisellik, güzellik ve sanatsal etki netlik ve hız kadar önem
taşımamaktadır (Calligraphy Skills). Kaligrafi de ise okunurluluk önemli olmakla
beraber ondan daha çok özgürlük, karakter, özgünlük, ifade biçimi, estetik, sanatsal
etki ve tasarım faktörleri ön plana çıkmaktadır.
Günümüzde kaligrafi, sembolik ve alfabetik olarak iki bölümde incelenmektedir. Sembolik
kaligrafi adı altında Çin, Japon ve Kore kaligrafisi, alfabetik kaligrafi sınıfında ise Arap,
Batı, İbrani, Hint ve Yunan kaligrafisi ele alınmaktadır (Ünver, 2003, s. 19-21).
XXI yüzyılda ise kaligrafiyi kullanan kimselerin daha farklı misyonlar edindiği
görülmektedir. Buziak’ın (2011, s. 7) tanımına göre kaligrafi, yeni keşifler için çok
fazla potansiyele sahip bir sanat alanında kendinizi ifade etmenin ve yeni bir şeyler
öğrenmenin, yazınızı süslemek için yeni yollar bulmanın, yeni bir yazı stili
öğrenmenin veya kendiniz, aileniz ve arkadaşlarınız için el yapımı dokunuşlar ile
unutulmaz hatıralar yaratmanın bir yoludur.
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2.2. KALİGRAFİNİN TARİHİ GELİŞİMİ
Yazının tarihi incelendiğinde alfabelerin gelişimi izlenebilmektedir. Alfabelerin gelişimi
ile birlikte kaligrafi önemli bir ihtiyaç olmakta, din ve kültür aktarım aracı olarak
kullanıldığı anlaşılmaktadır (Jean, 2018, s. 84). Kaligrafinin yüzyıllar boyunca görsel
sanatların önemli bir kısmını oluşturduğu görülmektedir. Dünyanın her bölgesi kendine
özgü bir kaligrafi stiline sahiptir ve bu çeşitliliğin nedeni din, dil ve kültür farkıdır
(Yaylak, 2012, s. 11). Mısır’da M.Ö. 2494 - 2345 yılları arasında, eski krallığın 5. sülale
döneminde papirüslerin üzerine yazılan hiyeratik yazıların en erken kaligrafi örnekleri
olduğu ifade edilmektedir (Rona ve Beykan, 1997, s. 935). Bir diğer kaynağa göre ise
kaligrafinin tarihi, ilk olarak orta çağ boyunca en kavgacı biçimde Hıristiyan kilisesi
tarafından desteklenen el yazmalarına dayanmaktadır (bkz. görsel 40) (Drogin, 1980, s. 7).

Görsel 40: Jean Le Noir El yazması, “The Cloisters” Koleksiyonu,
Metropolitan Sanat Müzesi, New York. (Husband, Timothy B., 2008).
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Görsel 41: Jacquemart de Hesdin el yazması, parşömen üzerine uygulama,
Fransa Ulusal Kütüphanesi, Paris. (Husband, Timothy B., 2008).

Mezopotamya ve Eski Mısır yazıcılarından farklı olarak Avrupa Ortaçağ yazıcılarının
yaratıcı olmamakla birlikte iktidarla da ilişkileri yoktur. O dönem yazıcıları yeni bir ürün
ortaya çıkarmak yerine var olan belgeleri kopyalayarak çoğaltmaktadırlar (Jean, 2018, s.
74). Yaratıcılıklarını ise kaligrafide göstermektedirler. Bilhassa Şarlman* döneminden
başlayarak kaligrafi sanatını geliştirmektedirler. Ayrıca tezhip sanatı ile dans eden
kaligrafi, ilk kitaplar olan “el yazmalarını” paha biçilmez kılmaktadır (bkz. görsel 41)
(Jean, 2018, s. 74). Parramon’a (1991 s. 32) göre ise “el yazmaları”, Fransa’nın
Avrupa’nın büyük çoğunluğuna hâkim olduğu bir dönemde başlamış ve XIV. Louis
*

Şarlman: Charlemagne. Asıl adı I. Charles olan Frank kralı ve Roma-Cermen imparatorudur. İmparator
olması ve büyük fetihler gerçekleştirmesi nedeniyle Latince’de büyük kral demek olan “Carolus Magnus”
yani Charlemagne adıyla anılmaktadır.
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hükümdarlığı boyunca devam etmiştir. Ayrıca Fransızca “Rondé” olarak bilinen “el yazmaları”,
erken Gotik yazıları andırmaktadır. Bunun dışında iki stilin daha varlığından bahsedilmektedir:
Bunlardan biri İtalya'da popüler bir kaligrafi stiline dayanan “Italienne” ve diğeri İtalyan'dan
etkilenen ve şimdiye kadar popüler olan klasik bir stile sahip, tipik İngiliz “Inglesa” dır.
Kaligrafi tarihini incelediğimiz zaman yazı yüzeyi malzemesi olarak papirüs ve
parşömenin de kaligrafinin gelişimi konusunda büyük bir etkisi olduğu düşünülmektedir.
Hem dayanıklılık hem de kullanışlılık açısından papirüse kıyasla parşömenin her türlü yazı
malzemesi ile akıcı ve işlek yazmaya daha uygun olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca
parşömenin yazıda daha fazla kaligrafik özelliklerin oluşumuna imkân tanıdığı için
kaligrafinin gelişiminde de önemli bir rol üstlendiği belirtilmektedir (Ganiz, 2012, s. 2).

Görsel 42: “Foundational hand” denilen Yukimi Annand’ın uyguladığı
temel yazı stili kaligrafi örneği. https://bit.ly/2zss72Y

On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında, kaligrafinin en gözde ve önemli meslek dallarından biri
haline geldiği görülmektedir. Kaligrafi tarihinin ilk büyük batılı ustasının William Morris olduğu
bilinmektedir. İngiliz tasarımcı, ressam ve kaligraf olan Morris’in sadece on dokuzuncu yüzyılda
kaligrafiye büyük katkı sağlamakla kalmayıp, yirmi birinci yüzyıl kaligrafisinin son şeklini
almasında da önemli bir rolü olduğu görülmektedir (Ünver, 2003, s. 27-28). Ayrıca Morris’in
çalışmalarının 1872-1944 yıllarında kaligrafi sanatçısı Edward Johnston’a esin kaynağı olduğu
ve Johnston’ın kendi yaptığı bir kalem ile eski el yazmalarını yazmayı öğrendiği anlaşılmaktadır
(Rona ve Beykan, 1997, s. 936). Edward Johnston “Foundational Hand” denilen temel yazıyı ilk
bulan kişi olduğu için kaligrafinin duayeni olarak nitelendirilmektedir (bkz. görsel 42) (Ünver,
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2003, s. 28). Ayrıca İngiltere’de William Graily Hewitt, Eric Gill (bkz. görsel 43), Noel
Rooke ve Anna Simons; Amerika’da ise Elbert Hubbard, Bruce Rogers, Daniel Berkeley
Updike gibi kaligrafi ustaları da bu sanatı yaşatmıştır (Rona ve Beykan, 1997, s. 936).

Görsel 43: Eric Gill kaligrafi örneği. https://bit.ly/2YuS8Jb

Türkiye’ de ise kaligrafi ile ilgili yapılan ciddi ve resmi anlamdaki değişikliklere,
yeniliklere Emin Barın’ın öncülük ettiği görülmektedir. 1 Kasım 1928 de gerçekleşen harf
inkılabı ile Latin alfabesine geçilerek, hat sanatı ile ilgilenen Emin Barın’ın kaligrafi
alanında da eserler ürettiği bir döneme girildiği ifade edilmektedir. Kaligrafi sanatını son
Cumhuriyet Dönemi hattatlarından öğrenen Barın’ın hem Arap alfabesiyle hem de Latin
alfabesiyle, aynı ustalıkla yazılı eserler vererek, iki üslup arasında bir köprü görevi
üstlendiği anlaşılmaktadır (Ünsal, 2016, s. 5-8).
Uzak doğuda ise kaligrafi, resim sanatının özü olarak kabul edilmektedir. Çin’de beşinci
yüzyıla kadar ressamların zanaatkar, kaligrafların ise gerçek sanatçı olarak görüldüğü
bilinmektedir. Resmin sanat olarak kabul edilmesinden sonra dahi kaligrafinin değer
kaybetmediği belirtilmektedir (Rona ve Beykan, 1997, s. 935). Kaligrafi Çinliler için
ulusal zihnin en temel sanatsal yansımasıdır. Kaligrafide ritm, çizgi ve yapı resim ve
heykel sanatından daha sınırsız bir çeşitliliğe sahiptir (Yee, 1973, s. 107). Resimde
olduğu gibi Çin’de de fırça kullanılarak yapılan kaligrafi dalında temel ölçüt fırça
vuruşlarının niteliğidir. Çin kaligrafisinin günümüze ulaşan en eski örnekleri: ahşap
levha, bambu veya ipek üzerine mürekkep veya lake ile yapılan mühür yazıları
olmaktadır. Ayrıca Çin’de günümüze kadar kullanılan yazı türleri: genellikle baskıda
tercih edilen “kaishu”, günlük hayatta “xingshu”, yazı ustaları tarafından “juanshu”,
“lishu” ve “caoshu”dur. Çin’de olduğu gibi Japonya’da da önemli bir yeri olan
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kaligrafinin ilk örnekleri VII. yüzyılın başlarında Budacı metinlerin kopyalanması ile
ortaya çıkmaktadır. Japon hece yazısı olan “hiragana” ve “katakana” yazısının zaman
zaman kaligrafide Çin yazıları ile birlikte kullanıldıkları görülmektedir. Çin ile arası
bozulan Japonya’nın Çin üslubuna karşı Japon üslubu geliştirmesine rağmen bilhassa
savaşçıların, bazı şairlerin, ressamların ve öğrencilerin Çin kaligrafi üslubunu
benimsedikleri anlaşılmaktadır (Rona ve Beykan, 1997, s. 935-336).
Her medeniyet tarihin başlangıcından günümüze kadar biçimlendirdikleri yazılarına kendi
kültürel değerlerini de katarak, bireysel ve ulusal anlamda kaligrafik formlarını
üretmektedirler. Bu şekilde uluslar kültürlerini aktarmakta ve günümüze göre şekillenen
çağdaş gelişmeler, hızla değişen ve gelişen teknoloji de kaligrafinin geldiği noktada etkili
olmaktadır (Ganiz, 2012, s. 4).
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2.3. KALİGRAFİ TEKNİK VE UYGULAMA BİÇİMLERİ
Öncelikle kaligrafi tekniğini doğru bir biçimde uygulayabilmek için kaligrafinin
uygulanacağı çalışma alanını, araç-gereçlerin kolay ulaşılabilir olacağı konfor unsurlarını
barındıracak düzende oluşturmak gerekmektedir (bkz. görsel 44). Işıklandırmanın kâğıda
gölge düşmeyecek biçimde yerleştirilmesi önem taşımaktadır. Bu nedenle ışık, sağ elini
kullananların sol, sol elini kullananların ise sağ tarafına yerleştirilmektedir (bkz. görsel
45). Ayrıca birçok kaligraf masa üzerine yerleştirilen eğimli bir yazı tahtası tercih ederken
bir kısım kaligraf da düz bir zeminde çalışmaktadır.

Görsel 44: Bir kaligrafın çalışma masası ve ışık düzeni. (Grebenstein, Maryanne, 2006).

Görsel 45: Başka bir kaligrafi çalışma masası ve ışık düzeni. (Gauthier, Jeaneen, 2010).
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Bunun dışında kaligrafi tekniğinin doğru bir şekilde uygulanabilmesini sağlayan bir diğer
önemli faktör ise sandalyedir. Konforlu bir sandalye doğru bir duruşu beraberinde
getirmektedir. Duruş dik ve ayaklar zemine basacak biçimde sandalyede oturmak
gerekmektedir. Eğer ayakta yazmayı tercih edenler varsa, masanın kaligrafın kalça
boyunda olması ideal bulunmaktadır (Vangalis, 2016, s. 12). Yazarken oturulan
pozisyonun kalemin veya kurşun kalemin kontrol edilme yeteneği üzerinde büyük bir
etkisi vardır. Duruş sıkışıksa ve kapalıysa, duruş sıkışık olduğu için el de tam kontrol ve
hareket özgürlüğüne sahip olamamaktadır. O nedenle kontrolü ve hassasiyeti mümkün
kılacak şekilde durmak ve oturmak gerekmektedir (Bennett, 2007, s. 52). Edmonds’a
(2017, s. 35) göre ise sırt desteği olan bir sandalye tercih etmek gerekmektedir. Ayrıca
omzu ve boynu zaman zaman gevşetmek sağlıklı olmaktadır. Bununla birlikte bilek ve
koldan destek alabilmek, fazla öne doğru uzanmayı engellemek adına masa yüksekliğini
göğüs altı hizasında kalacak şekilde ayarlamak önem taşımaktadır (bkz. görsel 46).

Görsel 46: Oturma pozisyonu. (Bennett, Jim, 2007).

Kaligrafinin bir diğer olmazsa olmazı kılavuz çizgileridir. Kelimelerin ve
cümlelerin

nizamlı

bir

şekilde

oluşturulmasına

yardımcı

olmak

için

kullanılmaktadır. Başlangıçta, kaligrafi çalışmaları yaparken bu çizgilere dikkat
etmek çok önemlidir. Çünkü uyumlu bir yazı düzeni geliştirmeye yardımcı
olmaktadır. Kurallar ile pratik yapmak, hafıza jimnastiğine ve tecrübe biriktirmeye
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yardımcı olmaktadır (bkz. görsel 47). Kullanılan yazı türüne göre farklı kılavuzlar
oluşturulabilmektedir. Kiminde daha fazla kiminde daha az kılavuz çizgisi
kullanılmaktadır (Dean, 2018, s. 55).

Görsel 47: Kılavuz çizgileri örneği. (Dean, Peggy, 2018).

Birbirine bağlı harflerden oluşan bir yazı biçimi yaratmak istendiğinde kelime ve
cümlelerin kılavuz çizgilerine ihtiyacı olduğu gibi harf biçimlerinin de ayrıca bir rehbere
gereksinimi vardır (bkz. görsel 48). Bu noktada dört köşe veya üç köşe yöntemi tercih
edilmektedir. Bu köşeler temas noktaları olup, harfi oluşturmak için sadece köşeleri
kullanmak yeterli olmaktadır.

Görsel 48: Harf biçim rehberi. (Dean, Peggy, 2018).
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Bir kaligrafi tekniği: fırça uçlu kalem kaligrafisi, kurallı bir biçimde uygulanmak
istendiğinde sırasıyla: temel şekli oluşturmak, eğik aks çizgisini paralel olarak
muhafaza ederek yazmak (bkz. görsel 49), yükseklik ve boşlukları tutarlı bir şekilde
kullanmak yeterli olmaktadır (bkz. görsel 50) (Dean, 2018, s. 65-68).

Görsel 49: Akslar ve harflerin yazılış yönleri. (Dean, Peggy, 2018).

Görsel 50: Harf genişliği, boşluğu ve yüksekliği tutarlılığı örneği. (Dean, Peggy, 2018).

Dean’e (2018, s. 76-81) göre durarak yazmak bu işin birinci kuralı olmaktadır.
Başlangıçta her harf tek başına ele alınmalıdır. Bir sonraki harfe başlamadan önce
durup, eli kâğıttan kaldırıp, nefes almak gerekmektedir. Giriş ve çıkışlardaki fırça
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darbeleri uzunluğunun ve yönünün tutarlı olması önem taşımaktadır (bkz. görsel
51). Harfler, dans eden çizgilerle (flourish) birleşmeye başladığı zaman fırça uçlu
kalem kaligrafisi kendiliğinden oluşmaya başlayacaktır.

Görsel 51: Harfler arası boşluk eşit stresli ve harf yönü tutarlı olmalıdır. (Dean, Peggy, 2018).

Grafik tasarımcı, öğretmen ve kaligraf olan Grebenstein’e (2006, s. 33) göre bir başka
kaligrafi tekniği ise selobant kullanılarak, ucu açılmış iki kalemin uçları eşit olacak biçimde,
birbirine bağlanılarak oluşturulan “Çift Kurşun Kalem Tekniği” dir (bkz. görsel 52). İki kalem
ucu arasında uzanan hayali çizgi, paralel uçlu kaligrafi kalemleri ucunun kenarına denk
gelmektedir. Alttaki çizim bu benzerliği göstermektedir.

Görsel 52: Çift kurşun kalem tekniği. (Grebenstein, Maryanne, 2006).
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Görsel 53: Paralel kalemin oluşturduğu çizgi kalınlıkları ve 45° lik kalem açısı. (Winters, Eleanor, 2004).

Brown’a (1991, s. 26) göre kaligrafi teknikleri ve uygulamalarında başarılı olmanın
anahtarı dört kurala uymaktan geçmektedir. Birinci kural; kalem ucunu taban çizgisine 45°
açı ile tutmak gerekmektedir. Kılavuz çizgilerinden yatay olanı yazının temel çizgisini
temsil etmektedir ve her harfin bu çizgiye göre aynı biçimde oturması gerekmektedir. 45°
açı ile tutulan kalem ince kalın kaligrafik çizgilerin oluşumuna fırsat yaratmaktadır. Her bir
harf darbesi 45° açı ile başlar ve biter. Eğer 45° açı ile oluşan ince ve kalın çizgi dışında,
çizgi kalınlıklarında farklılıklar görülüyorsa kalem açısı değişmiş demektir (bkz. görsel
53). Farklı kâğıt yüzeylerinde mürekkebin akış gerekliliğine göre uygulanan basınç
farklılık göstermektedir. Yazıyı kontrol altında tutabilmek adına kalemin sadece yeteri
sıkılıkta tutulması gerekmektedir. Sıkıca tutulduğu zaman gerginlik yaratmakta,
devamlılığı azaltmakta ve titreyen bir el oluşturmaktadır. O nedenle rahat olmak ve kalemi
daima 45° açı ile tutmak önem taşımaktadır. İkinci kural; kalemi ve kolun ön kısmını
doğru bir şekilde tutmak gerekmektedir. Üçüncü kural; her zaman serçe parmağı geniş
açıyla kâğıda yaslayarak destek almak gerekmektedir (bkz. görsel 54). Parmak aksi yöne
doğru gitmek istese de, kurala uydukça zamanla doğal olarak kendi geniş açı şeklini
alacaktır. Dördüncü ve son kural ise tüm kalem darbelerinin daima aşağı ve sağa doğru
inmesi gerekmektedir (Brown, 1991, s. 26-29).
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Görsel 54: Gözde Çoban, 2019, 45° lik kalem tutuşu ve serçe parmak kullanımı.

Fakat bu kurallar dışında bir kural var ki hayati önem taşımaktadır. O da her kaligrafi kalemi ele
alındığında ister alıştırma yapmak için olsun isterse gerçek bir eser uygulamak adına olsun her
kurala harfiyen uymaktır. En yüksek kontrol, tutarlılık ve uyum ile çalışıldığı zaman, bu dört
kural ilgilenen için nitelik kazanmakta ve sonrasında kendiliğinden bu özellikler ortaya
çıkmaktadır. Önemli olan bu kuralları alışkanlık haline getirmektir (Brown, 1991, s. 26).
Kalem tutuş biçimi kaligrafi uygulamalarında büyük önem taşımaktadır. Doğru çizgiler
oluşturabilmek için kalemi doğru bir şeklide tutmak gerekmektedir. Kalem baş parmağı, işaret
parmağı ve orta parmak arasında çok sıkı olmayacak şekilde rahat bir pozisyonda tutulması
gerekmektedir. Bununla beraber kol da masanın üzerinde olmalıdır. Baş parmak işaret ve orta
parmağın üstünden geçmemelidir. Düz bir divit kullanılıyorsa uç, halka şeklindeki açıklığın içine
girmektedir (bkz. görsel 55). Eğer eğik bir divit kullanılıyorsa onun sol kısmında çıkıntı bir metal
bulunmaktadır ve uç o metalin içine girmektedir. Divit kalemin sapı, kol ve yazı hattı üzerinde
düz bir şekilde durmalıdır. İstenirse kâğıt sola doğru eğilebilir. Eğik bir divit kullanılıyorsa
kalemin uzun kısmı yine kol ve yazı hattı üzerinde düz bir şekilde kalmalıdır (bkz. görsel 56). Bu
kalemle çalışırken de harf biçimleri aynı açı ve eksen ile aşağıya inmelidir. Ucu kâğıdın içerisine
doğru itmek yerine ucu merkezine baskı uygulanmalıdır. Ayrıca ucun içe veya dışa doğru
bükülmemesi için bir tarafı ile yazmaktan kaçınılmalı ve ucun her iki tarafında basınç
uygulanmalıdır. Kalem sayfaya 45° açı ile tutulmalıdır. Rahat olmak çok önemlidir. Kalem
darbelerinin akışının bozulmaması için boyun, omuz, kol, bilek ve parmakların gergin olmaması
gerekmektedir (Edmonds, 2017, s. 29-32).
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Görsel 55: Divit kalem kullanımında el ve parmakların pozisyonu. (Edmonds, Lucy, 2017).

Görsel 56: Divit kalem kullanımında el ve parmakların pozisyonu. (Edmonds, Lucy, 2017).
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Divit kalemlerin ucunun ağzı geniştir fakat neredeyse hiçbir kalınlığı yoktur. Ucun ince
kenarı ince bir çizgi oluşturur, buna “kıl çizgisi” denir. Ucu geniş kenarı boyunca
çekildiğinde, uç genişliğinde kalın bir çizgi üretir ve buna “gölgeli çizgi” denir (bkz.
görsel 57) (Marsh, 1996, s. 24).

Görsel 57: Divit kalemin oluşturduğu ince ve kalın çizgi. (Marsh, Don, 1996).

Küçük harflerin başında ve sonunda kullanılan ince çizgiler, harfin başında ise dekoratif,
harfin sonunda ise ya başka bir harfe bağlanmak ya da kelimeyi sonlandırmak amaçlı
kullanılmaktadır (bkz. görsel 58) (Edmonds, 2017, s. 53). Uzatılan, kıvrımlı bu giriş - çıkış
vurgularına “kuyruk” adı verilmektedir. Kuyruk abartılı bir formda genellikle büyük harflerde
kullanılmaktadır (Ambrose ve Harris, 2012, s. 155).

Görsel 58: Harf başında ve sonunda kullanılan çizgiler. (Edmonds, Lucy, 2017).
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Kaligraflar içerisinde sağ elini kullananlar olduğu gibi sol elini kullananlar da
bulunmaktadır. İki elin kullanımı arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Brown’un ifade
ettiği 4 kuraldan 2 tanesi solaklar için geçerli olmamaktadır. Birincisi serçe parmağı geniş
açıyla kullanmamaları, İkincisi ise kalem yönünü sağ elini kullananların aksi yönünde,
yukarı ve sola doğru kullanmaları gerekmektedir.
Sol el kullanımı solak olan kişiler için dezavantaj olmakta fakat bu kaligrafi öğrenmeye
engel olmamaktadır. Sadece solaklar için kaligrafi kalemlerini bulmak zordur ama bazı
ufak ayarlamalarla sağ elini kullananların kalemlerini kusursuzca kullanabilmektedirler.
Sadece biraz konforsuz olmakta ama çalışılabilmektedir. Yazarın ifadesine göre tanıdığı
bazı solaklar, sağ el kullanıcı kalemlerini tercih etmektedir. Sadece sabırlı olmak ve
başarısız olma duygusunu yok etmek gerekmektedir (Brown, 1991, s. 30).
Solak olarak herhangi bir dezavantaja sahip olmak için hiçbir sebep yoktur. Sol elini
kullananlar eğik yazmak istediği zaman solak oldukları için doğal olarak elleri sağa eğimli
olduğundan eğik divite ihtiyaç duymamaktadırlar. Fakat bazı solaklar sol elleri ile eğik
yazabilmelerine rağmen sağ ellerini eğik yazmak için kullanmaktadırlar. Kişi kendine en
uygun yolu tercih etmektedir (Edmonds, 2017, s. 36).
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2.4. GELENEKSEL YAZI SANATI
“Gelenek” sözcüğü asırlar boyunca kuşaktan kuşağa aktarılan ve bir topluluk içerisindeki
insanların arasında kuvvetli bir ruhsal bağ oluşturan âdet, alışkanlık, bilgi, davranış ve
kültürel değerler olarak tanımlanmaktadır (Ayverdi, 2005, s. 1023). Bu anlamda ait
oldukları topluluğa göre hayat tarzı ve inanç temelli şekillenen geleneksel sanatlar ortaya
çıkmaktadır. Kaligrafi de geleneksel olarak incelendiğinde yaşanılan bölge ve dolayısıyla
kültüre göre farklılık göstermektedir. O nedenle kaligrafinin geleneksel tarafını bölgelere
göre: Batı, Uzak Doğu ve Orta Doğu olarak ayrı ayrı açıklamak gerekmektedir.

