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GİRİŞ 

Fotoğraf; kamera vasıtasıyla ışığın hassas bir yüzey üzerine kaydedilerek görüntü 

oluşturması işidir. İşlevsel uygulamaları nedeniyle bir zanaat olduğu gibi estetik 

yönüyle bir sanat olarak kabul edilir. 19. yüzyılın en dikkat çeken buluşlarından biridir. 

Gümüş tozlarının ışık ile karardığının anlaşılmasından sonra 1839 yılında Fransız bilim 

adamı Daguerre ilk pozitif görüntüyü yüzey üzerine kaydetmiş ve bunu dünyaya 

duyurmuştur. Bu kayıt yöntemine 1840 yılında “photography-fotoğraf” adı verilmiştir. 

Fotoğrafın ilk yıllarında pozlama süresinin uzun olması (sekiz saat)  nedeniyle doğa ve 

mimari yapı çekimleri yapılmış, teknolojinin ilerlemesiyle pozlandırma süresi 

kısalmıştır. Fotoğrafçılık uluslararası bir dildir. Modern hayatta üçüncü bir göz görevi 

görür. Fotoğraf akıp giden zamanı durdurmanın belki de bilinen tek yoludur. İnsanların 

geçmişe dönüp bakabilmesine, ve anılarını hatırlamasına yardımcı olan araçlardan 

biridir. 

Kitaplar bilgi kaynağı olmanın yanı sıra, hangi türde yazılmış olursa olsunlar 

yapıları, dokuları, renkleri ve kokularıyla her zaman hayatımızın içinde yer almış ve 

birer estetik değer olmuşlardır. Bir kitaba sahip olmanın ne kadar değerli olduğunu ve 

onun başlı başına bir sanat eseri olduğunu hepimiz biliriz. Bu yüzden; çocuk yaşlardan 

itibaren sahip olduğumuz kitapların bize ait olduğunu göstermek adına, ya iç 

sayfalarından herhangi birine adımızı yazar, imzamızı atar ya da kapağına bir etiket 

yapıştırırız. 

Kitap mülkiyetini belirlemenin en  iyi yolu, ona bir etiket koymaktır. Bu etiket 

kitabın ön ya da arka kapağında uygun bir yere yapıştırma veya iliştirme ile olur. Bu 

etikete bilindiği gibi “ekslibris” denir. Ekslibriste, kitap sahibinin adı, varsa tanınmış 

simgesi ve “ekslibris” sözcüğüne yer verilir. Mutlaka yer alması gereken “ekslibris” 

yazısı ve varsa işaretin dışında resim, uygun bir söz, kitaplıkta kitabın sıra numarası, 

yeri ve kaynağı gibi ögeler yer alabilir. Ekslibrisleri, tasarlayan sanatçının imzası, 

simgesi, baskı tarihi, baskı tekniği işareti, basım sıra düzenindeki üretim numarası gibi 

bilgiler yer alabilir. Ama ekslibris en yalın kapsamda kitabın sahibi (yazarı değil) ve 

ekslibris ya da yerine “ … nın kitaplığı” ,  “… nın kitaplığından” anlamında bir söz 

yazılmalıdır. Ekslibris aynı zamanda çok önemli bir iletişim aracıdır. Böylece sanatı 

kitapların içine koyacak, dokunabilecekleri, görebilecekleri bir yere getirebilecektir. 
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Milletler, sanatçılar ve sanatseverler arasındaki diyaloğu artırmakta, güncelliği 

yakalayarak da gelişmelerden haberdar etmekte, koleksiyoncular içinde bir hazine 

oluşturmaktadır. 

Ekslibris sanatının; beş yüz yıllık gizli ama görkemli tarihi, sanatın her alanına 

değinişi, resim ve grafik sanatlarının en ince ve önemli özelliklerini kullanarak, 

sınırsızlığı içinde doğrudan hissettirdiği ve asla demode olmadan çağını yakalayıp, 

bütün niteliklerini kullanışı, küçüklüğü ile estetik değerleri insan ilişkilerine sunması bu 

araştırmanın çıkış noktası olmuştur. 