Görsel 59: İtalik yazı stili. (John Stevens). https://bit.ly/2NDz9Kw

Yazı stiline ve kalem ucu genişliğine göre çizilen kılavuz çizgilerine bağlı kalınarak,
çizgiden milim taşma olmadan gerçekleştirilen yazı sanatı Batı’da “geleneksel” olarak
adlandırılmaktadır. Geleneksel yazı sanatında çoğunlukla temel, italik (bkz. görsel 59),
gotik, uncial ve lombardik yazı stili tercih edilmektedir. Geleneksel yazı sanatında
kullanılan formlar katı kurallar çerçevesinde uygulanmaktadır. Bir metin çabuk ama çekici
bir şekilde yazmak istendiğinde, netlik için bir miktar hız feda etmek gerekmektedir. Şekil
veya form hızdan biraz daha önemli olduğundan, harfin şeklinin düzgün çıkması için hız
ayarlanmaktadır (Drogin, 1980, s. 4). Bununla birlikte ritim, kaligrafinin her türünde
olduğu gibi geleneksel uygulamalarda da arzu edilen bir özelliktir. Yavaş ve planlanmıştan
hızlı ve enerjik olma haline kadar sonsuz bir ritim olduğu için, net bir anlayış önemli
olmaktadır. Bu faktör hakkında farkındalık geliştirmek, kaligrafi öğretiminde odak noktası
olmaktadır. Ritim, bir tekrarlama kalıbı olarak tanımlanabilmektedir (Brown, 2017, s. 88).
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Görsel 60: Harfler arası paralellik ve harflerde kullanılan kemer formu örneği. https://bit.ly/35RIipE

Brown’a (2017) göre kaligrafide ritim iki ayrı yolla görülmektedir. İlk olarak, alfabedeki çeşitli
harfler boyunca yinelenen formlardan oluşan bir modelin yapısal ritimdir. Örneğin, italik
olarak aşağı doğru inen, eşit formdaki paralel çizgilerden oluşan bir harf meydana getirirken,
kemer formu da tüm harflerde aynı şekilde tekrarlanmaktadır (bkz. görsel 60). Yapısal ritim
ayrıca harflerin arasında ve içinde düzenli bir beyaz boşluk düzeninden doğmaktadır.
Kaligrafide ritim ikinci olarak, yazma hareketinin tekrarı modelinden ve serbest bir şekilde
yazmanın akıcı hareketinden gelmektedir. Bu akıcılık, iyi bir yapısal ritim kadar önemlidir.
Kaligrafi, akıcılık olmazsa, açık ve okunaklı, ancak ruhtan yoksun bir elle yazılan cansız bir
yazıya dönüşmektedir. Akıcılık, yazının sayfada canlı görünmesini sağlamakta ve onu yazmak
için kullanılan enerjiyi yansıtmaktadır (bkz. görsel 61).

Görsel 61: Elena Alekseeva’ya ait akıcılığa, ritme örnek bir kaligrafi. https://bit.ly/35OOU8

Kaligraf, kelimelerin daha kolay okunması ve anlaşılması için sanatsal becerisini ve kişisel
ifadesini temel harf şekillerine dayandırabilmektedir. Ortaçağın sonunda büyük bir
başrahip bin yıllık yazılarına bakarak, kuşaklarını okumaya teşvik ettiği için kaligrafilerini
övmektedir. Kaligrafi sanatında yazılı kelimeyi süslemek, yazının okunurluluğunun kolay
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olmasından daha etkileyici bulunmaktadır. Birçok ortaçağ yazarı, bir topluluğu eğitmek
yerine Tanrı'yı onurlandırmak adına kaleme alınmış kutsal yazılar için daha fazla
çalışmaktadır. Nihayetinde sözcükler neredeyse okunamayan bir kaligrafi yeteneği ile
yazılabilmektedir. Bu şekilde birçok ortaçağ mahkemesi veya saray yazarı, zamansal
yetkisinin gücünü kullanarak, metnin anlamını davetsiz olan yazıcılardan saklayarak taklit
etmeye çalışanlardan korumaktadır. Buradan anlaşıldığı üzere kaligrafi, farklı amaçları
yansıtan farklı tarzlarda kullanılan bir sanattır (Drogin, 1980, s. 3).
Kaligrafinin temel bir disiplin içerisinde kâğıda aktarılması gerekmektedir. Aksi takdirde
temel bir yapıya sahip olmayan bir kaligrafi karalamadan öteye gidemez. Hem yapıyı hem
de akıcılığı birlikte geliştirmek gerekmektedir. Akıcılık güvenden, güven de bilgiden
gelmektedir. Böylece, kişi yazarken çok fazla düşünmek zorunda kalmamakta ve
kaligrafide eğlenceli bir doğaçlama duygusu yaratmaktadır (Brown, 2017, s. 93).

Görsel 62: Kelt tarzı baş harf tasarımı ve düğüm örneği. (Lunniss, Vivien, 1999).

IV. ve VIII. yüzyıllar arasında Hıristiyan kitaplarında yaygın olarak kullanılan kelt tarzı
yazılar da Batı’nın geleneksel yazı sanatının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Keltler
aslında Uncial yazı ailesine aittir. VIII. yüzyıldan sonra genellikle metinlerin baş
harflerinde ana metinden daha büyük bir şekilde kullanıldıkları görülmektedir (bkz. görsel
62) (Lunniss, 1999, s. 6). Altın, gümüş ya da parlak renkli, ayrıntılı eski İncil el
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yazmalarında zoomorfik* denilen kelt tasarımlara da sıkça rastlanmaktadır (bkz. görsel 63)
(James ve Gonzalez, 2003, s. 85). Keltlerde düğüm örneği ilk olarak M.S. 800’de
İngiltere’nin Viking istilasından sonra görülmektedir. Keltler üzerindeki Viking etkisi M.S.
1150’ye kadar devam etmiştir (Irish, 2007, s. 1).

Görsel 63: Zoomorfik kelt tasarımı ve düğüm örneği. (James, David ve Gonzalez, Vitor, 2003).

*

Zoomorfik: Hayvan biçimli demektir. Eski çağlarda dini ritüel geleneği olan toplumlarda tercih edilen bir
biçimdir.
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Türklerin ise Latin alfabesine geçilmeden önce İslamiyet’in benimsenmesi ile birlikte Arap
alfabesinin kullanılarak, yazının sanata dönüşmesini sağladıkları görülmektedir. Türklerde
inanç temelli şekillenen geleneksel kaligrafi “hat sanatı” olarak da adlandırılmaktadır.

Görsel 64: Hafız Osman. Hilye Levhası. 1697, (Muhakkak, Sülüs ve Nesih, 24x41,5cm).
(Derman, Uğur, 1990).

Türklerde hat sanatının kurucu ve önderleri olarak, Aklâm-ı Sitte olarak bilinen Sülüs,
Nesih, Muhakkak, Reyhani, Tevkii ve Rıkaâ türü altı çeşit yazıyı geliştiren Yakutü’lMusta; bu altı çeşit yazıya yeni bir uslüp getiren ve yazının bir sanat dalı olarak kabul
edilmesinde rolü olan Şeyh Hamdullah; Kanuni Dönemi hattatlarından Süleymaniye
Camii’nin yazılarını yazan Ahmet Karahisarî; Hattatlıkta yeni bir ekol geliştirerek Şeyh
Hamdullah’ın yarattığı klasik sülüs yazıya daha çok akıcılık ve canlılık katan Hafız
Osman (bkz. görsel 64); Tuğraya en yeni formunu kazandıran Mustafa Rakım Efendi;
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Ayasofya Camii’nin büyük levhalarını yazan Kazasker Mustafa İzzet gösterilmektedir
(Şentürk, 1997, s. 9-20). Osmanlı-Türk hat sanatının özgünlüğü, ne yazıldığından çok
nasıl yazıldığından kaynaklanmaktadır. Bir yazı sevdalısı olarak bilinen yazı ve cilt
sanatı ustası, grafik sanatçısı Emin Barın, geleneksel hat sanatının çağdaş denilebilecek
yorumlamalarla icra edilse dahi ömrünün kısa olduğunu belirtmektedir (Edgü, 2006, s.
6-9). Ama bununla beraber hat sanatında yaratıcılığı kullandığı, eski yazıyı
diriltmekten ziyade geleneksel hat sanatının temel ilkelerinin, Latin harfleriyle de
yaşayabileceğini

gösteren

çalışmalar

yaptığı

görülmektedir

(bkz.

görsel

65)

(Küçükerman, 2006, s. 16). Ayrıca Emin Barın günümüz sanat ve tasarım anlayışının
değişmesiyle birlikte bu yeni oluşum ve dönüşüme yanıt verebilecek yazı ve hat sanatı
örneklerinin de olması gerektiğini savunmaktadır (Çevik, 2006, s. 34-35).

Görsel 65: Emin Barın’ın kufî türünde yazdığı Kelime-i Tevhid’i. https://bit.ly/32a65yh

Divani ve Celi Divani türü yazı stillerini Türklerin icat ettiği ifade edilmektedir. Bu
geleneksel yazı sanatının sürdürülmesinde hattatların rolü büyüktür. Geleneksel yazı
sanatında bir hattat hocasından icazet almadan yani diploma sahibi olmadan yazısının
altına imzasını eklemesinin mümkün görünmediği belirtilmektedir. Ayrıca icazeti olsa dahi
kaligraf, imzasının başına “fakir, hakir” gibi tevazu belirten ifadeler koymaktadır (Şentürk,
1997, s. 9-20). “Usta-Çırak ilişkisi ile bir sonraki nesillere aktarılan hat sanatı bugün için
çok fazla yaygın olmamakla beraber günümüzde bu sanatı devam ettirmeye çalışan az
sayıda ustalar bulunmaktadır” (Yaylak, 2012, s. 13).
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Görsel 66: Sengai. Bir Bağırma ve Bir Kızgın Yumruk. (çifte asma tablo, kağıt üzerine çini mürekkebi ile,
117,8 x 41,3 cm). (Jaaponya Sanat Sergisi, 1986).

Yazının sanata dönüştüğü iki uygarlık ve kültür olduğu ifade edilmektedir. Bunlardan biri
önceki bölümlerde anlatılan Arap alfabesi ile yapılan, bir diğeri ise Uzak Doğuda
gerçekleştirilen geleneksel kaligrafi olmaktadır. Uzak doğu sanatında kaligrafi resim
sanatından ayrı düşünülmemektedir (bkz. görsel 66). Çoğunlukla geleneksel kaligrafi
resmin içerisinde yer almaktadır (bkz. görsel 67). Hatta Arap alfabesi ile geleneksel yazan
hattatlara ermiş gözüyle bakıldığı gibi Uzak Doğuda da kaligrafi sanatçılarına bu gözle
bakılmaktadır (Edgü, 2006, s. 8).
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Görsel 67: Yosa Buson. Terkedilmiş Kış Ormanında Yalnız Geyik. (asma tablo, ipek üzerine açık renkli,
111,3 x 48,9 cm). (Jaaponya Sanat Sergisi, 1986).

Uzak Doğuda ve özellikle Japonya’ da gelenekler amaçların üzerinde görülmektedir. Bu
nedenle her işte olduğu gibi kaligrafi sanatında da zanaatkâr veya sanatkâr geleneklerini ve
tekniklerini korumakta oldukları bilinmektedir (Garcia ve Miralles, 2017, s. 71-83).
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2.5. YİRMİ BİRİNCİ YÜZYIL ÇAĞDAŞ YAZI SANATI
XXI. yüzyıl çağdaş yazı sanatı, XVII. yüzyılda İngiltere’de ortaya çıkan ancak XVIII.
yüzyılda kaligraflar tarafından sürekli olarak kullanılan, İngiliz İmparatorluğu’nun
katipleri aracılığıyla dünyaya yayılan geleneksel “Copperplate” yazı stiline dayanmaktadır
(bkz. görsel 68) (Edmonds, 2017, s. 6).

Görsel 68: Copperplate yazı stili örneği. https://bit.ly/2jVCqsl

XXI. yüzyıl yazı sanatı geleneksel kaligrafinin tek biçimli, düzenli yapısından
uzaklaşarak harf ve kelimelere ifade, heyecan ve kişilik ekleme imkânı tanımaktadır
(Edmonds, 2017, s. 58). Bu yüzyıl sayesinde harfler işlevlerinin ötesinde
kullanılmaktadır. Bazıları sadece estetik form yaratmak için kullanıldığı gibi bazıları
da güçlü ve kışkırtıcı efektler yaratmaktadır (Fink ve Kastin, 1993, s. 84). Geleneksel
kaligrafide olduğu gibi çağdaş kaligrafide de harf formları, kemerleri ve harflerin
esnekliğinde uyulması gereken belli kurallar vardır. Fakat harflerin oluşturulma,
birleştirilme, eğim; kelime ve metinlerin kompozisyon, tasarım ve sunum şekli
kaligrafın belirleyip, geliştirerek koyduğu kurallar çerçevesinde uygulanmaktadır. Bu
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özgür anlayış da kaligrafın kendi tarzını yaratmasına olanak sağlamaktadır (bkz.
görsel 69) (Edmonds, 2017, s. 64). Bu yüzyılda hali hazırda geleneksel yazı
sanatındaki keskin hatlı yazı stilleri kullanıldığı gibi günümüz yazı sanatında daha
yumuşak hatlı, özgür harflerin de yaratılıp, sıklıkla kullanıldığı görülmektedir.

Görsel 69: Jel kalem ile tasarlanmış harf örneği. (Engelbrecht, Lisa, 2010).

XXI. yüzyılda yazı sanatının kendini ifade etmek ve deneysel çalışmalar için çok
fazla potansiyele sahip yaratıcı bir alan olduğu görülmektedir (bkz. görsel 70).
Kaligrafi araçları eskiden benzersiz bir şekilde ve sadece görevlerine göre özel
olarak hazırlanırken günümüz kaligraflarının gelenekselden moderne ve hatta
dijitale kadar seçim yapabilecekleri birçok araç alternatifi bulunmaktadır. Bu da
kaligrafların XXI. yüzyılda sanatsal dışavurumlarını deneme, yaratıcı fikirlerini
farklı disiplinler ile birleştirerek uygulama ve deneme fırsatı sunmaktadır (Buziak,
2011, s. 6). Bununla birlikte Fink ve Kastin’e (1993, s. 84) göre günümüz çağdaş
kaligrafisinde yazının okunması öncelik olmamaktadır. Önemli olan metin okunsa
da okunmasa da heyecan verici bir tasarım yaratmaktır. Ayrıca suluboya, kolaj gibi
birçok el ile yapılan teknikleri birbiriyle karıştırarak kullanabilecekleri gibi
günümüz teknolojik cihazların sunduğu programlar, uygulamalar ve teknikleri de
tercih edebilmektedirler. Bu şekilde kaligraflar, geleneksel kurallara bağlı kalmadan
özgün çalışmalar yaratabilmektedirler.
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Görsel 70: Kumaş üzerine deneysel yazı tasarımı örneği. (Engelbrecht, Lisa, 2010).

Günümüzde yazı sanatına dair uygulama alanı yaratan teknolojik cihazlardan öncü olanı
bilgisayarlardır. Bilgisayarlar Adobe Photoshop, Illustrator ve After Effects dijital
programları ile harf ve kaligrafi çalışmaları yapmamıza yardımcı olmaktadır. Ayrıca bu
programlar ile birlikte harici olarak kullanılan ve fırça ucu basınç duyarlılığının
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ayarlanmasını sağlayan Wacom gibi grafik tabletler de dijital kaligrafi çalışmaları için
tercih edilmektedir (bkz. görsel 71).

Görsel 71: Wacom Cintiq ile Adobe Photosop programında
XXI. yüzyıl yazı sanatı örneği. https://bit.ly/2jVUbHR
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XXI. yüzyıl kaligrafisi yaratıcılığı ortaya çıkaran esneklikte bir tasarım platformudur
(Edmonds, 2017, s. 8). Günümüz yazı sanatında kullanılan ve yaratıcı uygulamalara yer
veren bir diğer teknolojik cihaz, Apple iOS işletim sistemine sahip “iPad Pro” dur. iPad
Pro içerisinde barındırdığı uygulama mağazasından elde edilip, kaligrafi ve harf çalışması
yapılabilecek birçok uygulamayı temin etmeyi ve birlikte kullanmayı sağlamaktadır. iPad
Pro da yer alan uygulamalardan öne çıkanı “Procreate” tir (bkz. görsel 72). Apple kalemi
ile istenilen duyarlılıkta ve çeşitli fırça seçeneği ile yaratıcı çalışmalar ve katmanlar
arasında yüksek boyutlu illüstrasyon, kaligrafi ve harf çizimleri yapılmasına olanak
tanımaktadır. Bunun dışında iki ve üç boyutlu, artırılmış gerçeklik ve kinetik kaligrafi
çalışılabilecek birçok uygulamaya da sahiptir.

Görsel 72: ipad Pro “Procreate” uygulaması ile XXI. yüzyıl yazı sanatı örneği. https://bit.ly/2lXSbQh

Bununla birlikte artırılmış, sanal ve karma gerçeklik sunan “Tilt Brush” uygulamaları (bkz.
görsel 73) bulunmaktadır. Bu tür bir teknolojiyle kişi, kendi tasarladığı veya yarattığı bir
dünyada gezinebilmektedir. Bu şekilde yaratılan kaligrafi uygulamaları da bulunmaktadır.
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Görsel 73: Tilt brush ile kaligrafi uygulaması ekran görüntüsü. https://bit.ly/2luxjzI

Dijital bir iletişim çağında olunmasına rağmen elle uygulanan çağdaş yazı sanatı, insanları
bağımlı oldukları akıllı telefonlarından, tabletlerinden ve dizüstü bilgisayarlarından birkaç saat
boyunca uzaklaştırarak, onlarda panzehir etkisi yaratmaktadır (Edmonds, 2017, s. 6). Ayrıca
elle yapılan kaligrafi çalışmaları kişiyi özgün, biricik olan sonuçlara götürmektedir. Nitekim
elle yapılan kaligrafi ile sayısal kaligrafiyi birlikte kullanmak da mümkündür. Hem elle yapılan
uygulamalar hem de sayısal uygulamalardan yararlanılarak gerçekleştirilen kaligrafi,
tekniklerin özgürce karıştırılmasına örnektir (bkz. görsel 74). Böylece çağa uyum sağlayan
farklı disiplinlerde çeşitli kaligrafi çalışmaları yaratılmış olmaktadır.

Görsel 74: Emmanuel Wisdom’ın elle yapılan ile sayısal olan uygulamaları bir arada kullandığı bir yazı
tasarımı. https://bit.ly/2lBsDrF
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3. BÖLÜM: DÜNYADA MODERN YAZI SANATI

XXI. yüzyıl yazı sanatında bölge farkı olmaksızın çağın getirdiği arayışlar ile birlikte
modernleşme, soyutlama ve kendini ifade etme anlamında bir farklılaşma söz konusu
olmaktadır. Dolayısıyla günümüzde kaligrafi bir kısım kaligraflar tarafından geleneksel
bir anlayışla devam ettirilirken, çoğunlukla grafik tasarım, VR (sanal gerçeklik), AR
(artırılmış gerçeklik), MR (karma gerçeklik), performans sanatı, sokak sanatı ve “body
art” denilen vücut sanatı gibi farklı disiplinler ile bir araya getirilerek sanatçılar
kendilerini ifade edebilmekte ve ruhunu yansıtabilmektedir. O nedenle çağın kaligrafları
eskisi kadar katı kurallar çerçevesinde hareket etmemekte ve daha özgür bir yaklaşımla,
kendini nerede ifade etmek istiyorsa o yüzeyde veya o alanda çalışmalarını yapmaktadır.
Bu bölümde genel olarak dünyada yazı sanatı: Batı, Uzak Doğu ve Orta Doğu olmak
üzere üç ana başlıkta ele alınmaktadır. Buna ek olarak daha çok yazı sanatında modern
XXI. yüzyıl anlayışına değinilmektedir.
Bu bölümde ilk olarak Batı’da yazı sanatı incelenmektedir. Batı denildiği zaman akla
öncelikle Latin yazı sanatı gelmektedir. O nedenle bu başlık altında Latin yazı sanatı
üzerinden kullanılan araç-gereçlere, harfin geometri ve anatomisine, belli başlı yazı
stillerine, Batı’da fırça kaligrafisine ve “lettering” denilen baskı olmayan harf
tasarımlarına değinilmektedir. Ardından Uzak Doğu yazı sanatına gelinerek, bu bölgede
kullanılan araç ve gereçler verilmekte, uzak doğunun fırça tekniği anlatılmakta ve Çin,
Japon ve Kore yazı sanatı ele alınmaktadır. Son olarak ise Orta Doğu’da modern yazı
sanatı ele alınmaktadır.
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3.1. BATI’DA LATİN YAZI SANATI
Batı’da uygulanan yazı sanatının X. Yüzyılda ortaya çıktığı bilinmekte ve bu sanat hali
hazırda günümüzde de varlığını korumaktadır. Batı’da gerçekleştirilen yazı sanatında en
yaygın kullanılan abece Latin abecesidir. Kökeni Roma abecesine dayanan Latin yazı sanatı,
dil farkı olmaksızın Latin harfleri kullanılarak gerçekleştirilen bir kaligrafi sanatıdır.

Görsel 75: Etem Çalışkan, 2016, Garip.

Pek çok kültürün yazı sanatında olduğu gibi Latin yazı sanatına da gösterilen ilgi gün
geçtikçe artmaktadır. Artan ilgi ile son yıllarda kaligrafların harf formlarını araştırıp yeniden
tanımlamasıyla beraber kaligrafinin başlı başına bir sanat formu haline geldiği
belirtilmektedir (bkz. görsel 75) (Harris, 1995, s.11). Kaligraflar yazı sanatı kurallarını artık
sorgulamaktadır. Hatta tek biçimli ve düzenli bir kaligrafi yapısından çıkarak, harflere ve
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kelimelere daha heyecan verici, kişilik kazandırılan, özgür ve özgün bir hale dönüşen
çalışmalar yapmaktadırlar (bkz. görsel 76). Bu da yaratıcılığı desteklemekte ve tamamen bir
kuralsızlığın olmadığı, aslında her kaligrafın kendi yazı sanatının kuralını kendisinin
koyduğu anlaşılmaktadır. Önemli olan kaligrafide bir denge duygusunun yaratılmasıdır
(Edmonds, 2017, s. 57-64).

Görsel 76: Kaligrafi sanatçısı Loredana Zega’nın kaligrafisi. https://bit.ly/33cr6ZL
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Görsel 77: Mehtap Uygungöz, 2018, estetik algının ön planda olduğu,
okunurluluğun geri planda kaldığı kaligrafi çalışması.

XXI. yüzyıl yazı sanatlarının tümünde olduğu gibi Latin yazı sanatında da eskiye
nazaran günümüzde estetik algının okunulabilirlikten daha önemli olduğu
anlaşılmaktadır (bkz. görsel 77). Örneğin, kavramsal kaligrafi ve yazı tasarımı ile
ilgili çalışmalar yapan ve dersler veren Denis Lach’ın kaligrafisinde harflerin
sanatsal bir anlayışla kullanıldığı görülmektedir. Sanatçı, okunurluluk kaygısı
gütmeden doğadaki diğer nesne ve canlılardan yararlanarak harflerdeki çizgileri
tıpkı bir ip gibi kullanıp, örme bir doku ortaya çıkarmaktadır (bkz. görsel 78). Yüzey
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boşluklarını

ve

çizgileri

rasgele

değil,

bilinçli

bir

şekilde

oluşturduğu

anlaşılmaktadır (bkz. görsel 79) (Lach, 2014, s. 6).

Görsel 78: Denis Lach’ın solda yer alan fasulye görselinden yararlanarak, sağ tarafta kola kalem kullanarak
bir benzerini kavramsal kaligrafi olarak gerçekleştirdiği görülmektedir. (Lach, Denise, 2014).

Görsel 79: Denis Lach’ın sağdaki görselden yararlanarak, soldaki çalışmada farklı malzemeleri bir arada
kullanarak yaptığı ve dokunun hissedildiği kavramsal kaligrafi çalışması. (Lach, Denise, 2014).
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3.1.1. Araç ve Gereçler
Eski zamanlardan modern zamanlara kadar bilginin kaydedilmesi ve ifade edilmesi amacıyla
kullanılan yazı ve yazı malzemeleri uygarlık tarihinin kendisini oluşturmaktadır. Yazı araç
ve gereçleri insanlığın gelişimini ve fertler ile uluslar arasında yaratılan ilişkilerin her bir
aşamasını kaydetmektedir. Bu nedenle yazı araç ve gereçleri tüm insanlığın ilerlemesi
açısından büyük önem taşımaktadır (Şentürk, 1997, s. 84). Geçmişte olduğu gibi günümüzde
de yazı ile yazı araç ve gereçleri arasında bir bağ vardır. Yazının şekillenmesi yazı araç ve
gereçlerine göre değişiklik göstermektedir (Yıldız, 2014, s. 1-2).

Bu da yazı sanatı yani

kaligrafinin çeşitliliğini sağlamaktadır.
İlk yazı aracının ilkel insanın işaret parmağı olduğu düşünülmektedir. Parmak, bitki suyu ya
da hayvan kanına batırılarak çizimler yapılmaktadır (Şentürk, 1997, s. 84). Bunlar, yazı ya
da sanat olarak kullanılan biçimler olduğu gibi kült bir anlayışla gerçekleştirilen ritüeller
olarak da kabul edilmektedir (Yıldız, 2014, s. 3). İkinci olarak bulunan yazı aracının ise
renkli toprağın şekilsiz olarak birleştirilmesi ile elde tutularak yazmayı sağlayan bir çeşit
tebeşir olduğu ifade edilmektedir (Şentürk, 1997, s. 84).
Yazı malzemeleri yaşanılan bölgeye göre ortaya çıkmaktadır. Herhangi bir bölgede yaratılan
yazı malzemesi kimi zaman yaygınlaşırken kimi zaman sadece ortaya çıktığı bölgede
kalmaktadır (Yıldız, 2014, s. 1-2). Bu da o bölgenin yazı sanatını şekillendirmekle beraber
yaygınlaşan türleri de evrenselleştirmektedir. Latin yazı sanatında kullanılan kalemler,
kalem uçları, kalem ucu tutucular, fırçalar, boyalar, mürekkepler ve kağıtlar, Latin yazı
sanatının araç ve gereçleri olarak evrensel bir boyuta sahiptir (bkz. görsel 80).

Görsel 80: Latin kaligrafisi kalem ve fırçaları. https://bit.ly/2m2QNvR

86

Kaligrafi çalışmalarında kullanılan kağıtlar ise kaligrafinin kalitesinde önemli bir rol
üstlenen araçlardandır. Kaligrafiye uygun kağıtlar ile çalışmak kullanılan kalemin de
yıpranmasının önüne geçmektedir (İdil, 2015, s. 31). Yazı alanı olarak başlangıçta papirüsler
kullanılırken, 8. Yüzyılda papirüsün yerini keçi ya da koyun derisinden yapılan parşömen
almaktadır (Şentürk, 1997, s. 85). Günümüzde ise çok çeşitli kağıtlar vardır. Bu kağıtlar
kullanılan kaleme, boyaya ve tekniğe göre değişiklik göstermektedir. Latin kaligrafisinde
daha çok renkli fon kartonları, sulu boya kâğıdı, kuşe kâğıt veya bristol kullanımı tercih
edilmektedir (Demir ve Artut, 2013, s. 102).
Parşömenin düz bir yüzey haline getirilmesinden sonra ince küçük yazı yazmaya imkân sağlayan
tüy kalemlerin ortaya çıktığı görülmektedir. Tüy kalem, kaz ve benzeri kuşların güçlü ve kalın
kanat tüylerinden yapılmaktadır. İlk metal kalemlerin ise XV. yüzyıl başlarında üretildiği
bilinmektedir. Tüy kalem iyi mürekkep ile beraber el yazmasında önemli bir etkiye sahip olduğu
için kullanımı tercih edilmektedir. Fakat uzun dönem temel yazı aracı olarak kullanılan tüy
kalemlerin XIX. yüzyıldaki çelik uçların üretimine kadar devam ettiği belirtilmektedir. Çelik
uçların geleneksel tüy kalemlere kıyasla daha uzun ömürlü olduğu ve etkili bir performans
sağladığı ifade edilmektedir (Şentürk, 1997, s. 85-86).

Görsel 81: Çelik kalem ucu ve anatomisi. https://bit.ly/2m2QNvR

Okur yazarlığın artması ve reklam tekniklerinin gelişmesiyle 1830’lu yıllarda mekanize uç
üretimi başlamaktadır. Endüstrileşen uç üretimi çeşitliliği de beraberinde getirmektedir.
Ekonomik olanlar bir yana şık ve dekoratif olan boynuz, sedef, altın, gümüş gibi materyaller
ile üretilen uçlar da bulunmaktadır (bkz. görsel 81) (Şentürk, 1997, s. 87).
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Uç üretimi aynı zamanda Latin kaligrafisinde kullanılan uçları tutmaya yarayan sapları
meydana getirmektedir. Temelde iki tür “divit” adı verilen kalem ucu tutucusu vardır.
Bunlardan birincisi düz, ikincisi sağa eğimli olan divitlerdir (bkz. görsel 82) İki divitte de
sapın ucunda bulunan metal kısmın tüm uç çeşitlerine uyacak şekilde tasarlanmış olması
avantaj sağlamaktadır. Eğimli olan divit kaligrafın elini sabit bir şekilde tutarak, eğik yazı
türlerini yazmasına imkân tanımaktadır (bkz. görsel 83) (Edmonds, 2017, s. 19-20).

Görsel 82: Düz ve sağa eğimli divit. https://bit.ly/2m2QNvR

Görsel 83: Sağa eğimli divit ile modern kaligrafi. https://bit.ly/2mPvVbV

Metal kalemlerin yaratıcısı kesin olarak bilinmemektedir. Fakat kayıtlara göre çelik
kalemin 1780’in başlarında İngiltere’de Birmingham’da yapıldığı düşünülmektedir
(Şentürk, 1997, s. 88). Pek çok farklı çizgi stili sunan yüzlerce çeşit çelik kalem ucu
vardır. Her biri farklı bir hisse sahip olduğu gibi yine her biri farklı bir tepki
vermektedir. Bu nedenle kaligraflar kendi tarzlarına uygun olan uçları tercih
etmektedirler (Engelbrecht, 2010, s. 12). Çeşitli kaynaklara göre bu uçlar farklı
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isimlerde adlandırılmaktadır. O nedenle var olan uçları genel olarak biçimlerine
göre isimlendirmek gerekirse: yuvarlak, iğne, top, poster, kesik ve paralel uçlar
denilebilmektedir. Ayrıca en sık kullanılanları geniş ve nokta uçlardır (bkz. görsel
84) (Lach, 2014, s. 13).

Görsel 84: Latin kaligrafisi divitleri ve uç çeşitleri. https://bit.ly/2Wux71Y

Alternatif olarak günümüzde paralel kalemler, otomatik kalemler, trilin, ruling kalemler,
markerlar, pipetler, fırça uçlu kalemler, su hazneli fırçalar, paralel uçlu fırçalar, cam
kalemler kullanılmakla beraber kola kalemler gibi kaligrafın kendi hazırladığı, el yapımı
birçok yazı aracı da kaligrafide kişiye özgü sonuçlar ortaya çıkardığı için tercih
edilmektedir (bkz. görsel 85).

Görsel 85: Kola kalem ve kaligrafi örnek uygulaması. https://bit.ly/2m7OEzd
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İsviçreli yazar, sanatçı ve XX. ve XXI. yüzyılın en çok kullanılan fontlarından Univers, Frutiger
ve Avenir’in tasarımcısı Adrian Frutiger, kaligrafide zengin bir içerik oluşturmak için seçilen
araç ve gereçlerin önemli rol oynadığını ifade etmektedir. Bu nedenle uçların, fırçaların,
pipetlerin kullanıldığı gibi doğada bulunan birçok malzemenin de kaligrafiye ilham kaynağı
olduğunu belirtmektedir (bkz. görsel 86). Ayrıca XXI. yüzyıl kaligrafisinde, doğadaki desen ve
yapının özgürce kullanılmasına olanak tanındığı anlaşılmaktadır (Lach, 2014, s. 7).

Görsel 86: Modern, deneysel kaligrafide kullanılan pipetler. (Lach, Denise, 2014).

Kaligrafi kalem, fırça ve çelik uçlarda kullanılan, mürekkep ve boya olmak üzere temelde
iki tip renklendirme aracı bulunmaktadır. Detaylandırmak gerekirse: akrilik, speedball süper
pigmentli akrilik mürekkep, sedefli sıvı akrilik mürekkep, guaj boya, Ecolin ve walnut
mürekkebi kaligrafi çalışmalarında kullanılan renklendiricilerdir (Engelbrecht, 2010, s. 15).
Buna ek olarak dolma kalem ve çini mürekkebi de kaligrafi çalışmalarında sıklıkla kullanılan
malzemelerdendir (Demir ve Artut, 2013, s. 102).
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Görsel 87: ipad Pro procreate uygulaması dijital kaligrafi fırçası ile yapılan kaligrafi örneği.
https://bit.ly/2Ot2Gae,

El ile uygulama gerektiren bu malzemeler dışında günümüz Latin kaligrafisinde artık
tabletler, dijital programlar ve uygulamalar da araç-gereçler kategorisinde ele alınmaktadır.
Örneğin, tezin ikinci bölümünde detaylı olarak açıklanan, Ipad Pro da kullanılan Procreate
programında yer alan dijital kaligrafi fırçaları veya tilt brush teknolojisi ile kaligrafik
uygulamalar yapılmaktadır (bkz. görsel 87).
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3.1.2. Harfin Geometrik ve Anatomik Yapısı
Kaligrafide dikkat edilmesi gereken en önemli şey harf aralıklarının uyumlu ve harfin
anatomik yapısının sağlam olmasıdır (Shaw, 1994, s. 14). Kaligrafide harfin formu doğru
oluşturulmalı ve anatomik yapısı sağlam olmalıdır (bkz. görsel 88). Harfin üzerinde kullanılan
varak, renk, desen, illüstrasyon ve kuyruklar harfi güzel yapmaz onlar sadece harfin
kıyafetleridir. Harf bu öğeler olmadan da güzelse doğru bir forma ve anatomiye sahip
demektir.

Görsel 88: Kaligraf Savaş Çevik’e ait tâlîk Elif harfinin anatomisini gösteren çalışması.
https://bit.ly/2JAGesq

Günümüz yazı sanatında daha serbest bir anlayış söz konusu olmakla beraber harfler arasında
estetik algıyı yakalamak için bir uyum da gerekmektedir. Her yazı stiline ait harflerin belirli bir
yüksekliği ve eni bulunmaktadır. Göz, yuvarlak harfleri düz harflerin yanında eşit boyda
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kullanıldığı zaman daha kısa algılamaktadır. O nedenle düz harfler eşit yükseklikte iken,
yuvarlak harfler düz harflerden biraz daha yüksek yazılmaktadır (bkz. görsel 89) (Shaw, 1994,
s. 14). Harfin eni ise her yazı stili oranına göre farklılık göstermektedir. Bazı yazı stillerindeki
harf karakterleri dar iken bazılarında bu oran daha geniştir (Lupton, 2004, s. 36).

Görsel 89: Etem Çalışkan’ın bu kaligrafi çalışmasında “o” harfinin kullanımını görebiliriz.
https://bit.ly/2JzLNYp
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Bununla birlikte harflerin anatomik yapılarının dayandığı temel geometrik biçimler ve bu biçimleri
oluşturan çizgiler vardır. Temel geometrik biçimler; daire, üçgen ve karedir. Dolayısıyla harfleri
oluşturan yuvarlak veya oval, dikey veya yatay ve sağa veya sola yatık çizgiler bu geometrik
formlardan meydana gelmektedir (bkz. görsel 90) (Sarıkavak, 2004, s. 18).

Görsel 90: Harflerin geometrik formlar ile ilişkisi. (Sarıkavak, Namık Kemal, 2014).
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Görsel 91: Modern harflerin anatomisi. (Dean, Peggy, 2018).

Evren sürekli bir değişim ve dönüşüm içindedir. Böyle bir devinimin gerçekleştiği bir yerde
de diğer şeylerin olduğu gibi kalmasını beklemek gerçekçi olmamaktadır. Kaligrafi sanatına
bu gözle bakmak gerekirse, geleneksel kaligrafideki sert ve dik formların aksine modern
kaligrafide temel geometrik formların biraz daha esnetildiği ve harflerin büyük
çoğunluğunda yay şeklinde yuvarlak ve oval formların kullanıldığı görülmektedir (bkz.
görsel 91). Kaligrafik formlarda evrilme bu yönde gerçekleşmektedir.

Görsel 92: On beş farklı “n” harfi kemer formu. (Brown, Denis, 2017).
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Kaligrafi sanatçısı Denis Brown harfin anatomik yapısı hakkında bilgi vermek istediği
zaman on beş farklı “n” harfi ile bunu anlatmaktadır. Harfte farklı bir kemer formu
kullanıldığı zaman farklı italik yazı stillerinin ortaya çıktığını ifade etmektedir. Brown’a
göre her ne kadar başlangıçta, on beş farklı italik yazı stilinin düşünülmesi şaşırtıcı görünse
de tüm “n” harfi yapıları arasında sadece iki şey değişmektedir. Birincisi kemerin gövdeden
çıkan yüksekliği, diğeri ise kemerin simetrisi ile ilgili olan değişikliktir (bkz. görsel 92).
Yükseklik değişimi satır satır gerçekleşmektedir. Üst satırdaki tüm kemerler gövdenin çok
üstünden çıktığı için bu tür bir kemere sahip yazılara “yüksek yaylı” demektedir. Orta
satırdaki kemerler, gövdenin ortasından ortaya çıktığı için bunlara “orta yaylı”, alt satırdan
çıkanlara ise “düşük yaylı” kemer demektedir. Kemerin simetri veya asimetri derecesindeki
değişiklik ise sütun sütun oluşmaktadır. İlk sütundaki satır satır değişen tüm harflerin
simetrik kemerleri vardır. Sağa doğru sütunlar da giderek daha asimetrik hale gelen kemerler
görülmektedir. Son sütun simetrik kemerlere uygulanan sivri uçları göstermektedir. “N”
harfin de kullanılan bu değişiklikler alfabedeki diğer harfleri de etkilemektedir. “N” harfi
birçok harfe önderlik etmektedir. Örneğin, “o” harfinin formu “n” harfinin kemerinin çıkış
yüksekliği ve simetrisine bağlı olarak değişmektedir (bkz. görsel 93). Hangi tarzda ne tür bir
kemer kullanmak gerektiğini tam olarak bilmek, kaligrafi sanatındaki iyi bir yapısal ritim
yakalamak için önemli olmaktadır (Brown, 2017, s. 93-95).

Görsel 93: “N” harfi kemer formuna göre diğer harflerin değişimi. (Brown, Denis, 2017).
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3.1.3. Temel Yazı
Temel yazı geleneksel bir yazı stili olmakla beraber, XX. yüzyılın başlarında İngiliz
tasarımcı ve kaligraf Edward Johnston tarafından yaratılmıştır (Gauthier, 2010, s. 51).
Aslında yaklaşık dört yüz yıldır yazan paralel uçlu kalemlerin kullanımı matbaa teknolojisi
nedeniyle azalmış ve bundan dolayı Edward Johnston temel yazıyı bir sanat formu olarak
geliştirmiştir. Ayrıca temel yazı stilini oluştururken Batı’nın temeli olarak kabul edildiği için
Roma ve Karolenj abecesinden yararlanmıştır. (Grebenstein, 2006, s. 87). Dolayısıyla temel
yazının basitleştirilmiş bir Roma abece stili olduğu söylenebilir (bkz. görsel 94).

Görsel 94: Temel yazı minüskül abecesi. https://bit.ly/2nCErLr

Temel yazı, genellikle kitaplarda kullanılan yazı stilinin ilk versiyonu olarak
açıklanmaktadır. Yurt dışında bu yazı stiline “bookhand” denilmektedir (Ünver, 2003, s. 71).
Temel yazı, hem yazmak hem okumak hem de kaligrafinin temellerini öğrenmek için basit
bir yazı stilidir (Gauthier, 2010, s. 51). Dolayısıyla abecenin temel yapısının anlaşılması
konusunda yardımcı bir yazı stili özelliği taşımaktadır. Ayrıca yazının kalem darbe giriş-
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çıkışları stile uygun bir ritim sağlamaktadır. Bu nedenle kaligraf için de yazması zevkli yazı
stillerinden biridir (Vangalis ve Hasson, 2016, s. 50).

Görsel 95: Temel yazı örneği. https://bit.ly/2nJCPiS

Temel yazı, çoğunlukla resmi yazışmalarda tercih edilmektedir. Ayrıca bu yazı stilinde yazının
okunurluluğu önemli olduğu için çok fazla floriş* kullanılmamaktadır (bkz. görsel 95). Bu yazı
stilinde bilek ve dirsek sabittir. Sadece parmak ve kalem hareket etmektedir (Ünver, 2003, s. 71).

3.1.4. İtalik Yazı
İtalik yazı, XV. Yüzyılda Rönesans dönemi boyunca İtalya’da geliştirilen bir yazı stilidir.
Gelişen endüstrisinin yarattığı değişen taleplerin İtalik yazı üzerinde önemli bir etkisi olduğu
görülmektedir. Hayvan derilerinden elde edilen parşömen yerine kâğıt yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu dönmede insanlar kitap okumayı öğrendiği için daha hızlı yazma

*

Floriş: Harf kıvrımlarının gösterişli olmasını sağlayan çizgilerdir.
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ihtiyacının ortaya çıktığı bilinmektedir (bkz. görsel 96). Dolayısıyla toplumun her kesiminde
kullanılan bu yazı stilinin daha okunaklı ve açık hale getirildiği ve yazının hızından ötürü elli
yıl içerisinde eğik hale geldiği ifade edilmektedir (Engelbrecht, 2010, s. 28). Ancak İtalik yazı
eğimli yazı ile karıştırılmamalıdır. Çünkü her eğimli yazı italik değildir (Bennett, 2007, s.
125). Eğimli yazı aslında düz dikey bir yazı stilinin sağa yatık olan versiyonudur. Bu yazılara
İngilizce de eğik, meyilli anlamına gelen “oblique” adı verilmektedir. Bu yazı stilinde harf
karakterinin formu değişmez (Ambrose ve Harris, 2012, s.130).

Görsel 96: John Stevens tarafından yazılmış italik yazı stili abecesi. https://bit.ly/2VkgTYI

Günümüzde ilköğretim okullarında öğretilen bitişik el yazısının öncüsüdür. Güzel ve zarif
hatlara sahip bu yazı, en sık kullanılan kaligrafi stillerinden biridir (Grebenstein, 2006, s.
39). Ayrıca günümüzdeki birçok İtalik yazıda XV. yüzyıldan ziyade XX. yüzyılın başındaki
kaligraf Edward Johnston’ın etkisi görülmektedir. Örneğin özünde tek bir kalem darbesi ile
oluşturulan “o” harfi Johnston’ın stilinde iki kalem darbesi kullanılarak çıkarılmaktadır
(Harris, 1995, s. 95). Bunun gibi yazı stillerindeki birtakım farklılıklar uygulanan
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kaligrafinin etkisinde değişiklik yaratmaktadır. Böyle teknik detaylar dışında önemli olan
bir şey daha vardır ki, o da ritimdir. İtalik yazının hızı ve zerâfetinden dolayı ritm kaligrafi
çalışmalarında açıkça görülmektedir (bkz. görsel 97). Kalemin bıraktığı izler müzikteki
notalara ve harfler arasında bırakılan boşluklar da eslere benzemektedir. Bir müzikte notalar
ve esler ne kadar önemliyse bir kaligrafide de harfler ve arasındaki boşluklar o derece önem
taşımaktadır (Engelbrecht, 2010, s. 28).

Görsel 97: Luca Barcellona’nın italik yazı stili ile uyguladığı ritmin hissedildiği bir modern kaligrafi örneği.
https://bit.ly/2ANxWsz
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Çoğunlukla modern kaligrafların tercih ettiği İtalik yazı, florişlerin sıkça kullanıldığı bir yazı
stilidir. Hemen hemen her duruma uyum sağlayan bu yazı stili, genellikle not, mektup,
sertifika ve davetiyelerde tercih edilmektedir (bkz. görsel 98) (Bennett, 2007, s. 124). İtalik
yazı bilek hareketi kullanılarak uygulanmaktadır. Sert bilek hareketi gerektiren floriş, çentik,
dil ve kuyruk İtalik yazıda sıklıkla görülmektedir (Ünver, 2003, s. 85).

Görsel 98: Florişlerin bulunduğu italik yazı stili kullanılarak yazılmış sertifikalar. https://bit.ly/2ALeAUU

3.1.5. Gotik Yazı
Gotik yazı geniş, ağır kalem darbeleri ve genel koyu görünümünden dolayı “Kara yazı”
olarak da bilinmektedir. Ayrıca d, h ve k gibi bazı küçük harflerde Uncial yazı stilinin
kalıntılarını görmek mümkündür (Gauthier, 2010, s. 140). Gotik yazıda büyük harflerin bir
kelimede yan yana kullanılması kaba bir görüntü yaratacağından tercih edilmemektedir.
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Ayrıca Gotik büyük harflerin gövdelerine küçük bayraklar ve son kalem darbesi olarak ince
dikey çizgiler eklenmektedir (bkz. görsel 99) (Gauthier, 2010, s. 144).

Görsel 99: Tolga Girgin’in gotik yazı stili ile yazdığı sadakat, bağlılık anlamına gelen “Loyalty”.
https://bit.ly/2MlSVb8

Gotik yazı birçok bölgede kullanıldığından dolayı çok sayıda Fraktur ve Textura gibi Gotik yazı
çeşidi bulunmaktadır. Bu yazı mağaza tabelaları, restaurant-kafe menüleri ile duvarları, bira
kutuları, film afişleri ve vintage ürün tasarımları gibi birçok yüzeyde kullanılmaktadır
(Waddington, 1996, s. 68-69). Ayrıca XXI. yüzyılda harflerle oluşturulan soyut
kompozisyonlarda performans olarak dahi kullanıldığı görülmektedir (bkz. görsel 100).

Görsel 100: Kaligrafi sanatçıları Victoria ve Vitalina Lopukhina’nın gotik yazı stili ile kaligrafi performansı.
https://bit.ly/2kNAh2r
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3.1.6. Anziyal Yazı
Anziyal (Uncial) IV. yüzyılda Hıristiyan el yazmalarında kullanılmak üzere Yunan
abecesinden etkilenilerek geliştirilen bir yazı stilidir. Hıristiyan metinlerde kullanılan ilk
abecelerden biridir. Ayrıca erken Ortaçağ’da standart bir kitap yazı stili haline gelmektedir
(Gauthier, 2010, s. 103). “Lindisfarne İncilleri” ve ünlü “Kells Kitabı” üretiminde ilham
kaynağı olarak kabul edilmektedir (Waddington, 1996, s. 35). Günümüzde ise diğer el
yazıları ile birlikte, kolaj veya karışık tekniklerle kullanılmaktadır (bkz. görsel 101).