Baskı sanatı temelinde oluşturulan ekslibris sanatında, teknolojide gelişmeler, her 

alanda olduğu gibi, baskı sanatı temelinde oluşturulan ekslibris sanatını da oldukça çok 

etkilemiştir. Bu etkileşim çerçevesinde fotoğraf işin içine girmiştir.  

Bu çalışmada, ekslibrisin temel amacı göz ardı edilmeden, fotoğraf baskı 

teknikleri kullanılmış; tarihi bir sanat dalı ile teknolojik uygulamalar bir araya 

getirilerek ekslibrisi nasıl etkilediğine değinilmiştir. 

Bu çalışmayla fotoğrafik yöntemlerin ekslibris sanatındaki olumlu katkılarına 

değinilmeye çalışılmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

FOTOĞRAF 

           Fotoğrafın hayatımıza girmesiyle birlikte Fotoğraf Nedir?, Fotoğrafın Tarihçesi, 

Kimyasaldan Dijitale Fotoğrafın Gelişimi, Fotoğrafik Yöntemler (Fotogram, 

Solarizasyon, Rölyef, Bindirme, Fotomontaj, Kolaj) gibi kavramları hayatımıza 

girmesine sebep olmuştur.  

1.1. FOTOĞRAF NEDİR 

Fotoğraf, kamera vasıtasıyla ışığın hassas bir yüzey üzerine kaydedilerek görüntü 

oluşturulması işidir. İşlevsel uygulamaları nedeniyle bir zanaat olduğu gibi estetik 

yönüyle bir sanat olarak kabul edilir. 

Fotoğraf, doğada mevcut gözle görülebilen maddi varlık ve şekilleri ışık ve bazı 

kimyasal maddeler yardımıyla ışığa duyarlı hale getirilmiş, film kağıt veya herhangi bir 

madde üzerine saptayan fiziksel ve kimyasal bir işlemdir. 

Kelime olarak Yunanca ışık anlamına gelen “photos’’ ve yazı anlamına gelen 

“graphes” kelimelerinden oluşmaktadır. (Kanburoğlu, 2007:21-31) Yani ışıkla çizmek 

(yazmak) anlamına gelir. Işıkla çizmek sözünden fotoğraf için en önemli aracın ışık 

olduğun anlayabiliriz. Işık olmadan fotoğraf olmaz, bu durumda fotoğrafçının ilk önce 

ışığı iyi tanıması gereklidir. Fakat bu tek başına yeterli değildir. Fotoğrafçı ışığın yanı 

sıra fotoğrafı çektiği ekipmanının teknik özelliklerine hakim olmalı, estetik ve kültürel 

bilgi birikimini de etkili bir şekilde fotoğraf çekimi esnasında kullanmalıdır. 

Fotoğrafçılık, bakmakla görmenin ayrı ayrı şeyler olduğunu kanıtlar. Fotoğraf bugünkü 

gelişme devrinde bir bilim ve diğer bilim kollarında hiç şüphesiz ki en önemli 

yardımcılardandı. Fotoğrafçılık uluslararası bir dildir. Modern hayatta üçüncü bir göz 

vazifesi görür. 

Fotoğrafın 150 yıllık bir geçmişi vardır. Diğer sanat dallarıyla kıyaslandığında bir 

hayli yeni sayılmasına karşın, büyük bir hızla gelişerek kendisini çağın teknolojisiyle 

bütünleştirmeyi başarmıştır. İnsanoğlu doğayı inceleme araçları arasına fotoğraf 

makinesini de kattığında, bir yandan gözün görme eşiğindeki dünyamızın olağan üstü 

biçim, ton ve renk armonileriyle dolu olduğunu bulmuş, öte yandan bilim ve teknoloji 
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Camera Obscura M.Ö. IV. yüzyıldan başlayarak astronomi ve daha bir çok 

bilimde kullanıldı. Kepler ve Galile’nin çalışmaları ile mercek dürbün teleskop gelişti. 