Görsel 101: Farklı yazı stilleri ile anziyal yazının modern uygulaması. https://bit.ly/34igMQi

IV. yüzyılda Anziyal yazının en önemli özelliği küçük veya büyük harf ayrımı olmadan, tek bir
gövde boyuna bağlı kalınarak uygulanmasıdır. Bu yazı stili, majüskül ya da minüskül diye
ayrılmadan, cümle başındaki harfler ve özel isimler dahi tek boyda yazılmaktadır (bkz. görsel
102) (Ünver, 2003, s. 99). VI. yüzyılda ise bir minüskül alfabe ortaya çıktığı görülmekte ve buna
“Yarı Anziyal” denilmektedir. Yarı Anziyal minüskül ve majiskül harflerin karma bir halidir.
Anziyal ve Yarı Anziyal yazı günümüz çağdaş kaligrafi uygulamaları için uygundur
(Grebenstein, 2006, s. 55).
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Görsel 102: Standart anziyal yazı örneği. https://bit.ly/2BZOVbu

Görsel 103: Karışık teknik ile anziyal yazının günümüz modern uygulaması. https://bit.ly/2Ou5vHY
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Anziyal yazının basit bir yapısı vardır. Kalın ve ince darbelerde belirgin bir kontrastlık ile
dik, kalın ve yuvarlak formlara sahiptir (Waddington, 1996, s. 35). Kalın ve kavisli darbe
karakterleri olan Anziyallerde Roma büyük harflerine kıyasla bir harf formunu tamamlamak
için daha az kalem darbesi kullanılmaktadır. Günümüzde halen kaligraflar tarafından
kullanılan, köklü tarihe sahip bir yazıdır (bkz. görsel 103).

3.1.7. Fırça Kaligrafisi
Fırça kaligrafisinin kökeni Eski Çin ve Mısır’ın yanı sıra Roma alfabesine de dayanmaktadır. Taş
üzerine kazınan Roma harflerinin, tırnaklarının, kuyruğunun ve ince başlayan veya biten ucunun
tasarımının ilk olarak yassı bir fırça ile yapıldığı bilinmektedir (bkz. görsel 104). Bu çalışmaların
modern fırça kaligrafisinin temelini oluşturduğu ifade edilmektedir (Gauthier, 2010, s. 191). Fırça
kaligrafisinin en güzel yanı fırça darbelerinin basıncına göre kâğıdın dokusunu ortaya çıkarması
ve özgün bir yazı stili yaratmasıdır (Vangalis ve Hasson, 2016, s. 75).

Görsel 104: Fırça ile yazılmış roma harfleri. https://bit.ly/2JAHV9h
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Görsel 105: Sivri uçlu fırça kaligrafisinde ritm ve floriş örneği. (Dean, Peggy, 2018).

Yassı fırça ile gerçekleştirilen kaligrafi aynı zamanda sivri uçlu fırça ile de etkili ve özgün
sonuçlar vermektedir. Hatta yassı uçlu fırçaya göre bu fırça darbesinin kalınlığı basınç
miktarına göre birçok değişik sonuç elde edilmesini sağladığı için kaligrafa büyük bir
özgürlük sunmaktadır. Çağdaş stillere sahip sivri uçlu fırça kaligrafisinin doğasında akıcılık
olduğu için ritm kolaylıkla yakalanabilmektedir ve bu kaligrafi türü florişler için idealdir
(bkz. görsel 105). Bu nedenle de sivri uçlu fırça kaligrafisi birçok farklı stil ve efekt
oluşturmakta etkili olmaktadır (bkz. görsel 106) (Vangalis ve Hasson, 2016, s. 90). Floriş,
parmak ve bilek hareketinden ziyade omuz hareketi ile hızlı ve kararlı bir uygulama
gerektirmektedir (Edmonds, 2017, s. 43).
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Görsel 106: Sivri uçlu fırça kaligrafisinde farklı stil ve efektler. https://bit.ly/2OKL5KX

XXI. yüzyılda kaligrafların farklı yazı kültürlerine ait bazı araç ve gereçleri kendi
alfabelerinde de kullandıkları görülmektedir. Bu araçlardan biri Uzak doğu kaligrafi
fırçasıdır. Bu fırça ile Çin, Japon ve Kore alfabesinde kullanılan yazı karakterleri dışında
Latin alfabesi harfleri de yazılmaktadır (bkz. görsel 107). (Shepherd, 2011, s. 248).

Görsel 107: Uzak doğu kaligrafi fırçası ile horoz yılı için hazırlanıp, horoz formunda yazılmış “2017” sayısı.
https://bit.ly/2VCJ1WO
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3.1.8. Lettering (Baskı Olmayan Harf Çalışmaları)
Lettering çalışmalarının temeli çeşitli sanat malzemeleri ve yaratıcı tasarım teknikleri ile
basit harfleri ve temel alfabeleri manipüle etmeye dayanmaktadır (Sharpe, 2014, s. 93).
Lettering de kaligrafiden farklı olarak harfler yazılmak yerine çizilmektedir. Harfler harf
olarak değil şekil olarak düşünülmektedir (Mckeehan, 2015, s. 15). Ayrıca harflerin
boyutları, harf stilleri ve harf ile ilgili hemen hemen her şeyi değiştirmek mümkündür (bkz.
görsel 108). Kaligrafi gibi sıkı kuralları olmamasına rağmen okunabilirlik, denge,
kompozisyon ve harfin yapısı gibi unsurlar da önem taşımaktadır.

Görsel 108: Joanne Sharpe’nin Lettering defterinden bir sayfa. (Sharpe, Joanne. 2014).

Lettering çalışmaları günümüzde kâğıt yüzeyi dışında duvar, kara tahta pano, kumaş, cam,
ahşap, porselen ve seramik gibi farklı yüzeylerde de görülmektedir (bkz. görsel 109). Bu
çalışmaların tamamı program kullanılmadan elle yapılmaktadır. Bununla beraber XXI.
yüzyılda dijital ve hatta artırılmış ve sanal platformlarda da lettering çalışmaları
yapılmaktadır (bkz. görsel 110).
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Görsel 109: Kot ceket üzerine uygulanan lettering. https://bit.ly/2MdCVJy

Görsel 110: Dijital lettering. https://bit.ly/2BkCkzH

Tebeşir kullanılarak kara tahta üzerine yapılan çalışmalar çoğunlukla hızlı bir şekilde
uygulanmakta ve yeniden kullanılmak üzere silinmektedir. Bu tür tebeşir yazıları menü veya
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değişiklikleri göstermek üzere genellikle restaurant ve kafelerde uygulanmaktadır (bkz. görsel
111). Bazı yazı tasarımcıları daha canlı renkler kullanmak istediklerinde yüzey türüne göre
çeşitli boya ve markerlar tercih etmektedirler (Vangalis ve Hasson, 2016, s. 100).

Görsel 111: Kara tahta üzerine uygulanan tebeşir yazısı. https://bit.ly/2VJKjzt

Bunların dışında fırça uçlu kalemlerle oluşturulan modern kaligrafi çalışmaları bazen dokulu
yüzeylere, daha büyük ölçekli olarak yeniden uygulanmak veya spesifik bir kalem ile
yazılmak istendiği zaman farklı bir sistem uygulanmaktadır. Bu sisteme “sahte kaligrafi”
denmektedir. Fırça uçlu bir kalem kullanmadan sanki modern kaligrafi yapıyormuş gibi
farklı malzemeler ile aynı görünüm yakalanmaktadır (Edmonds, 2017, s. 97). Bu nedenle
harfler yazılmak yerine çizildiği için sahte kaligrafi lettering kategorisinde ele alınmaktadır.
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Ayrıca önemli olan modern kaligrafi harflerinin ana hatlarını ve aşağı doğru kalın
oluşturulan çizgilerini bilmektir. Bu bilgi sayesinde sahte kaligrafi oluşturulurken dış
çizgiler düşünülerek hatlar çizilmekte ve kalın çizgi oluşturmak için iki çizgi arası boşluk
boyanarak veya farklı desenler oluşturularak doldurulmaktadır (bkz. görsel 112) (Dean,
2018, s. 77).

Görsel 112: Sahte kaligrafi aşamaları. https://bit.ly/2VCsylu

Sahte kaligrafi; kâğıt, kara tahta, duvar, cam veya ayna, kereste, metal, kumaş ve deri
yüzeylerde tercih edilmektedir (Lettering Daily).
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3.2. UZAK DOĞU’DA YAZI SANATI
Uzak Doğu’da abece sistemi olarak ideogramlar kullanılmaktadır. İdeogramlar insan duygu
ve düşüncelerini somut olarak gösteren ve birçok anlam taşıyan işaretlerden oluşmaktadır
(Art Zen). Uzak Doğu yazı sanatı ideogramlardan oluşan özgür ve özgün bir yapıya sahip
olduğu için yazının ortaya çıktığı zamanlardan beri bir zanaat değil, sanat olarak
uygulanmaktadır. Bu yazı sanatı izleyiciyi duygusal olarak harekete geçirmektedir (bkz.
görsel 113). Bu nedenle Uzak Doğu’da kaligrafi “kalp imgesi” veya “ruh resmi” şeklinde de
adlandırılmaktadır (Beyond Calligraphy).

Görsel 113: Uzak doğu kaligrafisi ve hissi. https://bit.ly/2IX0jco
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Uzak Doğu’da kaligrafi kullanılan resimsel yazı karakterlerinden dolayı resimden ayrı
düşünülmemektedir. Hatta resimle beraber de kullanılmaktadır (bkz. görsel 114). Günümüz
XXI. Yüzyıl yazı sanatında soyutluk ön plana çıkmakta ve Uzak Doğu’da yazılan
karakterlerin okunması da beklenmemektedir. Bu da kaligrafinin resimsel bir yaklaşımla
yapıldığı hissini vermektedir. Ancak Uzak Doğu yazı sanatında harfler resmediliyormuş gibi
görünse de aslında yazılmaktadır (Beyond Calligraphy).

Görsel 114: Ae Hee Kang. Alan. 2019, (97x65cm). Koreli sanatçı Ae Hee Kang tarafından yapılan eser,
Uzak Doğu’da kaligrafinin resim ile birlikte kullanımına örnektir. Çalışmada Çin yazı tarihinde kaplumbağa
kabukları üzerine yazılmış yazı stili, beş Çin yazı stili, dört Kore yazı stili ve sağ alt alanda mühürler
bulunmaktadır.

Bununla beraber uzak doğu felsefesinde meditasyonun önemli bir yere sahip olduğu ve Uzak
Doğu yazı sanatının da bir çeşit meditasyon olduğu bilinmektedir. Meditasyon bir farkında
olma halidir. Zihin düşüncelerden arındırılmaktadır. Bu nedenle bir eylem yapılırken
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farkında olma hali de bir meditasyon olarak adlandırılmaktadır. Sadece o eyleme odaklanıp,
başka bir şey düşünmeden ve keyif alarak yapmak gerekmektedir. Örneğin, kaligrafi bir
meditasyona dönüştüğü zaman ruh, beden ve zihin siz kaligrafiyi yaparken uyumlu olarak
ve ahenk içerisinde derin bir ritmle hareket etmektedir. (Osho, 2004, s.153).

3.2.1. Araç ve Gereçler
Uzak Doğu’da yazı sanatının özgür ve özgün bir şekilde ortaya çıkmasının sebebi yazı
karakterlerinin özellikleri olmakla beraber kullanılan araç ve gereçlerdir. Uzak Doğu’da
kaligrafi ustaları kullandıkları malzemelere büyük saygı duymakta ve onları “çalışmanın
dört hazinesi” olarak adlandırmaktadır. Onlar için kaligrafinin olmazsa olmazları olan
çalışmanın dört hazinesi: fırça, mürekkep, mürekkep taşı ve kağıttır (bkz. görsel 115). Bu
malzemelerin en iyisini seçip, kullanmaktan ve en iyi şekilde bakımını yapmaktan gurur
duymaktadırlar (Shepherd, 2011, s. 185).

Görsel 115: Çalışmanın dört hazinesi. https://bit.ly/2MTwjz2
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Uzak Doğu’da insanların papirüsten yaptıkları yüzeylere yazmak için “kamış fırça” denilen
bir araç kullandıkları görülmektedir. İnce sazlardan yapılan bu kamış fırçalar içine
mürekkebi emerek yazı yüzeyinde kendini bırakmaktadır. Çeşitli boyut ve şekillerde
biçimlendirilen lifler sayesinde ince ve kalın çizgiler oluşturmak mümkün olmaktadır
(Şentürk, 1997, s. 84). Fırça sapları ince bambu dalından, fırça ise tavşan, koyun, kurt, geyik,
at veya sincap kılından elde edilmektedir. Fırça uçları aşağıya doğru ince ve sivridir (bkz.
görsel 116) (Güvenç, 2002, s. 176). Nadir de olsa bitkisel liflerden oluşan fırçalar da
bulunmaktadır. Fırçanın kalitesi kullanılan hayvan kılı türü, kılın hayvanın hangi
bölgesinden alındığı veya toplandığı mevsime göre değişiklik göstermektedir (Ecke, 1971,
s. 3). En ufak basınç değişikliğine cevap verdiğinden dolayı Uzak Doğu fırçaları son derece
hassas araçlardır. Ayrıca fırçalar tutan ele göre karakter taşımaktadır (Güvenç, 2002, s. 177).
Günümüzde pratik olduğundan dolayı keçeli kalemler veya sentetik elyaf fırça tipleri de
tercihen kullanılmaktadır (Shepherd, 2011, s. 190).

Görsel 116: Uzak doğu kaligrafi fırçası ve farklı kıllar. https://bit.ly/2MOrwz0

Gelenekselde olduğu gibi günümüzde de resim ve kaligrafi siyah veya renkli mürekkeple
çalışılmaktadır. “Sumi” denilen siyah mürekkep ağır yağlardan veya çam çırasından elde
edilen bir is karası olmaktadır. Bu is karası geyik boynuzundan veya balık derisinden
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çıkartılan bir yapışkan madde ile karıştırılarak, siyah dikdörtgen kömüre benzeyen bir çubuk
yapılmaktadır. Çubuk, sanatçı tarafından arduvaz taşından yapılma, suzuri adı verilen
mürekkep taşı kullanılarak, az bir su ile eritilmektedir. Kaligraf çubuğu kontrollü bir nefesle
eritirken bir çeşit meditasyon yapmakta ve kendini çalışmasına hazırlamaktadır. Renkli olan
mürekkepleri elde etmek için de aynı teknik uygulanmaktadır (Güvenç, 2002, s. 176).
Birçok mürekkep taşı çeşidi vardır. Bunlardan en çok bilinenleri: Duanzhou, She, Tao ve
Jiangzhou kili mürekkep taşlarıdır (Qiangong, 2018, s. 23).

Görsel 117: El yapımı pirinç kağıdı. https://bit.ly/32nGNxa

Bu bölgede kaligraflar pürüzsüz, beyaz ve kaplanmamış kağıtları tercih etmektedir.
Geçmişte bambu, kenevir, aşınmış balık ağı ve ağaç kabuğundan elde edilen el yapımı
“pirinç kâğıdı” günümüzde pamuk ve dut ağacı lifinden yapılmaktadır (bkz. görsel 117).
“Xuan” veya “sumi” adı verilen kağıtların bir yanı pürüzlü iken diğer yanı pürüzsüzdür
(Shepherd, 2011, s. 185). Bunun dışında uzak doğuda ipek ve keten de yazı yüzeyi olarak
kullanılmaktadır. Kaligrafide ipek kullanımı M.Ö. IV. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Önemli
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bir yazı yüzeyi olan ipeğin Doğu Hanedanlığı zamanında mektup, edebi eser ve resmî
belgelerin yazımında kullanıldığı görülmektedir (Yıldız, 2014, s. 51).
Uzak Doğu’da işçilik ve malzeme kalitesine göre araç-gereçlerin değeri artmaktadır.
Örneğin: gelincik, at ve keçi kılından fırça, özel çam ağacı kurumundan pigment, pamuktan
veya dut ağacının iç kabuğunun lifinden elde edilen kâğıt kıymetlidir. Ayrıca yıllandıkça
değerlenen araç-gereçler sanatçıya da kendisini en iyi şekilde ifade edebilmesi ve kontrol etmesi
anlamında değer katmaktadır. Bu kaligraflar onlarca yıldan beri olgunlaştırılmış en iyi kağıtları
araştırmakta ve eski mürekkep çubuklarını tercih etmektedir (Shepherd, 2011, s. 185).

Görsel 118: Fırça askısı ve destek standı. https://bit.ly/2MqWn5u

Temel araç gereçler dışında bir kaligrafın masasında fırçaların kuruması için fırça askısı,
temiz su, durulama suyu, fırça için destek standı ve en az bir ağırlığın da bulunması
önerilmektedir (bkz. görsel 118) (Shepherd, 2011, s. 186).
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3.2.2. Fırça Tekniği
Uzak Doğu fırçasını kullanmayı bilmek, Uzak Doğu kaligrafisini anlamanın anahtarıdır. Bir
meditasyon yöntemi olan kaligrafide fırça tutuşu, fırçanın hareket etme şekli ve nefesle
uyumlu bir şekilde kullanılması önem taşımaktadır (Li, 2009, s. 35-38). Bu şekilde
gerçekleştirilen kaligrafi vücuttaki prananın* kolaylıkla akmasını ve böylece yaşam gücünün
artmasını sağlamaktadır. Fırça, kaligrafi sanatçısının ruhunu kâğıda yansıtan bir araçtır.
Dolayısıyla fırça “hayat kılları” olarak da adlandırılmaktadır. Kıllar yıprandığı zaman
fırçanın enerjisi azalmakta ve ömrü bitmektedir. Bu fırçaların yaşam kalitesi ve insanlarla
olan benzerliğini vurgulamak için belli bölümlerine insan vücut bölümlerinin isimlerinin
verildiği görülmektedir: rahim, karın, omuz, boğaz (bkz. görsel 119) (Boudonnat ve
Kushizaki, 2003, s. 170-171).

Görsel 119: Fırça ve bölümleri. https://bit.ly/2MTr96i

*

Prana: Kozmik enerji, yaşam gücü, solunum ve nefestir.
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Uzak Doğu kaligrafisinde fırça kullanımı Batı’daki fırça kaligrafisinden veya fırça uçlu
kalemlerden farklıdır. Bu bölgede fırça kâğıda dik bir açıda tutulmaktadır. Ayrıca fırça
sadece el bileğinden değil, aynı zamanda omuzdan ve koldan hareket ettirilmektedir. Fırça
hareketinin akıcı ve rahat olmasını sağlamak amacıyla dirsek kırılarak sabit ve kol kâğıda
paralel bir açıda tutulmaktadır (bkz. görsel 120) (Kuiseko, 1988, s. 18).

Görsel 120: Fırça tutuş tekniği. https://bit.ly/35NUUOm

Uzak Doğu fırçasının en önemli özelliği, uygulanan basınca ve yukarı kaldırılma
yönüne göre kâğıtta bıraktığı izin değişken olması ile birlikte yumuşak ve elastik kıl
yapısına sahip olmasıdır (Li, 2009, s. 38). Uzak Doğu fırça tekniğinde fırça kâğıda
her

değdiğinde

tasarlanarak

ve

sarsmadan

düzgünce

hareket

ettirilmesi

gerekmektedir. Çakıl taşlarının doğal şekillerini uyandıran noktalar, fırçanın aşağıya
doğru bastırılması ve küçük daireler halinde zar zor hareket ettirilmesiyle
yapılmaktadır.

Yatay

fırça

darbesinin

başı

ve

sonu

nokta

darbesi

ile

biçimlendirmektedir. Fırça kontrollü bir şekilde küçük bir daire çiziyormuş gibi aşağı
doğru bastırılmakta ve çizgi devam ettirilirken biraz yukarı kaldırılarak durulmakta
ve tekrar çizgi bastırılarak devam ettirilmekte ve çizgi tamamlanırken tekrar fırça
yukarı kaldırılmaktadır (Shepherd, 2011, s. 206-207). Aslında bu fırça darbeleri
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hareketi temel Uzak Doğu kaligrafisi ve resminde kullanılan temel bir tekniktir.
Geleneksel bambu resimleri bu fırça darbelerine örnek olmaktadır (bkz. görsel 121).

Görsel 121: Bambu resim örneği. https://bit.ly/2WoCC26

Çinli bir sanatçı, resim yapmanın gizemini şöyle açıklamış öğrencilerine: “On yıl boyunca
durup dinlenmeden bambu çiz, bambu ol, sonra bambu çizerken bambu olduğunu unut.
Kusursuz bir tekniğe ulaştıktan sonra da bırak kendini, içindeki esinin akışına.” Bambu
olmak, sonra da onu çizerken onunla bir ve birlik olduğunu unutmak, işte budur
“Bambu’nun Zeni” olmak. Kişinin, bambu ruhu ve kendi ruhuyla birlikte uyumlu
devinimidir. O ruha egemen olmak ama onun bilincinde olmamak uzun ve sıkı bir eğitimle
elde edilen üstün bir başarıdır (Suzuki; akt. Güvenç, 2002, s. 199).
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Görsel 122: “永” (Ei). (Sato, Shozo. 2013).

Uzak doğu da karakterler; nokta, yatay, dönen, dikey, kanca formlu, sağ yukarıya doğru, sol
aşağıya doğru ve sağ aşağıya doğru yönelen fırça darbesi olmak üzere sekiz temel fırça
darbesinden oluşmaktadır (Tingyou, 2003, s. 14). Sekiz temel fırça darbesinin tümünü içinde
barındıran “kalıcı” veya “sonsuza kadar” anlamına gelen “永” (Ei) bu ideogram kaligraflar
için ekstra bir anlam taşımaktadır. Sekiz temel fırça darbesinin tümünün bir arada
olmasından dolayı sekizin uğurlu bir sayı olduğunu düşünmektedirler (bkz. görsel 122)
(Shepherd, 2011, s. 210).

3.2.3. Çin Yazı Sanatı
Tüm yazılı dillerin şekil, telaffuz ve anlam olmak üzere üç temel unsuru ve işlevi vardır. Bu
üç unsurdan şekil, Çin yazı sanatında önemli bir yere sahiptir. Çin yazı sanatında karakterler
su ve hava kadar önemlidir. Karakterlerin anlamlarına gelinirse kaligrafi ile ilişkisi vardır
ama şekil kadar etkisinin olmadığı görülmektedir. Telaffuzun ise hiçbir ilişkisi yoktur
(Tingyou, 2003, s. 13). Shang Hanedanlığı zamanında kaplumbağa kabukları ve kemiklerin
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üzerine yazılan Çin yazı karakterleri, günümüzdeki Çin yazı sanatının da temelini
oluşturmaktadır. Kaplumbağa kabukları ve kemiklerinin üzerinde görülen yazılarda
kaligrafinin temelini oluşturan fırçanın kullanımı, fırça darbelerinin yapıları ve
kompozisyon ortaya çıkmaktadır (Qiangong, 2018, s. 16).
Çin yazı sanatı sadece fırçanın bıraktığı çeşitli nokta ve çizgi darbelerinden dolayı geniş bir
yelpazeye sahip değildir. Aynı zamanda binlerce yıl boyunca her biri kendine özgü özelliklere
sahip birçok farklı yazı üslubu ürettiği görülmektedir ve hali hazırda bu stiller yazı sanatında
kullanılmaktadır (Li, 2009, s. 100). 3300 yıllık yazı tarihinde dönemlere göre yazı karakterlerinin
biçim ve yapı bakımından değişiklik gösterdiği bilinmektedir. Değişen yazı karakterlerinin Çin
yazı sanatı yani kaligrafi üsluplarında da çeşitliliğe neden olduğu anlaşılmaktadır. Mühür yazı
(bkz. görsel 123), resmi yazı, standart yazı, el yazısı ve akan yazı olmak üzere beş adet Çin kaligrafi
üslubu bulunmaktadır (bkz. görsel 124) (Qiangong, 2018, s. 15-18).

Görsel 123: Mühür yazı ve sol alt kısımda kursiv el yazısı üslubu örneği. https://bit.ly/32vaSLb

Görsel 124: Akan yazı üslubu örneği. https://bit.ly/2BD3O3H
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XXI. Yüzyıl Çin kaligrafisine bakıldığı zaman geleneksel tavrı günümüze taşıyan ama aynı
zamanda yeni değişim ve gelişmeleri de içinde barındıran bir sanat ve tasarım anlayışı
görülmektedir (Qiangong, 2018, s. 19). Kaligraf tek bir fırça darbesi ile form, nitelik ve
karakter yakalayabilmektedir. Bununla birlikte en eski Çin yazı üslubundan en yeni modern
üsluba gelindiğinde Çin kaligrafisinin soyut doğası ile karşılaşılmaktadır. Yazı artık
okunurluluktan öte verdiği hisle kendini ifade etmektedir (Ecke, 1971, s. 13). Modern
toplumun estetik anlayışı ve benimsediği değerler XXI. Yüzyıl Çin kaligrafisine de
yansımaktadır. O nedenle Çin kaligrafisinin çağdaş bir anlayışa sahip olması yalnızca biçem,
yapı ve çizgilere bağlı değildir. Aynı zamanda içinde barındırdığı modern ruhla ilgili
olmaktadır (bkz. görsel 125) (Qiangong, 2018, s. 41).

Görsel 125: Soyut bir anlayışla yapılan modern Çin kaligrafi performansı. https://bit.ly/2P4Gtj8

Çin kaligrafisinin en güzel yanı, yazı karakterlerinin kastedilen anlamda görünmesidir. XXI.
yüzyıl Çin kaligrafisi üslubuyla yaratıcı bir kaligrafın elinde Latin harfleriyle oluşturulan bir
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kelimenin bile anlamının şeklini alabilecek biçimde oluşturulması mümkündür (bkz. görsel
126) (Shepherd, 2011, s. 265).

Görsel 126: Çin yazı üslubunun Latin harfleriyle kullanımına bir örnek. (Shepherd, Margaret, 2011).

En ünlü XXI. Yüzyıl çağdaş Çin kaligraflarından Qi Gong ve Ouyang Zhongsi’nin
kaligrafide çağ ile yakaladığı uyumu yarattıkları eserlerde görmek mümkündür (Qiangong,
2018, s. 41).
Dilbilimden anlayan, şiir konusunda başarılı, taş tablet baskı ustası Qi Gong eski kaligrafi
ve resimlerinde usta olup, üslubuna “Qi stili” denilmektedir. Kaligrafi eleştirmenleri Qi
Gong’un kaligrafilerinin bir kaligrafın eseri olmasının yanında ayrıca bir bilgenin ve şairin
de eseri olduğunu ifade etmektedirler. Qi Gong’un kaligrafisi özgün bir anlayışa sahiptir.
Kaligrafi çalışmalarına genellikle “kesişen kafes”le başlamaktadır (bkz. görsel 127). Ancak
Gong bir yazı karakterinin odağının geleneksel “kesişen kafes”in merkezinden çok
karakterin uzak olmayan dört köşesi olduğunu söylemektedir. Bununla beraber yapılan
hesaplar sonucunda bu şekilde uygulamanın altın orana uygun olduğunu keşfettiğini
belirtmektedir. Böylece kaligrafi çalışmalarına rehber olacak nitelikte bir keşif yaptığı
görülmektedir (Qiangong, 2018, s. 41-42).
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Görsel 127: Çin yazı sanatında kesişen kafes. (Tingyou, Chen, 2003).
Quyang Zhongshi çocukluğundan itibaren kaligrafi çalışmaya başlamıştır ve kaligrafi
öğretiminde olduğu gibi kaligrafi üzerine eşsiz ve özgün fikirler konusunda da onlarca yıllık
pratik deneyime sahiptir. Şöyle bir sözü vardır: “Çin kaligrafi sanatı insanların içindeki
düşünceleri ve duyguları; biçimler, renkler, sesler, şarkılar, ritimler, kafiyeler, ruh, büyük
bir etki ve güçlü duygular içeren bir kristale dönüştürür ama tek bir önkoşul vardır: ‘Yazı
karakterleri’, ‘malzemeler’ ve ‘kaligrafi’ bir bütün olarak algılanmalıdır. Yalnızca bu
şekilde yukarıdaki duruma erişilebilir; ayrı ayrı görülürlerse, tamamlanmış değildirler.”
(Qiangong, 2018, s. 42).

3.2.4. Japon Yazı Sanatı
Japon sanatının kökleri çok derin ve zengin kaynaklara dayanmaktadır. O nedenle Japon
halkı diğer sanat ve zanaatlerde olduğu gibi köklü kaligrafi sanatında da geleneksel tavrı
korumakla beraber yeni teknolojiler yaratmak konusunda benzersiz bir vizyona sahiptir
(Garcia ve Miralles, 2017, s. 71-83).
Japon yazı sanatı, genç yaşlarda başlanıp, kendine özgü, ömür boyu süren bir eğitime sahiptir.
Öğrenilmeye öncelikle “Şodô” eğitimi ile başlanmaktadır (Güvenç, 2002, s. 168). İdeogramları
oluşturmak için kullanılan fırça ve sumi yani siyah mürekkebin kombinasyonuna “şodo” veya
“yazmanın yolu (şo)” denmektedir (Sato, 2013, s. 10). Şodô, büyük boy, kalın bir fırça
kullanılarak, özel el yapımı kağıtlar üzerine siyah çizgiler çizilerek yapılmaktadır. Öğrencinin
mekân duyarlılığı gelişip, el ve fırça egemenliği artmaya başlayınca kâğıt boyu, fırça ucu kalınlığı
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dolayısıyla çizgi boyutu küçülmektedir. İnce fırçaları genellikle yetişkinler veya usta
mertebesindeki sanatçılar kullanmaktadır (Güvenç, 2002, s. 168-169).

Görsel 128: Enerjiye yoğunlaşılarak yapılmış bir şodo. https://bit.ly/2quYFrZ

Japon yazı sanatında bir “şo” yaratmak sadece fiziksel hazırlık değil aynı zamanda zihinsel
hazırlık da gerektirmektedir. Bir şo yaratıcısının yani Japon kaligrafi sanatçısının nefes
kontrolünü, karnın alt kısmındaki “çi”ye veya enerjiye nasıl konsantre olacağını bilmesi
gerekmektedir. Böylece sanatçı enerjiyi yoğunlaştırarak ve içselleştirerek fırçayı alıp, birkaç
saniye içerisinde bir ideogram oluşturabilmektedir (bkz. görsel 128). Kaligrafilerine
aktardıkları bu yoğunlaşmış enerji veya çi sanatçının enerjisidir ve bu sanatçı enerjisine
“kihaku” denmektedir. (Sato, 2013, s. 10).
Japonlar, sanatçının fırçasının kişiliğini yansıttığını, bu nedenle bir sanatçının kimliğini,
yeteneğini ve kişiliğini tanımak istediklerinde kâğıda bıraktığı fırça darbesine veya çizgisine
baktıklarını belirtmektedir. Çanak-çömlek en eski sanatlardan olmasına rağmen yazı yani
fırça ve çizgi geleneği diğer sanat dallarının en büyüğü ve en saygını olarak bilinmektedir.
Japon şiiri, tek başına bir ses söz sanatı olmaktan ziyade bir yazı-fırça yani kaligrafi
sanatıdır. Şiir Japonya’da görerek tadına varılan bir edebi tür olduğu için söylenmek ya da
dinlenmek yerine yazılmakta veya okunmaktadır (Güvenç, 2002, s. 168). Ayrıca Japon
şiirlerinin görüntüden bağımsız halde söylendiği zamanki bitmemişlik hali kendini resim
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veya kaligrafide bütünlemektedir (bkz. görsel 129). Batı şiirindeki seste sözde yer alan
sanatsal anlatım, Japon şiirinde çizgi veya çizginin akışında olmaktadır. Enstrümanları ile
müziğe ruh katan bir müzisyen gibi Japon resim ve kaligrafi sanatçıları da fırçaları ile resim
ve kaligrafiye ruh vermektedir (Güvenç, 2002, s. 170). Şodo için kanji stili ideogramlar
kullanılmaktadır. Kanji, nesnelerin soyutlanarak, ideogramlara dönmüş halidir. Bu nedenle
kanji şodoya ruh katan bir diğer unsur olmaktadır.

Görsel 129: Bir Japon şiirinin kaligrafi ve resim ile bütünlüğü. https://bit.ly/32zQ0m4

Japon yazı sanatında kaligrafın ruhu sanat eserine yansıtıldığından dolayı bir fırça darbesiyle
çalışma bitirildikten sonra tekrar herhangi bir rötuş veya düzeltme için o çalışma alanına
dönmek, kutsal sayılan kaligrafiye saygısızlık olarak görülmektedir. Bu hareket evrensel
hayat enerjisi olan “çi” yi keserek kaligrafın enerji akışını bozmakta ve kişiliğinin dürüst bir
şekilde kâğıda aktarılmasına izin vermemektedir (Sato, 2013, s. 10). O nedenle karakterli bir
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şo sanatçısı yarattığı bir eserin üzerinde değişiklik yapmamaktadır. Ne yapacağını iyice
düşündükten sonra odaklanarak, tek seferde sanatını icra etmektedir.

Görsel 130: Japon modern yazı sanatı ve yansıttığı duygunun hissedildiği bir çalışma.
https://bit.ly/2VVsCNz

Hat sanatında kullanılan kamış kalemden farklı olarak, Japon yazı sanatında fırça gevşek bir
şekilde tutulmakta ve tüm bedenin yani el, kol, bilek, omuz ve belin birlikte hareket
etmesiyle çekilmektedir. Bu nedenle Japon yazı sanatı sadece düşünceyi değil bedenin
yansıttığı duyguları, gerilimleri de aktarmaktadır (bkz. görsel 130) (Güvenç, 2002, s. 169).
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Görsel 131: Zen dairesi. https://bit.ly/2lWdhOB

Özel bir fırça ile yapılan Japon kaligrafisi, bir tür meditasyon olarak görülmektedir. Japon yazı
ustalarının uzmanlık alanı olan Zen dairesi, aynı zamanda her bir kaligraf için zamansız bir
mücadeleyi içermektedir. Mürekkep bu meditasyonu görünür kılmaktadır. Sayfayı tekrarlayan fırça
darbeleri ile doldurmak için yavaşlamak ve yumuşak bir şekilde yazmak gerekmektedir. Kaligraf
oluşturduğu daireler arasında geçiş yaparken şekilleri ve hareketleri düşünmek için zaman
ayırmaktadır. Hedef mükemmel bir sonuç çıkarmak ya da fırçaya odaklanmak değildir. Sadece
kâğıda dokunulduğu hissedilmeli ve Zen dairesinin sonunu başlangıcına bir fırça darbesi ile
bağlamaktan korkmamak gerekmektedir (bkz. görsel 131) (Shepherd, 2011, s. 257). “Zen, dine ve
töreye değil, sanata ve yaratıcılığa yakındır. Öğretisinde ve uygulamasında, geleneksel değerlerden
çok estetik ilkeler egemendir. Sanatçı olmak, Tanrı gibi (kami-vaza) Tanrı vergisi bir yaratıcılığa
sahip olmak demektir” (Güvenç, 2002, s. 203). Zen felsefesinin doğasında olan sade ve minimal
düşünce yapısı kaligrafide de kendini göstermektedir (bkz. görsel 132). Ayrıca zen kaligrafisi,
izleyicinin aklında olandan çok kaligrafın yazarken aklından geçenlere dikkat çekmektedir. Her ne
kadar Budizm’in bir sınıfından gelse de Zen kaligrafisi günümüzde dünyadaki tüm insanların ilgisini
çekmektedir (Shepherd, 2011, s. 261).

Görsel 132: Zen felsefesinden doğan minimal kaligrafi. (Sato, Shozo. 2013).
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3.2.5. Kore Yazı Sanatı
Kore yazı sanatı Çin harfleri ile binlerce yıldır uygulanmakta iken 1446 yılından itibaren Kore
yazı sanatında abece olarak Hangıl’ı kullanmaktadır. Onun için Hangıl ile yapılan Kore yazı
sanatı hemen hemen beş yüz yıllık bir geçmişe sahiptir. Fakat kısa tarihçesine rağmen Hangıl
harfleri kullanılarak gerçekleştirilen kaligrafi, basit ama etkili olduğu için hızlı bir gelişim
göstermiş ve halen göstermektedir. Ayrıca Kore yazı sanatı, temiz çizgiler, güçlü fırça
darbeleri, ustaca yapılan rastlantısal dokular ve dengeli asimetriyi bünyesinde
barındırmaktadır (Shepherd, 2011, s. 497).

Görsel 133: Ae Hee Kang. 2019. Koreli sanatçı Ae Hee Kang tarafından yapılan Kore yazı sanatında
kullanılan temel fırça darbeleri.

Kore yazı sanatında üç temel fırça darbesi vardır: Nokta, çizgi ve daire (bkz. görsel 133).
Nokta üç, çizgi ise dört farklı yöne doğru uygulanma bakımından çeşitlilik göstermektedir.
Kore yazı sanatında fırça darbelerinden harfler, harflerden heceler, hecelerden sözcükler ve
sözcüklerden sayfalar oluşturulmaktadır (Shepherd, 2011, s. 475). Sadece bu darbeler
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oluşturulurken fırçanın yönünün doğru kullanılması ve harfleri oluşturan çizgilerin doğru
sırayla yazılması gerekmektedir. Ayrıca fırça darbelerinin başlangıç noktası da önemlidir.
Geleneksel yazı sanatında harfler sağdan sola ve yukarıdan aşağıya yazılırken, modern yazı
sanatında harfler soldan sağa doğru yazılmaktadır (bkz. görsel 134). Fakat günümüzde hala
çoğu Koreli kaligraf Hangıl’ı yukarıdan aşağıya doğru yazmayı tercih etmektedir. Her
zaman olmamakla beraber yatay fırça darbesi genellikle dikey olandan önce gelmektedir.
Ana formlar her eklenen fırça darbesinde telaffuzu sistematik olarak değiştirmektedir
(Shepherd, 2011, s. 484).

Görsel 134: Soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğu yazılmış bir Kore kaligrafisi. https://bit.ly/2clbGfC

Koreli kaligraflar yerde dizlerinin üzerine oturarak veya dizlerini dışarıya doğru büküp,
bacaklarını çapraz yaparak çalışmaktadırlar (bkz. görsel 135) (Shepherd, 2011, s. 481).

Görsel 135: Koreli kaligrafların çalışırken oturma biçimi. https://bit.ly/2o2JW6N
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Diğer fırça kaligrafilerinde olduğu gibi Kore kaligrafisinde de yaratıcı unsurlar bulunmakta
ve fırça darbeleri özgün bir çalışma sunmaktadır (Shepherd, 2011, s. 481). Bir nokta darbesi
dahi fırça kaligrafisi özelliğinden dolayı her seferinde farklı bir şekilde oluşturulmaktadır.
Buna ek olarak kaligrafi sanatçısı yapacağı çalışmaya istediği ruhu veya gücü yansıtmak için
fırçaya alacağı mürekkebi düşünerek ayarlamaktadır. Tek bir seferde alınan mürekkep ile
çalışmada koyudan açığa doğru ton ve boya azaldıkça özgün dokular yakalanmaktadır (bkz.
görsel 136). Kore yazı sanatında koyudan açığa doğru en az üç ton oluşturmak
gerekmektedir. Fırçaya bir kez alınan mürekkebin ayarlanması ile fırça içerisindeki
mürekkep bitene kadar farklı ton geçişlerine sahip, doğal bir his veren harfler ve biçimler
oluşturulmaktadır. Kore kaligrafisinde de Japon kaligrafisinde olduğu gibi çekilen bir fırça
darbesinin sonradan düzeltilmesi ve fırça darbesine müdahale edilmesi çalışmanın ruhunu,
enerjisini bozmaktadır.
Kore bayrağının merkezinde bulunan yin ve yang, Kore harflerinde çok önemli bir kavram
olan dengeyi sembolize etmektedir. Kore kaligrafisinin görsel tadı; alfabenin güçlü yapısı,
geniş oran-orantısı ve benzersiz formlarından gelmektedir (Shepherd, 2011, s. 509).

Görsel 136: Kaligrafide yakalanan ruh, tonlar ve dokular. https://bit.ly/2VYrmZQ
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3.3. ORTA DOĞU’DA ARAP YAZI SANATI
Arap yazı sanatının en önemli özellikleri dinamizm, enerji ve ritmdir. İfadenin sınırlarını
sürekli genişletmenin verdiği haz, yüzyıllar boyunca Arap yazı sanatının neden bu kadar çok
sayıda alfabe yarattığını açıklamaktadır (Mohandis, 2008).
Çoğu Arap yazı sanatı farklı yönlerde kalın ve ince darbeler oluşturan düz bir uca
dayanmaktadır. Ayrıca Arap kaligraflar Batı’daki meslektaşları gibi harf yüksekliklerini
kalem ucu genişliği ile ölçmelerine rağmen köşelerindeki noktaları rastlantısal bir üst üste
gelmeyle hizalamaktadır (Shepherd, 2011, s. 73-74). Bu nedenle Arap yazı sanatının bu
rastlantısal doğası ile birlikte yazıdaki akıcılık soyut formların XXI. Yüzyılda sıkça
kullanılmasına imkân sağlamaktadır (bkz. görsel 137).

Görsel 137: Khaled Al Saai’nin soyut ve modern Arap kaligrafi çalışması. https://bit.ly/2MKhbp5
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Arap kalem açısı bilinen Latin harflerinin 20°- 45° kalem açısından daha dik olduğu için
Arap harfleri kalın yatay ve ince dikey çizgiler içermektedir (Shepherd, 2011, s. 78).
Arap kaligrafisinde aharlı* kâğıt kullanılmaktadır. Aharlı kağıt çeşitleri; Haşebi, Dımışki,
Semerkandi, Devletabadi, Hatayi, Adilşahi, Hariri-i Samerkandi, Hindi, Nizamşahi,
Kasımbegi, Hariri-i Hindi, Güni-i Tebrizi, Muhayyer ve Sultanidir (Kaligrafievi, 2019).
Orta Doğu Arap yazı sanatında kaligraflar yanık yün kurumu, damıtılmış su ve Arap
zamkından mürekkep elde etmektedirler. Bu karışım, ceviz kabuğu, meşe ağacı uru, şap,
kemikler ve demir artıkları ile kaynatılmaktadır. Daha sonra küçük disklerde kurutularak,
yaşlandırılır ve kuruduktan sonra toz haline getirilerek, günlük kullanım için
seyreltilmektedir. Ardından dolma kalem mürekkebi veya Hint mürekkebi yerine
kullanılabilmektedir (Shepherd, 2011, s. 80).
Arap yazı sanatı Batı yazı sanatından kalem darbe yönü, bağlanma ve sahip olduğu türler
olmak üzere üç temel şekilde farklılık göstermektedir. Genel olarak yatay darbeler sağdan
sola devam ederken sadece birkaçı soldan sağa doğru ilerlemektedir. Bu şekilde mürekkep
akışı değişmekle beraber, kaligraf yazarken Batı yazı sanatında kullandığından daha farklı
bir kas sistemi kullanmaktadır. (Shepherd, 2011, s. 86).
Arap harfleri her zaman sözcükleri oluştururken birbirine bağlanmakta ve harfler birbirlerine
uygun şekilde biçim değiştirmektedir. Çoğu harf, kelimenin başlangıcı, ortası veya sonuna
gelmesine bağlı olarak üç ya da dört farklı forma sahiptir. Ayrıca metin içerisinde harfler
kılavuz çizgilerine bağlı tek bir seviyede değil farklı farklı boyut ve biçimlerde
görülmektedir. Kelimenin sona ermesi için kuyruk kısmı aşağı doğru devam etmektedir.
Cümleler ise sol paralel kıvrımlar halinde yığılmaktadırlar (Shepherd, 2011, s. 86-88).

*

Ahar: Kâğıdın yüzyıllar boyunca dayanmasını sağlayan, hattatların kullandıkları kâğıda sürülen nişastalı
yumurtadır.
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Görsel 138: Lalla Essaydi’nin modern kaligrafi çalışması. https://bit.ly/2MMLN9r

Arap yazı sanatı sadece kutsal metinlerin yazımı için değil, aynı zamanda birçok
kaligrafın günümüzde ilham aldığı bir modern sanat olarak ortaya çıkmaktadır
(Widewalls). Ayrıca modern kaligraflar, geleneksel yazıları yeni zeminler ve yerler
üzerinde deneyerek, eski malzemeleri ve geleneksel sınırları zorlayarak yeniden
konumlandırmaktadır. Örnek vermek gerekirse, enstalasyon sanatçısı Lalla Essaydi,
İslam ve batılı gözler tarafından nasıl görüldüğüne dair yeni bir bakış açısı sunmak
için kadın kıyafetleri ve bedenlerine kına ile kaligrafi uygulaması yapmaktadır (bkz.
görsel 138) (Shepherd, 2011, s. 139).
Beden üzerine kaligrafi çalışmaları yapan bir diğer sanatçı ise Shirin Neshat’tir.
New York’ta yaşayan İranlı çağdaş sanatçı sürgün, siyasi devrim ve İran’ın geçmişi
ve geleceği gibi konulara değinen çalışmalar yapmaktadır (Loos, 2019). Ayrıca
“Allah’ın Kadınları” isimli serisi, Müslüman kültürü ile ilgili olan yanılgıları,
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toplumun norm haline getirdiği şeyleri yeniden düşünmeye zorlamaktadır (bkz.
görsel 139) (Art Identity and Culture).

Görsel 139: Shirin Neshat’ın Allah’ın Kadınları serisinden bir kaligrafi çalışması. https://bit.ly/320BTp5

Bir başka XXI. Yüzyıl modern Arap yazı sanatına örnek olabilecek bir çalışma uluslararası
tanınan Fransa’da doğan Tunuslu sokak sanatçısı El Seed tarafından gerçekleştirilmektedir.
Arap yazı sanatına farklı bir boyut kazandırarak ve grafiti sanatı ile kaligrafiyi sanat formu
olarak birleştirerek kullandığı görülmektedir. Sanatçı Arap harflerini, Arapça metinleri ve
farklı dildeki metinleri Arapça’ya çevirdikten sonra kullanmaktadır. Amacı Arap
kaligrafisinin farklı şekillerde de modern bir anlayışla kullanabileceğini göstermektir. En
ünlü çalışması Tunus’un Gabes kentindeki Jara Camii duvarındadır. Çalışma kırk yedi metre
yüksekliğinde on metre genişliğindedir ve üzerinde Kuran’dan insanların farklılıklarını
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kutlamaya, birbirine saygı duymaya ve bir olmaya teşvik eden bir ayet yazmaktadır (bkz.
görsel 140) (Widewalls).

Görsel 140: El Seed’in Jara Camii kaligrafiti çalışması. https://bit.ly/364z6yk

Aslında bu çalışma trendini başlatan El Seed değildir. Kaligrafitinin kökeni belirsizdir ama
Hollandalı sokak sanatçısı Niels Shoe Meulman’ın gençlik yıllarında sadece grafiti yaptığı
ve iki bin yedi yılında bu iki disiplini birleştirmesi ile XXI. Yüzyılda “kaligrafiti” sanatında
devrim yarattığı bilinmektedir (Nielsshoemeulman). Meulman’ın soyut dışavurumcu kişiliği
kaligrafitiye olan ilgisini de açıklamaktadır. Sanatçı kaligrafiti çalışmalarını soyutlayarak,
zihnini ve vücudunu bir arada kullandığı bir egzersiz olarak görmektedir (Widewalls).
Ayrıca soyut Vandalizm akımına önemli katkılarda bulunmaktadır.
Arap kaligrafi stili Latin el yazısına modern bir şekilde ve grafiksel risk alınarak
uyarlanabilmektedir. “Ronde” (bkz. görsel 141) ve “Legende” (bkz. görsel 142) adı verilen
yazılar, ilk olarak Arap kalemleri tarafından yaratılan kendine özgü dalgalanmalara ve
tırnaklara dayanmaktadır (Shepherd, 2011, s. 152).