Kimyadaki gelişme ise, ilk kez X. yüzyılda, Arap optikçi, matematikçi İbni-l Heysem 

(Alhazen 965-1051) güneş tutulmasını izlemek için camera obscura olarak adlandırılan 

ilkel karanlık kutuyu kullanmıştır. Bu kutunun çalışması ise, karanlık bir odanın bir 

duvarına iğne deliği (pinhole) açıldığında dışarıdaki cisimlerin görüntüsünün deliğin 

karşısındaki duvara, ters olarak düşmesi şeklindedir. 1420’li yıllarda mimar, heykeltraş, 

matematikçi Filipo Brunelleschi aynı sistemden yola çıkarak, büyük bir karanlık odada, 

oda içinde oluşan görüntünün çizimi ile perspektifi doğru olarak kullanma konusunda 

çalışmalar yapar. Bu bir fizik kuralıdır. Çok küçük bir delik den geçen ışık, karanlık 

ortamın karşısına ters olarak düşer. Görüntünün ters olması ışığın delikten geçerken 

kırılmasından kaynaklanır. Yüzeyinde küçük bir delik olan ister küçük sandık 

büyüklüğünde, ister büyük oda büyüklüğünde camera obscuralar günümüzün modern 

fotoğraf makinelerinin atalarıdır. Daha sonra 15.yüzyılda Leonardo Da Vinci karanlık 

kutunun ayrıntılı bir tanımını yapar. Küçük bir delik ilkesine göre yapılan karanlık 

kutuların ışık miktarı ve netlik gibi büyük sorunları vardı. Gerçekte delik küçüldüğünde 

ışınlar daha iyi ayıklanıyor ve dolayısıyla daha net bir görüntü elde ediliyordu. Buna 

karşın ışık miktarı azalınca yetersizlikler ortaya çıkıyordu. Karanlık kutudaki 

görüntünün daha kaliteli olması için yapılan çalışmalarda, Milanolu Girolama 

Cardona’nın büyük çapası görülür. Çünkü karanlık oda olan camera obscura’nın önüne 

optik takılması ilk kez Cardona tarafından uygulanmıştır. Cardona, camera obcura’nın 

önüne konulacak bir dışbükey mercekle parlak ve net bir görüntü elde edilebileceğini 

göstererek, bir ilki gerçekleştirdi. 16.yüzyılın sonlarına doğru İtalyan fizikçi Della Porta 

Giovanni, karanlık kutunun geliştirilmesi için çalışmalar içine girer ve ışığın geçtiği 

deliğe ince kenarlı bir mercek koyarak bu görüntünün hem net, hem de aydınlık 

olmasını sağlar. Giovanni evinin bir odasının duvarına açtığı deliğe bir mercek 

yerleştirir ve merceğin ön tarafında bir oyun sergiletir. Odanın içindeki misafirler karşı 

duvardaki ters oyunları seyredince paniğe kapılırlar. Engizisyon mahkemesinden korkan 

Giovanni, ülkesini bir süre terk etmek zorunda kalır. Tarihin ilk yazdığı fotoğraf 

makinelerin’den biri budur. Daha sonraları oda büyüklüğündeki karanlık kutular 

küçülerek bir sandık büyüklüğüne ulaşır (Dölen, 1994: 122-133). 
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etkisi ile görünür duruma geldiğini gözlemlemiş. Bu önceki pozlandırma süresini %90 

oranında azaltmış. İki yıl sonra, görüntünün sodyum klorür ile sabitleştirilmesi 

yöntemini bulmuş ve buluşunu “Daguerreotype” olarak kendi adıyla adlandırmaya karar 

vermiş. 

1837’de iyi sonuçlar elde etmeye başlamış. Daha sonra, önce 7-8 saat olan 

bozlandırma süresi 30 dakikanın altına düşürdü. Daguerre tarafından 1837’de elde 

edilen ilk fotoğraf, Paris’te Fransız Fotoğrafçılık Derneği’nde saklanmaktadır. 

Daguerre’in yöntemi ilk kez 1839’da Gazete de France’da açıklanmış. Daguerre, buluşu 

için İngiltere’den patent almış. Fransa’da ise etkin bir politikacı olan fizikçi François 

Arago, buluşun 1839’da Fransız Bilimler Akademisinde kısaca duyurulmasından sonra 

Fransız Hükümeti’ne başvurarak patent hakların satın alınması ve buluşun bütün 

dünyaya serbestçe yayılmasının sağlanmasını istemiş. Gerekli yasal işlemlerden sonra, 

bu konudaki yasa Fransız Parlamentosu’ndan geçmişti. (Dölen, 1994: 125-133) 