Görsel 141: Ronde adı verilen yazı karakteri. (Shepherd, Margaret, 2011).
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Görsel 142: Legende adı verilen yazı karakteri. (Shepherd, Margaret, 2011).

Kaligraflar geleneksel Arap kaligrafisinde altı ana tarzda ustalaşırken bazı modern
kaligraflar otuz beş farklı stilde çalışmaktadır (Shepherd, 2011, s. 166).
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4. BÖLÜM: YİRMİ BİRİNCİ YÜZYIL BATI YAZI SANATI
SANATÇI VE TASARIMCILARI

XXI. Yüzyıl Batı yazı sanatında kaligraflar kendilerine miras bırakılan gelenekleri
günümüz koşullarına göre sanat ve tasarımlarına uyarlamaktadırlar. Günümüzde
kaligraflar resmi, grafik tasarımı ve müziği içeren yeni bir anlayışla kaligrafilerini
oluşturmaktadırlar. Bu disiplinlerin kaligrafi ile birleştirilerek kullanılması kaligrafiye
olan ilginin arttığını göstermektedir. Bununla birlikte el yazısının teknolojinin
gölgesinde kaldığı bir zamanda olunmasına rağmen web siteleri, sosyal medya ve cep
telefonu uygulamaları gibi etkileşimli platfomlar da yazı sanatını popüler hale
getirmektedir. Bu popülerlikle beraber mesafe engeli olmadan her bir kaligrafın yaptığı
çalışmaları paylaştığı sürece güncel olarak takip etmek ve kendileri ile iletişime
geçmek mümkün olmaktadır. İletişimin bu denli aktif olarak kullanıldığı bir çağda
kaligrafi de sanatsal bir dışa vurum olarak ele alınmaktadır. Dolayısıyla günümüz
kaligrafi çalışmalarının okunurluluğun ötesine geçerek daha kavramsal, deneysel ve
farklı boyutlarda ele alındığı görülmektedir.
Bu bölümde genel olarak kaligrafi sanatında kendini farklı biçimlerde ifade eden, yeni
yaklaşımlar sunan sanatçı ve tasarımcılar ele alınmaktadır. İlk olarak John Stevens
incelenmektedir. Kaligrafın geleneksel çalışmaları olmasına rağmen günümüzde de
kaligrafiye olan modern katkıları onu XXI. Yüzyılda da bir adım öne taşımaktadır. İkinci
olarak yine geleneksel bir tavırdan gelen ama kendini sürekli geliştirmeye adayan bir
kaligraf olan Denis Brown incelenmektedir. Üçüncü olarak fırçası kuvvetli, çoğunlukla
yaptığı performanslarla bilinen Loredana Zega gelmektedir. Dördüncü olarak İtalyan
kaligraf, aynı zamanda bir grafik tasarımcı olan, kaligrafilerini grafik tasarımla birleştiren,
grafitilerini kaligrafiye dönüştüren Luca Barcellona ele anılmaktadır. Son olarak ise yine
grafik tasarımcı olan ve kaligrafisini grafik tasarımla birleştirdiği gibi kinetik bir forma
dönüştüren Dima Abrakadabra incelenmektedir.
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4.1. JOHN STEVENS
John Stevens, uluslararası olarak özgün çalışmaları ile bilinen kaligraf, harf sanatçısı ve
tasarımcıdır. New York’ta tabela yazıları ile bu işe adım atan Stevens, kaligrafi ve baskı
olmayan harf çalışmalarına (lettering) harflerdeki sorgulamacı kişiliği ve harflerin
tasarımlarını kopyalayarak başlamıştır. Çeşitli kalemler, fırçalar ve daha sonra bilgisayar
ile çalışan Stevens, yirmili yaşlarının ortalarında yayıncılık, ambalaj, reklam, televizyon ve
film alanlarında ulusal olarak tanınan müşterilerle çalışmıştır. Kaligrafın çalışmaları kitap
kapakları, dergiler, gazeteler, kütüphaneler, müzeler ve kiliselerde yer almaktadır (bkz.
görsel 143) (John Stevens).

Görsel 143: Stevens’ın “Time Magazine” için hazırladığı alıntılardan örnekler. https://bit.ly/2JUSAf4

Stevens kaligrafları A ve B tipi olarak ikiye ayırmak gerektiğini vurgulamaktadır. A tipi
kaligrafları sadece sertifika, zarf ve davetiye gibi hazır yüzeylerde, yazmak için yer
ayrılmış olan boşlukları dolduranlar olarak ayırmaktadır. B tipi kaligrafların ise yazmaktan
öte aynı zamanda nasıl sorusuna cevap vererek, görsel problemleri çözen tasarımcılar
olduklarını

belirtmektedir.

Bununla

birlikte

sanatsal

yetenekte

de

farklılıklar

bulunmaktadır. Stevens’ın en dikkat çekici özelliği çok yönlülüğüdür. Fırça ve kalem
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kullanma konusunda usta bir kaligraftır. Bu farklılıklar nedeniyle Stevens kendisini B tipi
bir kaligraf ve lettering sanatçısı olarak tanımlamaktadır (bkz. görsel 144) (Stevens, 2019).

Görsel 144: Stevens’ın Wake Forest sergisi için galeride sergilenmek üzere tasarladığı bir duvar çalışması ve
öncesindeki hazırlık aşamaları. https://bit.ly/2NosraR
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Stevens, 2013 yılında “Scribe: Artist of the Written Word” isimli kitabını çıkarmıştır.
Kitapta kaligrafi, lettering, sanatsal, deneysel tüm eserleri olduğu gibi grafik tasarım ve
font tasarımları da yer almaktadır (bkz. görsel 145) (John Neal Bookseller).

Görsel 145: Stevens’ın kitabı (kapak tasarımı kendisine aittir) ve içindeki çalışmalardan örnekler.
https://bit.ly/2JVNf7m
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Stevens’ın kaligrafi eserleri dünyanın en iyi kaligrafi ve kitap koleksiyonlarından biri olan
San Francisco Halk Kütüphanesi koleksiyonlarına dahil edilmiştir (bkz. görsel 146).
Ayrıca Berlin’deki Akademie der Künste, La Casa del Libro ve birçok özel koleksiyonda
yer almaktadır (John Stevens).

Görsel 146: Stevens’ın San Francisco Halk Kütüphanesi Harrison Özel Koleksiyonunda yer alan kaligrafi ve
lettering eseri. https://bit.ly/2rj7NjT

ABD, Avrupa ve Asya’daki birçok ulusal ve uluslararası harf-sanat konferanslarında yer
almaktadır (John Stevens). Bununla birlikte sanatçı Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey
Karolina eyaletinin Winston-Salem şehrinde altı aylık yoğun dersler vermektedir. Ayrıca
bazen Cheerio Calligraphy Retreats’ta çalıştaylar yapmaktadır (Behance).
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4.2. DENIS BROWN
Denis Brown İrlanda’da dünyaya gelmiş dünyaca ünlü, yenilikçi bir kaligrafi sanatçısıdır.
Paralel kalemin ustası olarak bilinen Brown, kendini sınırlamayarak, çeşitli kağıtlar,
camlar ve deriler üzerinde farklı malzemelere özgü yeni yaklaşımlar geliştirmiştir. Sanatçı
hem geleneksel hem de deneysel çalışmalar yapmaktadır (bkz. görsel 147) (Brown, 2017,
s.y.).

Görsel 147: Brown’un farklı teknikleri bir arada kullanarak yaptığı deneysel kaligrafisinden alınmış bir kesit
örneği. https://bit.ly/2NmIfe9

Küçük yaşlarda kaligrafi ile tanışan Brown, geleneksel becerilerini sürekli geliştirerek,
sınırlarını zorlamayı sevmektedir. Binlerce kelimenin ve harf formlarının yer aldığı üç
boyutlu, katmanlı eserler yaratmaktadır (bkz. görsel 148) (“Denis Brown”, 2017).

Görsel 148: Brown’un üç boyutlu, katmanlı kaligrafi çalışmasından alınmış bir kesit örneği.
https://bit.ly/2NmIfe9
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Bununla birlikte Brown kendine özgü, katman katman cam ile çalıştığı üç boyutlu farklı
bir yöntem geliştirmiştir. Bu yöntem yaptığı çalışmalar içerisinde en popüler olanıdır.
Yöntemden biraz bahsetmek gerekirse, cam tabakaların arkasında kâğıt üzerinde bir eser
bulunmaktadır. Cam tabakaların arasında katmanlı durmaları için gizlenmiş balsa ağacı
klipleri vardır. Bu deneysel ve üç boyutlu çalışmada yazı okunurluluğu mümkün değildir.
Sanatçının amacı burada izleyicinin kendini bir derinliğin içinde bulmasını sağlamaktır.
Bazı çalışmalarda tekrarlayan yazma süreci, bir kavram üzerinde durulan zihinsel bir
deneyim uyandırmaktadır (bkz. görsel 149) (Brown, 2017, s. 139).

Görsel 149: Brown’un cam üzerine katman katman çalıştığı bir kaligrafi örneği. https://bit.ly/2WV9DTU

Sanatçının deneysel çalışma tarzından biri de poliritmik kaligrafidir. Brown, poliritmik
terimini müzikten esinlenerek bulmuş ve bunu kaligrafisine uyarlamıştır. Poliritmik iki
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veya daha fazla ritmin bir arada kullanılmasıdır. Poliritmik serbest eğik bir stille
yazılmasına rağmen yine de resmi bir yazı temeline sahiptir. Geleneksel batı kaligrafisi bir
tarzın aynı ritimle tekrarlanması olduğu için poliritmik geleneksel yapıya uymaz. Bu tarzda
biçimsel ilişkiler geleneksel tarzdan daha karmaşıktır (bkz. görsel 150). Ancak kaligraf
yeterli olgunluğa ulaşmışsa karmaşık ilişkiler geliştirebilir ve daha deneysel çalışabilir
(Brown, 2017, s. 112-113).

Görsel 150: Brown’un poliritmik bir kaligrafi örneği. https://bit.ly/34ExgTm

İrlanda’nın Dublin kentinde yaşayan Brown, uluslararası olarak sergilere katılmakta,
dersler vermekte ve çeşitli yazı stillerinde çalıştaylar düzenlemektedir. Son yirmi yıl
boyunca Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da her yıl fakültelerde düzenlenen
uluslararası kaligrafi konferanslarına katılmaktadır. Ayrıca “Kaligrafi ve Yazı Sanatı
Derneği” nin bir onur üyesi ve eski “Katipler ve Aydınlatıcılar Derneği” üyesidir. Avrupa
Parlamentosu İngiliz Kütüphanesi dahil pek çok kütüphane ve müzedeki koleksiyonlarda
çalışmaları yer almaktadır (Brown, 2017, s.y.).
Brown, yüzlerce yıl önce yazılan el yazmalarını yazan kaligrafların ruhunu halen
hissetmenin mümkün olduğunu ve günümüzdeki çalışmalara esin kaynağı olduklarını
belirtmektedir. Bu eserler günümüz dijital dönemde bile kendini göstermektedir. Bununla
birlikte kaligrafi, insani her türlü duygu durumunu barındıran bir özelliğe sahiptir. Bunun
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için kaligrafi temel harf formlarının ve anatominin ötesinde, duygu ve ruhla ortaya
çıkarılmaktadır (bkz. görsel 151). Modern kaligrafinin babası olan Edward Johnston,
‘Bizim amacımız harflere hayat vermek olmalıdır. Öyle ki insanoğlu varlığına daha fazla
hayat bulabilsin.’ demiştir (Kaligrafist, 2017, s. 6).

Görsel 151: Duygu ve ruhun açıkça hissedildiği Brown’a ait bir kaligrafi örneği. https://bit.ly/2qy63D6
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4.3. LOREDANA ZEGA
Loredana Zega, 1980 yılında Orta Avrupa’nın güneyinde yer alan Slovenya
Cumhuriyeti’nde doğmuş, büyümüş bir kaligrafi sanatçısı ve eğitimcisidir. Sanatçı
serbest olarak çalışmaktadır. Sanatçının kaligrafiye olan yeni yaklaşımları ve harflere
olan tutkusu dikkat çekmektedir (Zega, 2018). Serüveni, tasarımcı olan teyzesine gelen
kaligrafi ile yazılmış tebrik kartları ile başlamıştır. Kartlardaki yazılara olan hayranlığı
dokuz yaşında kaligrafiye başlamasına sebep olmuştur. Yazmaya ilk olarak temel el
yazısı yerine Gotik Textura yazı stili ile başlamıştır. Günümüzde ise kendi tasarladığı
yazı stillerini kullanmaktadır. En sevdiği yazı stili ise kendi yarattığı alev yazı stilidir
(bkz. görsel 152) (Deneen, 2019).

Görsel 152: Zega’nın alev yazı stilini kullandığı “Yaz” isimli kaligrafi çalışması. https://bit.ly/2Wfjy6m

148

Yirmi bir yaşında kaligrafi öğreten kitaplar yazmaya başlamış, kendi şirketini açmış ve
aynı zamanda eğitimler vermiştir. İlk kaligrafi eğitimini 2007 yılında Denis Brown’dan
almıştır (Zega, 2018). Zega, kaligrafisinin üzerinde en büyük etkiye sahip kişinin Brown
olduğunu söylemektedir. Tehlikeli çizgiler, ritm, dans ve enerjik darbelerden dolayı
Brown’un kaligrafisini tarzına çok yakın hissetmektedir (bkz. görsel 153). Ama sanatçı
uluslararası arenada tanınmak istediği için kendi tarzını yaratması ve geliştirmesi
gerektiğini bilmektedir. Almanya’da beş günlük bir çalıştayda Carl Rohrs’dan kaligrafi
eğitimi almak, kendi yolunu bulmak için bir dönüm noktası olmuştur. O günden sonra
Zega, ulusararası olarak ders vermeye başlamıştır (Deneen, 2019).

Görsel 153: Zega’nın kaligrafisinde Denis Brown etkisinin görüldüğü “Dünya” isimli çalışması.
https://bit.ly/2BKXKpG

Zega, her gün doğada yürüyüş yaptıktan sonra çalışmaya başlamaktadır. Ayrıca çalışmaya
başlamadan önce çalışacağı masayı ve yüzeyi temizlemekte, tüm araç gereçlerini
hazırlamaktadır. Kaligrafisinde çoğunlukla fırça kullanmayı tercih etmektedir. Zega,
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tiyatro ve dansa olan sevgisini içeren canlı kaligrafi performansları ile tanınmaktadır. Buna
Fransa Rennes’te bir baskı fabrikasının yıl dönümü için düzenlediği etkinlikte
gerçekleştirdiği performans örnek olabilir (bkz. görsel 154) (Deneen, 2019).

Görsel 154: Zega’nın Rennes’teki baskı farbrikasında gerçekleştirdiği kaligrafi performansının sırasıyla
solda sağa ve yukarıdan aşağıya doğru ekran görüntüleri. https://bit.ly/2BJBvR4
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Kaligrafi performansı çalışmalarında araba, toz, su, toprak, sokak zemini gibi yüzeyleri de
kullandığı görülmektedir. Dansa olan tutkusu, müziğin ritmi ve kendine güveni dans ile
yarattığı harflere yansımaktadır (bkz. görsel 155).

Görsel 155: Zega’nın toz ile gerçekleştirdiği kaligrafi performansının sırasıyla solda sağa ve yukarıdan
aşağıya doğru ekran görüntüleri. https://bit.ly/369ie9r
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Zega kaligrafi performansları, uluslararası çalıştaylar ve sergilerin dışında birçok özel
müşteri ve kurum için de çalışmalar yapmaktadır. Bunlardan bazıları: Slovenya Ulusal
Galeri ve Müzesi’ne yazdığı Ortaçağ el yazmaları, 2010’da İngiliz Kütüphanesi’ndeki
“Sanat ve Harf” CLAS sergisinde yer alan en yenilikçi 3D parça ile aldığı bir sertifikadır
(bkz. görsel 156).

Görsel 156: İngiltere’de Zega’ya setifika kazandıran ve üzerinde kuru fırça ile uygulanmış kaligrafi olan
ahşap lamba tasarımı. https://bit.ly/31LYghK
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Ayrıca sekiz farklı yazı stili ve üç kiril yazı stili ile deneysel kabartma, ahşap ve kumaş
üzerine kuru fırça, aquarel, altın veya gümüş yaldız ve cam gibi birçok farklı teknik
kullanmaktadır (bkz. görsel 157) (International Exhibition of Calligraphy).

Görsel 157: Pleksi cam üzerine uygulanmış kaligrafi ile lamba tasarımı. https://bit.ly/31RGQQE

Zega gerçekten kaligrafiye aşık bir sanatçıdır. Onu mutlu eden şeyin ne olduğu
sorulduğunda verdiği cevap: kaliteli bir fırça, guaj boya ve iyi bir kağıttır. Ona göre her şey
tutkuyla başlamaktadır. Dolayısıyla sevgi, kaligrafa egzersiz yapmak ve kendini işine
adamak için enerji vermektedir. Eğer bir reçete yazmak gerekirse: sıkı çalışma, öz disiplin
ve birçok öz eleştiri yapmak olabilir. Sanatçı, görsel bilinci, güzellik duygusunu, oranları
ve nihayetinde harfleri deneyimleyip, kaligrafın kendisi ile temas kurarak el yazısı
kültürünü geri getirmesi gerektiğini, bu nedenle günümüzde kaligrafların üzerinde büyük
bir sorumluluk olduğunu düşünmektedir (Zega, 2018).
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4.4. LUCA BARCELLONA
Luca Barcellona, 1978 yılında İtalya’nın Milano şehrinde dünyaya gelmiştir. Kendi
stüdyosunda serbest grafik tasarımcı ve kaligrafi sanatçısı olarak çalışmaktadır (Anadolu
Üniversitesi, 2018). Ayrıca tipografi ve grafiti çalışmaları da bulunmaktadır. Grafik
tasarım okulundayken 1990 ların kaligrafisi olan grafiti ile ilk kez karşılaştığını söylemekte
ve bu raslantının geleceğinin temellerini attığı bir basamak olduğunu düşünmektedir. İlk
başlarda bunu bir kariyer olarak planlamadan, sadece yaratmanın kendisini iyi hissettirdiği
için yaptığını ve bunu bir meditasyon olarak gördüğünü ifade etmektedir (Bojórquez,
2011). Sanatçı hem grafik tasarım bilgisini hem de grafiti deneyimini kaligrafi ile
birleştirerek, bir arada kullanmaktadır (bkz. görsel 158).

Görsel 158: Barcellona’nın grafiti tasarımlarını kullandığı üç reklam kampanyası örneği.
https://bit.ly/33qEEBt

Sanatçıya kimlerden, hangi kaligraflardan etkilendiği sorulduğunda ise hem doğrudan hem
de dolaylı olarak onu eğiten muhteşem öğretmenlerinin olduğunu söylemektedir. Diğer
birçok kaligrafta olduğu gibi Rudolf Koch ve Hermann Zapf’ın sanatçının çalışmaları
üzerinde en büyük etkiye sahip olduğunu ve bununla birlikte John Stevens ve Herman
Kilian’dan etkilendiğini belirtmektedir. Barcellona, ayrıca ustalarının kendisini özgürlük
ve modernliği gelenek ile harmanlayarak çalışma fikrine yönelttiklerini ifade etmektedir
(Bojórquez, 2011).
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İtalyan grafik tasarımcı ve kaligraf için harfler işlerinin ana malzemesini oluşturmaktadır.
Çarpıcı, etkileyici, benzersiz harf biçimleri ve kompozisyonları kaligrafiye farklı bir soluk
getirmekte ve yeni bir yazı stilinin temellerini atmaktadır (Lazydog). Çalışmaya her zaman
el yazısı ile başlamaktadır. Farklı araçlar, kağıtlar denemekte ve önce çalışmalarının
eskizini oluşturmaktadır. Hatta kullandığı bazı kalemleri kendisi yapmaktadır. Bazen
bilgisayarı farklı düzenleri ve renkleri hızlı bir şekilde görmek için kullanmaktadır.
Kendini tembelleştireceğini düşündüğü için de şimdilik grafik tablet kullanmak yerine
daha fazla zaman alsa da kâğıt ve mürekkep kullanmayı tercih ettiğini belirtmektedir
(Artrepublic). Çalışmanın son halini oluşturmak için ise otomatik kalemler gibi daha
geleneksel araçlar kullanmaktadır. Mürekkep olarak da Çin mürekkebi olan Sumi’yi tercih
etmektedir (bkz. görsel 159) (Bojórquez, 2011).

Görsel 159: Barcellona’nın atölyesi ve kullandığı araç-gereçler. https://adobe.ly/2NI9Xko

Sanatçı aynı zamanda İtalya Kaligrafi Derneği’nde eğitim vermekte ve dünyanın birçok
yerinde çalıştaylar düzenlemektedir. Barcellona’nın amacı, geleneksel kaligrafi sanatını
grafiti ve modern tasarımın yeni dili ile birleştirmek ve böylece dijital dönemde de bu
sanatı yaşatmaktır (Luca Barcellona). Onun için aynı şeyi tekrar tekrar yapmak yerine
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sürekli gelişen, büyüyen ve hep bir sonraki seviyeye ulaşmayı hedefleyen bir anlayışa
sahiptir (Bojórquez, 2011). Bu nedenle 2003 yılında Rae Martini ve Marco Klefisch ile
birlikte Rebel Ink Topluluğu’nu kurmuştur. Barcellona, canlı kaligrafi performansına, el
yazısına ve illüstrasyona hayat vermiştir (bkz. görsel 160) (Luca Barcellona).

Görsel 160: Barcellona’nın grafiti ve modern kaligrafi anlayışını bir araya getirdiği bir çalışması.
https://bit.ly/2CmJ8gz

Sanatçının kaligrafisinde okunabilirlik kaygısı yoktur. Okunabililirlik için boşluklara
dikkat etmek gerekmektedir ve Barcellona’nın yoğunluk takıntısı vardır. İnsanların
yazdıklarını okumasını istemediği için bazen sadece alfabe veya bir dizi büyük harf
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çalışmaktadır.

Onlardan

sadece

şekillerin

ve hareketin

tadını

çıkarmalarını

istemektedir (bkz. görsel 161) (Morley, 2017).

Görsel 161: Barcellona’nın okunurluk kaygısı olmadığını gösteren, şekil ve hareketin ön planda olduğu bir
kaligrafi çalışması örneği. https://bit.ly/2Cyi0LP

Barcellona’nın çalışmalarının marka kimliğinden, kitap kapağı, reklam kampanyaları ve
performans çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede oluştuğu görülmektedir (Anadolu
Üniversitesi, 2018). Fakat genel olarak yayın adı altında: dergi, illüstrasyon, kitap ve
albüm kapakları tasarlamaktadır. Ayrıca video ve animasyon üzerine de çalışmaktadır
(Bojórquez, 2011). Bu da sanatçının yeni şeyler denemeye açık ve çok yönlü olduğunu
göstermektedir.
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Sanatçının Nike, Absolut, Volvo, Dolce & Gabbana, Sony, Pirelli, Universal, Wall Street
English, Carhartt and Mondadori gibi önde gelen birçok markada kaligrafi uygulamaları
yer almaktadır (bkz. görsel 162).
2009 yılında tüy kalem ve doğal mürekkep gibi malzemelerin doğru bir şekilde üretilmesi
için kaligrafi sanatçısı Klaus Peter Schaffel ile Zürih Ulusal Müzesi’nde çalışmıştır.