Daguerre’in buluşu, 19 Ağustos 1839 günü Fransız Bilimler Akademisi ile Güzel 

Sanatlar Akademisi’nin ortak toplantısında François Arago tarafından “Sayın baylar, 

Doğa ışık aracıyla bir yüzeyin üzerine geçirildi” sözleriyle açıklamış. Bu toplantıda 

fotoğrafları gören sanatçı Paul Delaroche, “Bugünden itibaren ressamlık öldü” diyerek 

ilginç bir yorumda bulunmuştur. Bütün bunlara karşılık, henüz kuvvetli güneş ışığı 

altında 15 dakikalık bir bozlandırma süresine gerek vardır. Yöntem pahalıydı ve yalnız 

bir tane pozitif fotoğraf elde edilebiliyordu. 

Buna rağmen, standart bir fotoğraf seti olarak Avrupa ve Amerika’da yirmi yıl 

süreyle yaygın bir biçimde satılmıştır. Bu sette,  f/14 açıklıklı mercek ve yaklaşık 50kg 

ağırlığında bir makine vardı. Petzval odak uzaklığı kısa ve çalışma açıklığı f/3.6 olan 

merceklerin hızını 30 kat artırılmıştır. Aynı zamanda iyot buharı yerine, levhaların brom 

buharına veya klora tutulmasının duyarlılığı daha fazla artırdığı belirlenmiş ve bunun 

sonucunda poz süresi 10-90 saniye düzeyine inmiştir. 

Fox Talbot, 1833 yılı Ekim ayında yaptığı bir İtalya gezisinde resim yapma 

yeteneği olmayanlar için Wollaston tarafından geliştirilmiş bir tür camera obscura olan, 

“Camera Lucida” ile çalışırken doğal görüntüleri kağıt üzerinde saptamayan bir 

yöntemin bulunabileceğini düşünerek, 1834 yılı başında denemelerine başlamış. Bir 

yazı kağıtını, önce gümüş nitrat ve ardından da sodyum klorür çözeltilerine batırıp 
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gümüş klorürden oluşan duyarlı bu kağıtları kullanarak uzun süre pozlandırma yapmış 

ve bazı bitki örneklerinin görüntülerini elde etmiş. 

Fakat bu görüntüleri, sodyum klorür çözeltisi ile sabitleştirmeyi 1835 Şubat’ında 

bulmuş. Bu yolla elde ettiği kontakt resimlere “Fotogram” adını vermiş. Aynı yılın 

yazında, ilk görüntüleri elde etmiş. Daguerre’den bütünüyle farklı bir yöntemle elde 

ettiği bu görüntüler, Daguerre’nin elde ettiği görüntülerin yanında çok ilkeldi. 1835 

Mayıs’ında Paris’te Daguerre tarafından çekilen resimleri gören John Herschel, “Bu bir 

ayna, Talbot’un resimleri bunlarla karşılaştırıldığında çocukçadır’’ demiş. Talbot, 

Daguerre’in çalışmalarını duyunca öncülüğü ona kaptırmamak için, buluşunu 25 Ocak 

1839’da anlatarak bazı örneklerle sundu, altı gün sonra üyesi olduğu Royal Society’e bu 

konuda bildiri yayınlamış. Talbot 1839-1840 yılları arasında çok sayıda fotogram 

çalışması elde etmiş. Bunlar çiçek, yaprak ve dantel gibi cisimlerin bir saat veya daha 

uzun süre bozlandırılması ile elde edilmiş fotoğraflardı (Dölen, 1994: 125-133). 

Fotoğrafın gelişiminde rol oynayan bir diğer bilim adam ise Herschel, 1839 yılı 

Şubat ayında basitleştirme işlemi için sodyum klorür yerine sodyum tüyo sülfat 

kullanılmasının çok daha iyi olduğunu bulmuş. Daguerre başta olmak üzere herkes 

tarafından kullanılan bu buluştan Talbot faydalanmadı ve eski yetersiz yönteminde ısrar 

etmiş. Talbot 20-21 Eylül 1840’da en önemli buluşunu yapmış. Fotoğraf adına yeni bir 

başlangıç sayılan en önemli özellik, gizli görüntünün oluşumunun ve bunun 

geliştirilmesi oldu. Bu buluş poz süresini birkaç dakikaya indirerek portre 

fotoğraflarının çekilebilmesine olanak sağlamış. Bu buluşunu “Calotlpye”(Yunanca: 

Güzel yöntem) olarak adlandıran Talbot, 8 Şubat 1841’de patentini almış. Bununla 

birlikte geliştirici olarak gallik asit kullanmak kendi buluşu değildi. Bir amatör 

astronom olan Josephe Bancrofte Reade, fotoğraf konusundaki denemelerinde kendisine 

yardım ederken hızlandırıcı olarak gallik asit kullanmasını önermiş. 

Talbot’un buluşu olan negatiften pozitif baskı yöntemi fotoğrafta devrim yarattı. 
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Dijital (sayısal) fotoğrafçılık, analog fotoğrafçılıkla (film kullanılan makinelerle 

yapılan fotoğrafçılık) yapılanların, bilgisayar ve benzeri teknolojik araçlarla yapılması 

olarak tanımlandırılır. Dijital fotoğraflar iki biçimde ele edilebilir. Bunlardan ilkinde 

fotoğraflar; analog yöntemle elde edilen fotoğrafların tarayıcılarla (scanner) taranması 

ve işlenmesiyle oluşur. İkincisinde ise fotoğraflar, dijital fotoğraf makineleri 

kullanılarak elde edilir. Çalışma mantığı olarak dijital fotoğraf makineleriyle analog 

fotoğraf makineleri arasında herhangi bir fark yoktur. Görüntü elde edilmesi aynıdır, 

değişen elde edilen görüntünün kaydedilme biçimidir. 

Dijital fotoğraf makinelerinde, objektiften geçen ışık ışınları sensör üzerine 

düşerek sayısal işlemcilerden geçer ve görüntüyü oluşturur. Analog fotoğrafçılıkta, 

gümüş tuzlarından oluşan bir duyarkatı etkileyen ve film üzerinde üzerin de gizli bir 

görüntü oluşturan, ışık dijital fotoğrafçılıkta, CCD veya CMOS adı verilen bir eletronik 

parçanın üzerine düşer, bir takım dijital işlemler sonucun da görüntü elde edilir. 

1970’lerde CCD’ler video kameralarında kullanılmaya başlandı. 70’lerin 

sonlarında deneme amaçlı olarak CCD’ler prototip fotoğraf makinelerinde kullanılmaya 

başlandı. 

1.3. FOTOĞRAFİK YÖNTEMLER  

     Tarihsel süreç içerisinde çeşitli fotoğrafik yöntemler geliştirilmiştir. Bunlar; 

fotogram, solarizasyon, bindirme, rölyef, fotomontaj, kolaj teknikleridir. 

1.3.1. Fotogram 

Fotoğraf makinesi kullanmadan, ışık geçirmeyen ya da az geçiren nesneleri 

(yaprak, şişe, ip, karton parçaları, taş, kibrit ve benzeri) kullanılarak fotoğraf kartı 

üstünde anlamlı kompozisyon oluşturulmasıdır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

EKSLİBRİS 

Ekslibrisin tanımı, tarihsel gelişimi. Günümüzde ekslibrisin geldiği nokta, 

fotoğrafın ekslibris sanatına dahil olması. Üretim tekniklerinin kullanılması ve 

ilerlemesi ele alınmıştır. 

2.1. EKSLİBRİS 

         Ekslibris geçmişte ve günümüzde önemli bir iletişim aracı olmuştur. Günümüzde 

ülkelerin, sanatçıların iletişim kurmasında ve ülkelerini tanıtmada etkin bir sanat dalıdır. 

 
 O halde ; 

Ekslibris kitabı ve ona değer vermeyi bilenlerin, kitapseverlerin kitaplarının iç 

kapağına yapıştırdıkları üzerinde adlarının ve değişik konularda resimlerin yer aldığı 

küçük boyutlu özgün grafik çalışmalardır. Kitabın  tapusu ya da kartvizitidir. Sözcük 

olarak “…’nın kitabı’’, “…’nın kitaplığına ait’’ veya  “…’nın kütüphanesinden’’ 

anlamına gelir. 