Görsel 162: Barcellona’nın “Absolut Vodka” markasının ambalaj tasarımında kullanmak üzere yaptığı bir
kaligrafi çalışması örneği. https://bit.ly/2rmByQS
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Görsel 163: “Luca Barcellona Altın Serisi” nden ayakkabı üzerine kaligrafi çalışması örneği.
https://bit.ly/2CjX22Y

Sanatçı, yazma tutkusu nedeniyle grafiti, kaligrafi, devasa duvar resimlerini grafik
tasarımda olduğu gibi moda alanıyla da birleştirmiştir. 2010 yılında “Luca Barcellona
Altın Serisi” isimli kendi giyim markasını yaratmıştır (bkz. görsel 163).
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Görsel 164: Barcellona’nın “Zevklerini Ciddiye Al” isimli sınırlı sayıda üretilmiş kaligrafi kitabı.
https://bit.ly/2NqWOgJ

2010 yılında ise kendisinin de üyesi olduğu Lazy Dog Yayınevi tarafından “Zevklerini
Ciddiye Al” ismi ile ilk monografik kitabı yayınlanmıştır (bakınız). Kitapta Barcellona’nın
son on yıl içerisinde yaptığı çalışmalar, kişisel projeler, performanslar ve daha birçok
çalışma yer almaktadır (bkz. görsel 164) (Lazydog).
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Bununla birlikte “Sanatın Yeterliliği” adındaki kaligrafi performansında piyanist
Cesare Picco ve karate dünya şampiyonu Dario Marchini ile birlikte yer
almışlardır (bkz. görsel 165).

Görsel 165: Barcellona’nın “Sanatın Yeterliliği” isimli performans videosunun ekran görüntüleri.
https://bit.ly/33mO1lA

İşleri halen dünyanın dört bir yanında karma ve kişisel olmak üzere birçok sergide yer
almaktadır. Son olarak Barcellona’nın bir sözü ile tamamlamak gerekirse; “Aslına bakılırsa
kaligrafi, çoğu insanın görmezden geldiği küçük bir disiplin olarak görünebilir ama herkes
bundan bir şekilde yararlanır. İmaj ve iletişim üzerine kurulu bir toplumda harfler
temeldir.”
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4.5. DIMA ABRAKADABRA
Rusya’nın Saint Petersburg şehrinde dünyaya gelen tasarımcının asıl adı Dmitriy
Luk’Yanov’dur. Tasarımcı ve kaligraf olan Luk’Yanov, “Dima Abrakadabra” yı sanatçı
adı olarak kullanmaktadır. Onun için tezde tasarımcıya bu şekilde hitap edilmektedir. Dima
Abrakadabra, üniversitede grafik tasarım okuyup, bu bölümünden mezun olan bir
kaligraftır. Grafik tasarım disiplini almasından dolayı kaligrafi çalışmalarını grafik
tasarımla birleştirdiği görülmektedir. Grafik anlamda çoğunlukla logo, kurumsal kimlik ve
ambalaj çalışmalarında kaligrafinin etkilerini görmek mümkündür (bkz. görsel 166).

Görsel 166: Dima Abrakadabra’nın “Chias” markası için tasarladığı kaligrafik logonun kurumsal kimlik ve
amlabaj tasarımında kullanımı. https://bit.ly/34l2rmq
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Ayrıca Dima Abrakadabra kaligrafisi deneysel bir tavra sahiptir. Tasarımcı için kaligrafi,
duygularını ve düşüncelerini gösterebildiği bir platformdur ve kendini harflerle ifade
ettiğini belirtmektedir. Örnek olarak, kaligrafisini hareketli ortama taşıyan tasarımcının
kelime kelime tasarladığı kinetik kaligrafi çalışmaları verilebilir (bkz. görsel 167).

Görsel 167: Deneysel olarak tasarlanmış kinetik kaligrafiye bir örnek. https://bit.ly/2pEFADB

İlk kez ilham aldığı kişinin grafiti çalışmaları yapan amcası olduğunu, ama şimdilerde sert,
öfkeli ve agresif müziklerden ilham aldığını ifade etmektedir. Bu şekilde yaptığı kaligrafi
çalışmalarını daha çok fotoğraflar üzerinde manipülasyon yöntemini kullanarak
göstermektedir (bkz. görsel 168).

Görsel 168: Müziğin ritminin hissedildiği bu kaligrafi çalışmasının fotoğraf üzerinde kullanılarak,
manipülasyon yapıldığı bir örnektir. https://bit.ly/2NAlX7E
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Tasarımcıya kaligrafiye nasıl başladığı sorulduğunda sadece sevdiği şeyi yaptığını, yaptığı
şeyin ise kaligrafi ve lettering olduğunu sonradan öğrendiğini ifade etmektedir. Bununla
birlikte grafik tasarım okurken harflerle çalışmaya başladığını, ciddi olarak ise üç ila dört
yıldır kaligrafi ve lettering yaptığını paylaşmaktadır. Kaligrafi yaparken kullanmayı en
sevdiği araç, markerlar ve kola kalemlerdir. Kola kutularından kendi kalemini kendi
yaptığı için en çok kola kalemlerini kullanmaktadır (bkz. görsel 169).

Görsel 169: Dima Abrakadabra’nın kendi kola kalemini kullanarak yaptığı bir kaligrafi çalışması.
https://bit.ly/2C8AiTu

Son olarak tasarımcı ünlü kaligrafların çalışmalarını kopyalamanın kolay olduğunu önemli
olanın farklı, yeni çalışmalar yaratmak olduğunu belirtmektedir.
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5. BÖLÜM: UYGULAMA ÇALIŞMALARI “SANATÇI KİTABI”

Araştırmalar kaligrafi ile ilgili çalışmalar yaratan sanatçı ve tasarımcıların, kaligrafi
yaparken kendi ruhlarını ve duygularını katarak bunu herhangi bir yüzeyde veya alanda
gerçekleştirdiklerini göstermektedir. Aynı zamanda kaligrafinin bir tür meditasyon olduğu
düşünülmektedir. Bir meditasyon yöntemi olarak gerçekleştirilen kaligrafi, vücuttaki
prananın yani kozmik enerjinin kolaylıkla akmasını ve böylece yaşam gücünün artmasını
sağladığından sanatçı veya tasarımcı için büyük önem taşımaktadır.
Tezin problemine değinilecek olursa, günümüz teknoloji çağında sanatçı ve tasarımcılara
sunulan dijital uygulama olanakları hızlı sonuç üretme gibi faydalar sağlamakla birlikte
doğru kullanılmadığı zaman özgünlükten uzaklaşan, mekanik bir anlayışa da zemin
hazırlamaktadır. Bu üretim sorunundan hareketle mekanik etkiden kurtulmak için elle
yapılan uygulamaların sayısal ortamla birlikte harmanlanarak kullanılması özgün bir dili de
beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla elde uygulamanın verdiği özgünlüğü, plastik değeri,
tadı ve niteliği dijital etki tek başına verememektedir.
Bu tez kapsamında yapılan araştırmaların amacı, kültürleri aktarmada önemli bir rol oynayan
yazı sanatını yirmi birinci yüzyılda modern bir anlayışla ele alırken hem özgün hem de dijital
çözüm sunan bir uygulama yapmaktır. Kaligrafinin de aynı zamanda bir tür meditasyon
olarak görülmesinden dolayı uygulama aşamasında sanatçı kitabı ile meditasyonun
birleştirildiği görülmektedir. Kitap, meditasyon konusunu, meditasyon altında toplanan
önemli başlıkları ve bu başlıklar ile ilgili alıntıları içermektedir. Hem sanatçı kitabı olduğu
hem de kaligrafinin meditatif doğasını hissetmek için her bir sayfa elle, özgün bir anlayışla
yaratılmaktadır. Bununla birlikte kitapta meditasyon hakkında uzun içerikli bilgilere yer
verilmemektedir. Kitabın ana amacı okuyucunun kısa süreli bir meditasyon yapmasını
sağlamaktır. Ayrıca yaratılan sayfaların bazılarında günün teknolojisinden de yararlanılarak,
okura artırılmış gerçeklik platformunu deneyimleme fırsatı sunulmaktadır. Böylelikle
sanatçı ve okur arasında dijital bir etkileşim de oluşturulmaktadır.
Bu bölümde tezin uygulama süreci boyunca gerçekleştirilen tasarım çalışmaları ve aşamaları
yer almaktadır. Öncelikle Japon yazı sanatının uzmanlık alanı olan ve zamansız bir mücadeleyi
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içeren zen dairesinin izlerinin göründüğü kendi ismim için tasarladığım logo çalışmasının eskiz
süreci ve sonucu paylaşılmaktadır. Bu logo aynı zamanda kitabın logosu olarak
kullanılmaktadır. Ardından Kore yazı sanatı üzerine çalışmalarım olduğu ve Uzak Doğu
felsefesinde meditasyon önemli bir yere sahip olduğu için sanatçı kitabı uygulama
aşamasında kullanmak üzere Korece olarak ilk stilde tasarladığım kendi ismime ait bir taş
mührün elle yapım aşamaları ele alınmaktadır. Son olarak ise sanatçı kitabının uygulama
aşamaları ve süreci sunulmaktadır.
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5.1. LOGO
Sanatçı kitabı sürecine geçmeden önce hem kitapta hem de bundan sonraki kaligrafi
çalışmalarında kullanılmak üzere oluşturulmak istenen markanın logo tasarım sürecine
değinmek gerekmektedir.
Bu süreçte eskizler, somutlaştırılan fikirlerin ve alternatiflerin nihai tasarımın
şekillenmesi konusunda yol göstermiştir. O nedenle logo fikir ve eskizlerinin
oluşturulduğu ön çalışma sürecine son aşamada çıkan logo uygulamasından daha çok
vakit ayırılmıştır. Fikir ve eskiz çalışmalarıyla başlanan logo tasarım sürecinde kişi
özellikleri ve ad-soyaddan yola çıkılarak, ilk olarak sağlam bir duruş sergileyen,
ayakları yere basan, disiplinli, cesur, kararlı, güçlü ve güven veren bir konsept
düşünülmüştür. Bu nedenle ilk eskizler kare formu üzerinden oluşturulmuştur. Ama
daha sonra XXI. Yüzyıl kaligrafisindeki rahatlık ve özgürlük düşünülerek, konsepte
yine bir disiplin içerisinde “özgürlük” kavramı da eklenmeye karar verilmiştir.
Dolayısıyla daha oval hatlara sahip, yuvarlak formlar üzerine çalışılmıştır. Ayrıca
ismin G ve Ç baş harflerinin de doğasından kaynaklı olarak yuvarlak formlar logoyu
tasarlarken bu fikirle uyumluluk göstererek birbirini tamamlamıştır (bkz. görsel 170).

Görsel 170: Gözde Çoban, 2019, logo eskiz çalışmaları.
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Yuvarlak forma dönüş yapılmasının bir diğer nedeni Japon yazı sanatında kullanılan ve
ustaların uzmanlık alanı olarak bilinen zen dairesini soy adımın baş harfinin Ç harfi
olmasından dolayı bu harf üzerinde uygulama fikri oluşmuştur. Bununla birlikte
meditasyondaki hedef belirleme yaklaşımı kaligrafide de kendini gösterdiği için harfin
çengeli hedefi işaret eden bir ok olarak düşünülmüştür. Bu nedenle Ç harfi sağa yatık olarak
tasarlanmıştır. Bu durum ayrıca harfin kendi standart yön çizgisinden çıkarak kendi
içerisinde bir özgürlük alanı yaratmasını, değişim ve dönüşümü anlatmayı hedeflemiştir.
İsmin okunuş sırasına göre soy isimden önce gelmesinden dolayı G harfi Ç harfine göre daha
büyük puntoda oluşturulmuştur. Ayrıca G harfi formunun tamamen kullanılmayarak, bir
bölümünü gözün tamamlaması istenmiştir (bkz. görsel 171).

Görsel 171: Gözde Çoban, 2019, logo tasarımı.

Logo rengi ise öncelikle kaligrafinin meditatif etkisinden yola çıkılarak düşünülmüştür.
Kaligraf için önemli olanın enerjiye nasıl konsantre olacağını bilmesi olduğu için logoda
enerjinin rengi olan turuncu renk kullanılmıştır. Ayrıca turuncu renk özgürlük, canlılık,
cesaret ve güven veren, zihni harekete geçiren bir renk olduğu için tercih edilmiştir. Böylece
logonun rengi tasarım için belirlenen konseptle de uyum göstermiştir.
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5.2. MÜHÜR
Mühür, yerleşik hayata geçildiği günden bugüne kadar, üzerine isim ya da sembol kazınan,
kişileri temsil etmekle beraber imza yerine yetki ve mülkiyet belgesi, güven ve onay nesnesi
olarak kullanılmaktadır. Ayrıca sanat eserleri üzerine bireye ait olma durumunu göstermek
ve bu amaçla sanatçının kimliğini taşımak üzere basıldığı görülmektedir.
Mührün üzerine çeşitli tekniklerle kazınan şekil veya yazıların onu bir tür sanat dalı formuna
getirdiği görülmektedir. Başlı başına bir sanat dalı olan mühür kazıma, sanatçının kendisi
tarafından yapılabilir fakat genellikle mühür kazıma mesleğini icra eden hakkaklar
tarafından gerçekleştirilmektedir. Her mühür el ile kazındığı için özgün ve tek olma
özelliğine sahiptir. Dolayısıyla bu şekilde taklit ve sahteciliğin önüne de geçilmektedir.
Silindir ve damga şeklinde olmak üzere iki tür mühür bulunmaktadır. Çeşitli malzemelerden
oluşan mühürler dönemlere, bölgelere ve kültürlere göre farklılıklar göstermektedir.
Mezopotamya’da Sümerler, Asurlular ve Babillerin silindir şeklindeki, Ortadoğu’da
Arapların ve Osmanlıların ve Uzak Doğu’da Çinli, Japon ve Korelilerin damga şeklindeki
mühürleri kullandığı görülmektedir. Bu mühürler kil, taş, ahşap veya pirinçten yapılmakta
ve bunlardan kil ateşte pişirilerek sertleştirilmektedir.
Taş mühürler sanatçının düşüncesine, sanatının felsefesine göre negatif (dişi) veya pozitif (erkek)
olarak kazınmaktadır. Kare olan taş mühürlerin boyutları 1cm’den başlamaktadır. Bununla birlikte
yuvarlak, oval ve yamuk biçimli olanları da vardır (bkz. görsel 172). Taş mühürleri basmak için
kırmızı mürekkep macunu kullanılmaktadır. Günümüzde halen Uzak Doğu’da kaligrafi eserlerini
ve resimlerini sanatçının şahsına ait bir taş mühür ile işaretlediği görülmektedir.

Görsel 172: Hem negatif hem pozitif kazınmış taş mühür örnekleri. https://bit.ly/2RuppnU
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Bu anlamda tezin sanatçı kitabı uygulama aşamasında kullanmak üzere Korece olarak ilk
stilde tasarlanan bir taş mühür oluşturulmuştur. Öncelikle mühür üzerine kazınacak yazıya
karar verilmiştir. Mühür üzerinde ilk olarak Korece “Gözde” yazılmak istenmiştir. Gözde
yazmak için Korece üç karakter kullanmak ve bunun içinde mühür sanatı kılavuzuna göre
üçlü kutu sistemlerinden biri seçilmektedir. Ayrıca 1,5x1,5 cm lik bir kare mühür taşına
ismin doğru bir sırayla ve karakterlerin doğru en boy ilişkisi kullanılarak estetik bir düzende
tasarlanması gerekmektedir (bkz. görsel 173).

Görsel 173: Gözde Çoban, 2019, Kore Kültür Merkezi’nde
Kaligrafi sınıfında dağıtılan mühür tasarım sayfaları.

Bu kriterler doğrultusunda oluşturulan tasarım denge unsurunu kaybettiği için ikinci
olarak “Gözde’nin” yazarak karakter sayısı dörde çıkarılmıştır. Dolayısıyla dörtlü kutu
sistemi kullanılan ilk stildeki bu küt yazı kendi stilinde denge unsurunu yakalamıştır
(bkz. görsel 174). Ayrıca tasarımda “Gözde’nin” yazmasına rağmen “Gözde’nin
mührü” anlamı ortaya çıkmaktadır.

Görsel 174: Gözde Çoban, 2019, mühür eskiz çalışmaları.
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Sonra kazıma yönteminin kadın sanatçı kullanacağı için negatif yani dişi yapılmasına karar
verilmiştir. O nedenle basıldığı zaman nasıl görüneceğini bilmek açısından renklendirme
yapılmış ve kazınacak harfler boş bırakılarak çevresi kırmızıya boyanmıştır. Bu şekilde
çıkacak sonuç aşağı yukarı görülmektedir (bkz. görsel 175).

Görsel 175: Gözde Çoban, 2019, mühür renklendirme eskiz çalışmaları.

Daha sonra Kore’den gelen bir mühür sanatçısının çalıştayında tasarımı oluşturulan mühürün
kazınması aşamasına gelinmiştir. Sanatçının Kore’den getirdiği mühür taşı üzerinde önce
kazıma pratikleri yapılmış ve malzeme kullanımı öğrenilmiştir (bkz. görsel 176).

Görsel 176: Gözde Çoban, 2019, Çalıştayı yapan 김영배 isimli mühür sanatçısı
ve mühür taşı kazıma alıştırmaları.
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Ardından 1,5x1,5 cm’lik mühür taşları zımparalanarak kazınmaya hazır hale getirilmiştir
(bkz. görsel 177). Kazınacak yüzeye önceden oluşturulan tasarım fırça yardımı ile
çizilmiştir. Çizilen yüzey kazıma bıçağı kullanılarak, öğretilen teknikle kazınmıştır. İlk
kazıma sonrası taş kırmızı mürekkep macununa batırılmış ve boş bir kâğıda basılmıştır. İlk
baskısı alınan mührün kazıma da kusurlu olan kısımları işaretlenmiş ve taş üzerinde kalan
mürekkep temizlenip, tekrar ikinci bir kazıma işlemi yapılmıştır. İkinci kez kazınan taşın
tekrar deneme baskısı yapılmış ve tekrar kusurlar düzeltilerek üçüncü kazıma işleminde
istenilen sonuca ulaşılmıştır (bkz. görsel 178).

Görsel 177: Gözde Çoban, 2019, mühür taşı zımparalanma aşaması.

Görsel 178: Gözde Çoban, 2019, mührün
soldan sağa kazınma aşamaları sonrası baskıları.
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5.3. SANATÇI KİTABI
Sanatçı kitabı, bir kitaptan daha çok bir fikrin ya da bir sanat nesnesinin kitap formunda
sonuçlanmış hali olarak görülmektedir (Akdenizli, 2015, s. 53). Ortaya çıkan eser ile
sanatçının izin verdiği kadar ilişki kurulabilmektedir. Ayrıca sanatçı kitabı, kitabı
tasarlayanın kendini görsel olarak ifade edebileceği özgün bir ortam olarak düşünülmektedir.
Bir tane olarak, özel koleksiyon için düşünülebileceği gibi, sınırlı sayıda baskıyla üretilenleri
de bulunmaktadır. Sanatçı kitapları ve basılı malzeme alanında, güncel ve lokal üretim,
uluslararası dağıtım ve koleksiyon üzerine çalışan bir oluşum olan BAS’ın kurucusu ve aynı
zamanda sanatçı olan Banu Cennetoğlu sanatçı kitabını, sanatçının kitabı mekân olarak
kullandığı, baştan sona sanatçısı tarafından içeriğin kitap formunu talep ettiği bir sanat yapıtı
olarak ifade etmektedir (Serttaş, 2010, 31-35). Yıldız’ a (2012, s. 171) göre ise sanatçı
kitaplarının ne olduğundan çok ne olmadığını açıklamak daha kolay olmaktadır. Onun için
sanatçı ya da tasarımcının çalışmalarının yer aldığı bir portfolyo, arşivleme için kullanılan
bir katalog veya sanatçı biyografisini içeren bilgi vermek amaçlı bir kitap değildir.
Sanatçı kitabı, sanatçısının vermek istediği mesaja, felsefesine göre farklı şekillerde
hazırlanabilmektedir. Sanatçı kendi kağıdının hamurunu hazırlayıp, kağıdını kendi
oluşturabildiği gibi kimi zaman da kitabı sadece yazmakta, resimlemekte veya
ciltlemektedir. Sanatçı bu kitapta amacına uygun olacak her malzemeyi ve nesneyi sayfa
olarak veya sayfasında kullanmakta özgür olmaktadır (Kutlu, 2016).
Yirmi birinci yüzyılın yazı sanatında yeni yaklaşımların incelendiği bu tezin uygulama
aşamasında kaligrafinin de meditatif etkileri olduğu düşünüldüğünden modern yazı karakteri
kullanılarak kaligrafi ile meditasyon içeriklerinin bir sanatçı kitabında bir araya getirilmesi
düşünülmüştür. Kitabın ana amacı meditasyonu uzun uzun anlatmasından ziyade okuyucuya
rahat bir nefes aldırıp, kitabı okurken tasarımlarla özgürleşmesini ve o anda kalarak kısa
süreli bir meditasyon yapmasını sağlamaktır.
Kitaptaki tüm yazılar, kaligrafiler ve diğer teknikler elle yapılmıştır. Dolayısıyla kitabın
uygulama sürecinde kitap elle oluşturulduğu için ilk olarak dijital ortamda kitabın boyutu, renk
paleti belirlenerek, önce eskizi yapılmış, sonra tasarımı oluşturulmuş ve en son uygulaması
yapılmıştır. Kitabın eni 35cm, boyu 45cm’dir. Renk paleti belirlenirken kitabın meditasyon
konseptli olmasından dolayı enerjinin ve mutluluğun rengi turuncu; doğanın, yaratıcılığın ve
güvenin rengi yeşil; ılımlı ve sakin bir hava veren toprak ve tonları; negatif etkiyi azaltma
özelliğinden dolayı beyaz, konsantrasyonu artırıcı etkisi nedeniyle siyah seçilmiştir (bkz. görsel
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179). Bu renklerin sayfaların özelliklerine göre kullanılmasıyla kitabı açarak meditasyona
başlayan kişiler üzerinde pozitif bir etki bırakması ve bununla birlikte sayfa konseptine göre
seçilen kağıtların da dokusal anlamda verdiği hisle o anda meditasyonda kalmalarını sağlamak
istenmiştir. Ayrıca kağıtlar pürüzsüz bir şekilde değil, elle ıslatılarak kesilmiş ve bu şekilde
doğal görünümün kaybedilmemesi sağlanmıştır (bkz. görsel 180).

Görsel 179: Gözde Çoban, 2019, sanatçı kitabı için hazırlanan renk paleti ve kullanılan kağıtlar.

Görsel 180: Gözde Çoban, 2019, kağıdın elle, ıslatılarak kesilme aşaması.
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Renk paleti ve kağıtları belirlenen kitabın sırasıyla tasarım ve uygulama süreci ele
alınmaktadır. O nedenle ilk olarak sanatçı kitabı kapak fikrini açıklamak gerekmektedir.
Kitap iki kapaktan oluşmaktadır. İlk kapak deve tüyü rengi deri olup, kitabı koruma amaçlı
olarak kullanılmış, aynı zamanda da kitabın doğal dokusunu bozmayacak ve onunla uyum
sağlayacak şekilde kesilmiştir. Ayrıca derinin iç ve tüylü tabakası dokunma hissi verdiği için
kapağın önünde tercih edilmiştir. Deri kapak üzerinde sadece sanatçı kitabının ve
kaligrafilerin kitabı oluşturan kişiye ait olduğunu göstermek için isme tasarlanan logonun
mum mühür olarak yer alması düşünülmüştür. Ayrıca logo rengi turuncu olduğundan dolayı
eritilen mum rengi de ona uygun olarak seçilmiştir (bkz. görsel 181).

Görsel 181: Gözde Çoban, 2019, sanatçı kitabı deri kapak tasarımı.