Üzerinde ‘‘Ekslibris Oya Yolcu” yazan bir çalışma, “Oya Yolcu’nun 

kitaplığından” anlamına gelir. İngiliz sanatçı Gordon Craig’e göre; tıpkı sahibini 

tanıtma ve eğer kaybolursa geri dönmesini sağlama işlevi gören köpek tasmasına 

benzetip; “Bir kitap için ekslibris, bir köpek için tasma gibidir’’ , demektedir. 

Ekslibrisler, önemli bir iletişim aracıdır. Sanatı, insanın elleri arasına; kitapların 

içine kadar getirmekte, dokunabilecek kadar yakınlaştırmaktadır. Ekslibris küçük bir 

ihtiyaç grafiği olarak ele alınmamalıdır. Hepsi de sanatsal kaygılarla yapılan estetik 

değerlere sahip özgün çalışmalardır. Ekslibrislerin yapıldığı döneme ait kültürel, tarihsel 

özellikleri günümüze taşıdığı bilinir bir gerçektir. Bu sanat dalı, ülkeler arası ilişkilerin 

gelişmesi, uluslararası dostlukların yaratılmasını sağlamaktadır. Sanatçı ve 

kolleksiyoncu arasında güzel bir dayanışma sağlamakta var olan gelişmelerden 

birbirlerini haberdar etmektedir. Ekslibrisle ilgili bir çok ülkede dernekler kurulmuştur. 

Bu dernekler yarışmalar düzenlemekte ve sergiler açmaktadır. Sadece ekslibrislerin yer 

aldığı müzeler bile mevcuttur. 
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Pektaş’a göre; “ekslibrisin ilk bulunduğu yer olan Almanya’da sözcük, 

“bibliothekzeichen’’ ya da “kitap etiketi’’ olarak geçmektedir. Almanların kullandığı 

ekslibris ile Fransızların, Belçikalıların ve Hollandalıların kullandığı Latin kökenli 

“exlibris /ex libris’’  bu konuda kullanılan tek sözcüktür’’(Pektaş, 2003.s.14). 

Ekslibris’in ingilizce karşılığı “Bookplate’’tir. Ekslibrisler kitap sahibini tanıtır, 

onu yüceltir ve kitabı ödünç alan kişiyi geri getirmesi konusunda uyarır. Bir mülkiyet 

işaretidir. Kitabı sahiplenme olduğu kadar, hırsızlığa karşıda korunmasını sağlar. 

Güneş’e göre; “bir kitabın kime ait olduğu, hak ve sorumluluk bakımından 

önemlidir. Kişi ve kurumlar bu nedenle kitabın bir yerine iz, işaret, yazı koyar, bazen 

numara, tarih gibi eklemeler yaparlar. Özel istekle kitabı edinmişlerce eklenen bu 

bilgiler, gereklilikten dolayıdır. Ancak böyle eklemeler, kitabın özgünlü bozmadan ona 

tamamlayıcı, hatta değer arttırıcı öğeler olarak katılmalıdır’’ (Güneş, 

http://mimoza.marmara.edu.tr/~avni/yunus/index.html). 

Kitap mülkiyetini belirlemenin en iyi yolu, ona bir etiket koymaktır. Bu etiket, 

kitabın ön ya da arka kapağında uygun bir yere yapıştırma veya iliştirmekle olur. Böyle 

etikete bilindiği gibi ekslibris denir. Ekslibriste, kitap sahibinin adı, varsa tanınmış 

simgesi ve ekslibris sözcüğü ya da bu anlamda bir söz yer alır. Mutlaka yer alması 

gerekli bir yazı ve işaretin dışında resim, uygun bir söz, kitaplıkta kitabın sıra numarası, 

yeri, istenirse süsleyici elemanlar, kitabı edinme tarihi, yeri ve kaynağı gibi öğeler yer 

alabilir. Ekslibris tasarlayan sanatçının imzası, simgesi, baskı tekniği işareti ve tarihi, 

basım sıra düzenindeki üretim numarası gibi bilgiler yer alabilir. Ama ekslibriste en 

yalın kapsamda daha önce bahsettiğimiz gibi mutlaka kitabın sahibi ve ekslibris ya da 

yerine “… nın kitaplığı’’ , “… nın kitaplığından’’ anlamında bir söz yazılmalıdır. 