İkinci kapak, kitabın içeriği hakkında fikir vermesi amacıyla kitabın eskiz ve uygulama
aşamasında kullanılan kaligrafi çalışmalarından, dokulardan oluşturulmuş ve kültürümüze
ait bir nesne olan dantel detay düşünülerek tasarlanmıştır. O nedenle logo burada da mum
175

mühür formatında kullanılmıştır. Ayrıca kitap üzerine kolaj yapılan çalışmalarla simetrinin
kırılması istenmiş, taşmalar yapılmış ve bu şekilde bir denge oluşturacak şekilde
düzenlenmiştir (bkz. görsel 182).

Görsel 182: Gözde Çoban, 2019, kitabın eskizlerinden ve uygulama aşamasında kullanılan doku
çalışmalarından oluşan ikinci kapak tasarımı ve logonun mührü.
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Ardından sol tarafta ön kapak arkası ile sağ tarafta iç kapak sayfası gelmektedir. Sağ sayfa
kitabın içeriklerini derleyen ve kitabı tasarlayarak, uygulamalarını yapan kişinin ad ve soyad
bilgilerini paylaşmak üzere oluşturulmuştur. Bununla orantılı olarak tasarımda kitapta neler
yapıldığına dair ip uçları veren kesitlere yer verilmiştir. Kitabı oluşturan kişinin adının
altında ise logo, kitap mührü olarak kullanılmıştır. Ayrıca sol sayfa sağ sayfayı
tamamlayacak şekilde düşünülmüştür (bkz. görsel 183).

Görsel 183: Gözde Çoban, 2019, solda ön kapak arkası ile sağda iç kapak sayfa çalışması.

Daha sonra sol tarafta künye sağ tarafta içindekiler sayfası bulunmaktadır. Hem kitabın
meditasyon içerikli olmasından hem de kitabı uygulayan kişinin Kore kaligrafisi üzerine
çalışmasından dolayı içindekiler sayfasında ve bundan sonra gelen sayfalarda başlıklar
Türkçe-Korece olarak tasarlanmıştır. İçindekilerde başlık düzeninde “içindekiler” kelimesinin
anlamından yola çıkılmıştır. Teknik olarak altın yaldız boya ve varak kullanılmıştır (bkz.
görsel 184). İçindekiler kartonunun içerisinden çekilen camel rengi diğer karton üzerinde
Korece başlığın okutulması düşünülmüştür. Korece içindekiler yazan kartona Kore
kaligrafisinde sıklıkla kullanılan fırçayla püskürtme efekti tercih edilmiştir. Arka plan ise
içindeki başlıkları okumaya işaret edecek ve sol sayfa ile dil bütünlüğü oluşturacak şekilde
birlikte tasarlanmıştır. Sol sayfada telif hakkını işareti ile çalışmanın yılı belirtilmiş, kitabı
tasarlayan ve uygulamasını yapan kişiye olan aitlik ifade edilmiştir (bkz. görsel 185).
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Görsel 184: Gözde Çoban, 2019, içindekiler sayfası için başlık eskizleri ve malzemeleri.

Görsel 185: Gözde Çoban, 2019, solda künye sayfası ile sağda içindekiler sayfa çalışması.

İçindekiler sayfasından sonra sol sayfa boş bırakılarak sağ sayfada Atatürk’ün sözüne yer verilmiştir.
Söz de Atatürk’ün bakış açısıyla belirlenen bir hedefe, başarıya nasıl ulaşıldığı ifade edilmektedir. O
nedenle bakış açısından, farklı bir pencereden bakma fikrinden yola çıkılarak ilk önce yarı geçirgen
bir pirinç kâğıdı kullanılmış ve sözün üstüne gelen kısmı yuvarlak olarak kesilmiştir. Bu sayfa
çevrildikten sonra sözün tamamı okunabilmektedir. Ayrıca söz, bilgelik ile ilişkilendirilen siyah renk
kâğıt üzerine negatif enerjiyi azaltan beyaz renkle nokta uçlu marker kalem kullanılarak yazılmıştır
(bkz. görsel 186).
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Görsel 186: Gözde Çoban, 2019, Atatürk sözünün yer aldığı sayfa çalışması.

Ardından önsöz sayfası gelmektedir. Bu sayfa okuru kitaba yani meditasyona
başlamaya hazırlamaktadır. O nedenle güven veren, sinir sistemi üzerinde pozitif etkisi
olan ve sakinleştiren yeşil rengin tonları kullanılmıştır. Bu sayfanın başlıkları sulu
boya, metni küçük fırça uçlu kalemle yazılmıştır. Önsöz sayfasından ayrılmadan iki
parçalı bir sayfa sistemi düşünülmüştür. Üstteki yeşil parça çevrildiğinde önsözün
Korecesine, önsözün yazdığı kâğıt çevrildiği zaman kitap fikrinin nasıl ortaya çıktığına
dair bir metne yer verilmiştir. İki parçalı sayfa sistemi düşünülmesinin nedeni Korece
başlığın aynı zamanda giriş anlamında da kullanılması ve kitap fikrinin açıklandığı
sayfanın da başlığı olmasıdır (bkz. görsel 187).

Görsel 187: Gözde Çoban, 2019, Önsöz ile Kitap fikri nasıl ortaya çıktı? sayfa çalışmaları.
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Önsöz sayfasından sonra meditasyonun ne olduğunu kısaca açıklayan sayfa
gelmektedir. Sol sayfadaki tasarımda zen dairesinden yola çıkılmış ve o nedenle
Korece başlık burada kullanılmıştır. Meditasyon nedir sayfası ise katlamalı sayfa
sistemi olarak düşünülmüş, soldan sağa doğru çevrildiğinde Türkçe başlığın ve metnin
görülmesi istenmiştir. Sayfa okunup, meditasyon hakkında kısaca bilgi edinildikten
sonra katlanan sayfanın üst kısmı zihnin bu sayfa ile sakinleştirilmesi, düşüncelerin
akıp geçmesine izin verilmesi için boş bırakılmıştır. Ayrıca önsözdeki yeşil rengin
burada da kullanılmasının nedeni budur (bkz. görsel 188).

Görsel 188: Gözde Çoban, 2019, Meditasyon nedir? sayfa çalışmaları.

Meditasyon, düşünceyi durdurmanın değil, ondan etkilenmemenin egzersizi olarak
bilinmektedir. Zihni sakinleştirerek ruh, beden ve zihni dönüştürmek için kullanılan bir
araç olarak görülmektedir. Birçok meditasyon türü olmasına rağmen meditasyonu
konsantrasyon temelli meditasyon ve farkındalık temelli meditasyon olmak üzere iki
ana başlıkta incelemek mümkündür.
Konsantrasyon temelli meditasyonda bir odak noktası belirlenmektedir. Zihin bir
nokta, nesne, veya düşüncenin üzerinde odaklanmaktadır. Dikkat nefes, çakra, mantra,
bir mum alevi, rahatlatıcı bir müzik, görsel bir işaret veya pozitif bir duyguya
getirilmektedir. Bu şekilde zihin bir dereceye kadar kontrol altına alınmaktadır. Eğer
zihni dağıtan bir şey olursa yavaş bir şekilde dikkat tekrar odak noktaya çekilmektedir.
Farkındalık temelli meditasyonda ise zihin serbest bırakılmaktadır. Meditasyon yaparken
zihin birçok düşünce üretebilmektedir. Önemli olan düşünceyi tarafsız bir şekilde izlemek
ve müdehale etmeden onun geçip gitmesine izin vermektir. Düşüncelerin geçip gitmesine
izin verirken nefes de aynı şekilde kontrol edilmeden izlenmektedir. Bu meditasyon
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türünde nefes en büyük yardımcıdır. Nefes alışverişlerinin doğal bir şekilde olması gibi
düşüncelerin de gelip geçmesi doğal karşılanmaktadır.

Görsel 189: Gözde Çoban, 2019, Hedef Belirlemek sayfa çalışmaları.

Meditasyona başlamadan önce kişinin gerçekçi, ulaşılabilir ve net bir hedef belirlemesi
gerekmektedir (bkz. görsel 189). Bunun için de öncelikle kişinin kendini tanıması ve ne
yapmak istediğini bilmesi önem taşımaktadır. Hedef belirlendikten sonra kişi hayal
kurmakta ve yaratıcı imgelem yaparak, hayallerin zihinde canlandırılması gerekmektedir. O
nedenle hedef belirlemenin sol sayfasında hedef tahtası görseli kullanılmış, sağ sayfasında
ise yaratılan dokunun arasından Korece yazısının bazı kısımlarının görünerek, hayal
kurmaya gönderme yapması düşünülmüştür. Bu sayfada da yeşil renk kişinin zihnini
sakinleştirerek meditasyona hazırladığı için devam etmektedir.
Hedef belirlendikten sonra ruh, beden ve zihin sayfasına gelinmektedir. İnsan ruh, beden ve
zihinden oluştuğu için sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşamın formülü bu üçlünün dengesini
yakalamaktan geçmektedir. Meditasyon bu dengeyi sağlamaktadır. Ruh, beden ve zihin
birbirlerinden bağımsız ama aynı zamanda üçünün birlikte yarattığı denge insan hayatı için
önem taşıdığından tek sayfada düşünülmüştür. Bununla birlikte renk paletinde yer alan üç
farklı renk de bu dengeden dolayı burada bir arada kullanılmıştır. Beden sayfası çevirildiği
zaman sağ sayfada yer alan metin okunmaktadır. Üçü birlikte çevrildiğinde ise sağ sayfa bir
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bütün olarak görülebilmektedir. Sağ sayfada kullanılan dantel detaylarda yeşil ruha, turuncu
bedene ve yüzeyde kullanılan toprak renk zihne gönderme yapmaktadır (bkz. görsel 190).

Görsel 190: Gözde Çoban, 2019, Ruh, beden ve zihin sayfa çalışmaları.

Bu sayfadan sonra gelen bölümlerin her birinin sol sayfasında başlık ve açıklama metni, sağ
sayfasında ise o bölümle ilgili söylenmiş anonim sözler yer almaktadır. Bununla birlikte bu
bölümlerde “AR” denilen artırılmış gerçeklik yaratmak için “Slide AR” uygulaması
kullanılarak, okuyucu ile üç boyutlu olarak etkileşime geçilmektedir. İlk olarak AR nefes
bölümünde görülmektedir (bkz. görsel 191).

Görsel 191: Gözde Çoban, 2019, Nefes bölümü AR çalışmaları.
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Öncelikle okur derin bir nefes alarak meditasyonun temeli olan nefes bölümü ile meditasyona
başlamaktadır. Nefes sayfası tasarlanırken öncelikle geçirgen nefes alan bir pirinç kâğıt türü
seçilmiştir. Ayrıca nefes, yaşam ve kozmik enerjiye prana dendiği için enerjinin rengi olan
turuncu doku baskın olarak ve prana yazısı dokunun içerisinde kullanılmıştır. Sağ sayfada
Osho’ya ait bir söze yer verilmiş ve yine nefes alan sıkışık bir şekilde başlayıp genişleyerek
gelen bir kompozisyon oluşturulmuştur. Bununla beraber nefesle bağlantılı olarak hafiflik ve
havayı temsil eden tüy nesnesi kullanılmıştır (bkz. görsel 192).

Görsel 192: Gözde Çoban, 2019, Nefes bölümü sayfa çalışmaları.

Görsel 193: Gözde Çoban, 2019, Farkındalık bölümü sayfa çalışmaları.
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Nefes bölümünden sonra farkındalık sayfası gelmektedir (bkz. görsel 193). Sol sayfada
metnin üzerini kapayan, okurun çevirirse görüp okuyabileceği şekilde başka bir parça kâğıt
kullanılarak farkındalığa gönderme yapılmak istenmiştir. Bununla beraber sayfanın nereden
çevrilerek açıldığını göstermek ve Türk kültürüne gönderme yapmak için dantel ayrıntı
kullanılmıştır. Metin kısmına yakından bakıldığında beyaz görünen metnin altında kâğıttan
biraz daha koyu renkte farkındalığı artırmak üzere aynı metin yazılmıştır. Bu metnin koyu
renk olan kısmı küçük fırça uçlu kalemle, beyaz kısmı nokta uçlu kalemle sahte kaligrafi
yöntemiyle yazılmıştır. Sağ sayfa da ise Mevlana’ya ait farkındalık içerikli bir söz
yazılmıştır. Bu sayfanın arka planında bir poşet dosya yardımıyla varak boya ve sumi
mürekkebi ile üzeri boyanarak, kâğıtta suluboya efekti oluşturulmuştur. Daha sonra yazı
alanının kılavuz çizgileri belirlenmiş ve yazı akrilik boya kullanılarak fırça ile yazılmıştır.
Katman katman gerçekleştirilen bu sayfada daha sonra yazının sol ve alt kısmında görünen
okumak konseptinden yola çıkılarak siyah şeritler çekilmiştir. Boyalar kuruduktan sonra en
son çalışmaya ışık katmak için yaprak varak kullanılmıştır. Bu bölümde de nefes bölümünde
olduğu gibi artırılmış gerçeklik uygulaması kullanılarak sağ sayfa program yardımıyla üç
boyutlu olarak izlenebilmektedir (bkz. görsel 194).

Görsel 194: Gözde Çoban, 2019, Farkındalık bölümü AR çalışması.

Farkındalığı artırarak, dikkati nefese getirip, bulunulan an içerisinde kalması hedeflenen okuyucu
bir sonraki bölüm olan “Şimdi” de bulunduğu anın daha çok farkına varmaktadır. Sol sayfada yer
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alan daire, zen dairesine gönderme yaparak, zamansız bir mücadeleyi görünür kılmaktadır. O an
önemli olan sadece kâğıda dokunulduğunun hissedilmesidir. Sağ sayfada yer alan Mevlana’nın
sözünün de bu anlamda içeriği desteklediği görülmektedir. Teknik olarak sol sayfada sumi
mürekkebi ile uzak doğu fırçası kullanılarak daire oluşturulmuştur. Metin küçük fırça uçlu kalemle
yazılmış ve içinde bulunulan ana vurgu yapmak için yaprak varak ile nokta formu kullanılmıştır.
Sağ sayfada ise arka plan katman katman oluşturulmuştur. Öncelikle beyaz akrilik kullanılarak,
anlık oluşturulan damlatma yöntemi tercih edilmiştir. Bu katman tam kurumadan üzerine altın
rengi sprey boya kullanılmış ve akıtma yapılarak birbirine karışmaları sağlanmıştır. Bir buçuk gün
sonra kuruyan çalışmanın üzerine fırça uçlu kalemle kaligrafi uygulaması yapılmıştır (bkz. görsel
195). İki sayfada da AR kullanılmıştır (bkz. görsel 196).

Görsel 195: Gözde Çoban, 2019, Şimdi bölümü sayfa çalışmaları.

Görsel 196: Gözde Çoban, 2019, Şimdi bölümü AR çalışması.
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Ardından meditasyon mutluluk sayfası ile devam etmektedir. Burada mutluluğun sonuçta
değil süreçte olduğu ve asıl mutluluğu kişinin kendi içinde araması gerektiği ifade edilmiştir.
Bu sayfada kullanılan kâğıdın pamuk yoğunluğu nedeniyle küçük harflerin bulunduğu metin
kısmında fırça yazmayı zorlaştırmış ve yazarken kâğıdın fırçaya direnç göstererek boyayı
kaldırmaya çalıştığı görülmüştür (bkz. görsel 197). O nedenle sadece bu metin alanı beş
buçuk saatte yazılabilmiştir. Kâğıdın yüksek emiciliği ve pamuklu dokusu yazım
aşamasında zorluk yaşatmasına rağmen çıkan sonucun ve verdiği dokunma hissinin okuru
mutlu edeceği düşünülmüştür.

Görsel 197: Gözde Çoban, 2019, Mutluluk bölümü uygulama aşamaları ve çalışmaları.

Sağ sayfada ise New York Times'ın en çok satanları arasında yer alan ilham kitabı olarak
bilinen “Life's Little Instruction Book” ile tanınan Amerikalı yazar Jackson Brown’un
mutluluk için söylediği bir söz yazılmıştır. Mutluluk sayfası olmasından dolayı
canlılığın, enerjinin rengi olan turuncu tercih edilmiştir. Ayrıca tasarımı zenginleştirmek
için mutluluğun paylaştıkça çoğalması düşüncesinden yola çıkılarak sağ ve sol sayfaya
yayılan beyaz ve altın renkli pırıltılar ve dantel doku eklenmiştir. Sağ sayfadan sola
doğru açılan küçük sayfada ise cıvıltıyı, kıpırtıyı hissettiren bir kelebek formu
düşünülmüş ve pop up olarak tasarlanmıştır. Kelebek üzerinde bulunan desenlerden ve
yolun mutluluğun kendisi olmasından esinlenilerek sayfa üzerinde mutlu parlayan
gözlere yer verilmiştir (bkz. görsel 198). Bununla beraber diğer meditasyon sayfaları gibi
bu sayfada da artırılmış gerçeklik kullanılmıştır (bkz. görsel 199).
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Görsel 198: Gözde Çoban, 2019, Mutluluk bölümü sayfa çalışmaları.

Görsel 199: Gözde Çoban, 2019, Mutluluk bölümü AR çalışması.

Mutluluk sayfasından sonra değişim sayfası gelmektedir. Değişim dinamik bir yapıya
sahip olduğu için dönüştürme ve geliştirme özelliğine sahiptir. Bu bölümde sağ sayfa
üzerinden sol sayfaya doğru gelen siyah kâğıt ile değişim, dönüşüm hissi verilmek
istenmiştir. Ayrıca sağ sayfa üzerinde geniş bir fırça yardımıyla akrilik ile oluşturulan,
değişim ve dönüşümü hissettiren bir daire formu kullanılmıştır. Bu daire formuna
dikkatin verilmesi istendiği için buradaki söz dairenin altındaki zarfa gizlenmiştir.
Okur ister zarftan çıkararak isterse AR kullanarak sözü görebilmektedir (bkz. görsel
201). Burada yer alan söz Harvard Business School’da Ernest L. Arbuckle Kürsüsü
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İşletme Yönetimi Profesörü olan Rosabeth Moss Kanter’a aittir. Kanter, otuz yıldır
dünyanın birçok yerinde şirketlere ve hükümetlere dönüşümü, gerekliliğini ve nasıl
gerçekleştirilebileceğini anlatmaktadır (bkz. görsel 200) (Kanter, 2014).

Görsel 200: Gözde Çoban, 2019, Değişim bölümü sayfa çalışmaları.

Görsel 201: Gözde Çoban, 2019, Değişim bölümü AR çalışması.

Değişim sayfası ile birlikte meditasyon tamamlanmaktadır. Bu sayfadan sonra kitabı
tasarlayan ve yazan kişinin hakkında bilgi veren “yazar hakkında” sayfası gelmektedir. Başlık
düzeni diğer sayfalarda olduğu gibi Korece-Türkçe olarak tasarlanmıştır. Metin kısmı
okunmak istendiğinde açılan akordiyon katlama sistemi ile oluşturulmuştur (bkz. görsel 202).
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Görsel 202: Gözde Çoban, 2019, Yazar Hakkında sayfa çalışması.

Sayfa uygulamaları bittikten sonra arka kapaktan başlanarak, her bir sayfa tek tek dikilerek
kitap ciltleme işlemi yapılmıştır (bkz. görsel 203).

Görsel 203: Gözde Çoban, 2019, Sayfaların tek tek dikilme aşaması ve son hali.
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Bir buçuk sene boyunca çeşitli kaligraflardan hem Latin hem de Uzak Doğu kaligrafi eğitimi
alınmıştır. Sanatçı kitabı uygulaması da alınan bu eğitimler doğrultusunda bilgilerin
harmanlanıp, üzerine eklemeler yapılması ile gerçekleştirilmiştir. Kitapta kullanılan kağıtlar
ve mutluluk sayfasındaki pop-up kelebek baskısı dışında kitaptaki kaligrafiler, oluşturulan
dokular ve kitabın cildi gibi her şey elle yapılmıştır. Bölümlere uygulanan AR uygulaması
kullanılarak, okurun kitap ile dijital olarak da etkileşime geçmesi sağlanmıştır. Böylece hem
el ile yapılan kaligrafi çalışmalardaki özgünlük korunmuş hem de XXI. Yüzyıl teknolojisi
kullanılarak çağ yakalanmıştır.

190

SONUÇ
Ait oldukları kültürün özellikleri ve estetiğini yansıtan kaligrafi, bu özelliği ile el
yazısında kültürlere özgünlük katmaktadır. Bu nedenle kültürlerin aktarılmasında
önemli bir yere sahip olan kaligrafi, son yirmi bir yıldır Avrupa’da çağdaş bir sanat
anlayışı olarak yeniden canlandırılmaya çalışılmakta, günümüzde modern iletişim
kaynaklarında, yazılı iletişim alanında görsel ve estetik dışavurumuyla yer
almaktadır (İlden ve Ay, 2012, s. 735).
XXI. Yüzyıl modern kaligrafisinde ister Batı ister Uzak Doğu isterse de Orta Doğu
olsun kaligrafi stilleri arasında bir etkilenme ve hibrit çalışmaların söz konusu olduğu
görülmektedir (Shepherd, 2011, s. 164). Bu hibrit çalışmalar günümüz kaligrafisine
zengin bir bakış açısı, özgürlük ve özgünlük katmaktadır. Bundan dolayı tezin
uygulama kısmında Türkçe-Korece çalışılmış, bu iki dile uygun bir konsept
belirlenmiştir. Ayrıca teknolojinin gelişmesi ile birlikte dijital dünya farklı bir boyut
kazanmıştır. Bu tezde el ile yapılan kaligrafi çalışmalarındaki özgünlüğü koruyarak,
aynı zamanda da teknolojiyi yakalayan bir boyutta dijital çözüm sunan bir sanatçı
kitabı uygulaması yapmak hedeflenmiştir. O nedenle tezin uygulama kısmında
gerçekleştirilen sanatçı kitabında hem özgün uygulamalar yapılmış, hem de kitap AR
yani artırılmış gerçeklik uygulamasıyla teknolojiyi özgünlüğü kaybetmeden
yakalamıştır. Bundan dolayı tezde istenilen hedefe ulaşılmıştır. Bu hedefe ulaşmak
için belli aşamalardan geçilmiş, uygulama anlamında deneyim kazanılmıştır. İlk
aşamada literatür taraması yapılarak, her bir kaynağın özeti çıkarılmıştır. Bu çalışma
sayesinde hangi kaynakta hangi bilgiler olduğu, hangilerinin kaynak gösterilebilir
olup olmadığı ve bu kaynakların tezin hangi bölümlerinde kullanılabileceği
saptanmıştır. Ayrıca bir buçuk sene boyunca tez aşamasında hem Latin hem de Uzak
Doğu kaligrafisi çalışan sanatçı ve kaligraflarla görüşülüp, bir kısmıyla bu süre
boyunca atölye çalışmaları yapılmıştır. Bu sayede iki farklı yazı kültürüne ait çeşitli
yazı stilleri öğrenme, uygulama ve tez de yapılacak uygulama konusunda fikir edinme
olanağı doğmuştur. Fikir edinme, araştırma süreci boyunca geçmişten günümüze yazı
sanatını icra edenler ve özellikle yirmi birinci yüzyılın yazı sanatı konusunda yeni
yaklaşımlar geliştiren sanatçı ve tasarımcılar incelenmiştir. Ayrıca yaratıcılığını
artırmak ve yazı sanatını geliştirmek isteyenlerin her gün düzenli ve konsantre bir
şekilde uygulama yapması gerektiği saptanmıştır.
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Araştırma sonucunda elde edilen bulguların sanatçılara, tasarımcılara ve öğrencilere
ayrıca daha sonra yapılacak akademik çalışmalara kaynak oluşturacağı ve katkı
sağlayacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte güzel sanatlar eğitimi alan bireyleri,
kaligrafinin tasarıma ve sanata kattığı nitelik konusunda ve güzel yazı yazma
anlamında bilinçlendirmektir. Yaratıcılığını artırmak ve yazı sanatını geliştirmek
isteyenlerin her gün düzenli ve konsantre bir şekilde uygulama yapması
gerekmektedir.
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