Erinç’e göre; “ekslibris kimin kitabını, kimin kitaplığını tanımlıyorsa onun kimi 

özelliğini de imgelemek durumundadır. Beğenisinden kişisel özelliklerine farklı statü 

kimliklerine kadar bir şeyi, bir şeyleri imgeleyebilir. Bu nedenledir ki; sanatçı ile kitap 

sahibi arasında şu ya da bu yolla bir ilişki kurulmuş bulunması zorunluluktur’’ (Erinç, 

Anadolu Sanat: 5, 2004). 

Ekslibris aynı zamanda çok önemli bir iletişim aracıdır. Sanatı kitapların içine, 

kitap severlerin kolayca dokunabilicekleri, görebilecekleri bir yere getirmektedir. 

Milletler, sanatçılar ve sanatseverler arasındaki diyaloğu artırmakta, güncelliği 
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yakalayarak da gelişmelerden haberdar etmekte, koleksiyoncular içinde çok değerli bir 

hazine oluşturmaktadır. Artık sadece kitaplarda değil, açılan ekslibris segileri 

aracılığıyla sanat galerilerinin duvarlarında, ekslibris koleksiyoncuları tarafından da 

özel alışverişlerde yerini almakta ve bir grafik ürünü olarak değerlendirilmektedir. 

Kitaplar, önceleri sadece tapınaklar, kralların ve soyluların ellerindeydi. Paha 

biçilmez değerde olmalarının sebebi de el yazması olmaları ve sayıca tek ya da bir kaç 

tane olmalarıydı. Daha sonraki yıllarda matbaanın icadı ile alt soyluların ve burjuva 

sınıfının ellerine geçerek daha kolay ulaşılır ve okunur hale gelmiştir. Bu gelişme de 

kitabı tek olmaktan çıkarmış, hırsızlık ve kaybolmalardan korunması adına özel bir 

mülkiyet işareti doğmasına sebebiyet vermiştir. Bu işaretler ilk olarak kitap sahibini 

simgeleyen çizimler ya da mühürler olmuş ve zamanla da bir statü haline gelmiştir. 

Ekslibrisin doğuşunu da bu gelişmeler ışığında araştırmak gerekmektedir. 

Ekslibrisin kitabı ödünç alan kişiler için bir uyarı olarak kullanıldığı görülmüştür. 

Ortaçağ döneminde;  

Bu konuda Pektaş (2003: s.13) San Petro Manastırı Kütüphanesindeki bir kitabın 

üzerinde; “Bu kütüphaneden kitap çalanın elindeki kitap yılana dönüşsün ve onu ısırsın. 

Felç olsun ve tüm organları parçalansın. Acıyla yalvarsın, bağışlanmak için ve tamamen 

çözülene kadar ızdırap çeksin. Kitap kurtları içini kemirsin. Son ceza olarak da 

cehennemin alevlerinde yanıp sonsuza kadar yok olsun”  

2.2. EKSLİBRİSİN TARİHİ GELİŞİMİ 

Ekslibris günümüzde sanatı, insanın elleri arasına, kitapların içine kadar getirir. 

Çok uzun bir geçmişe sahip olan bu sanat dalı, yapıldığı döneme ait kültürel, tarihsel 

özellikleri günümüze taşır. Ekslibrisin ilk ve en eski örneğinin, “M.Ö. 1400 yıllarında 

açık mavi renk bir fayans levhalar üzerine yapıldığı, bunun da Mısır Kralı III. 

Amenhotep’in (diğer adıyla III. Amenhophis’in) kitaplığına ait olduğu bilinmektedir. 

Bu tür levhaların papirus rulolarını korumak için kullanılan ağaç sandıklara takıldığı 

tahmin ediliyor. Çok uzun bir geleneğe sahip olan ekslibrisin, M.Ö 600 yıllarında 

yaşamış, kültür ve sanata büyük önem veren Asur Kralı Asurbanipal zamanından 

kaldığı da söylenmektedir’’ (Pektaş, 2003, s.15). 
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“Ekslibris Topluluğu” adında ilk koleksiyonculuk derneği kurulmuştur. 1891 de 

Almanya’da, 1894’ de Fransa’da, 1908’ de İsviçre’de ve İtalya’da, 1918’de ise Belçika’ 

da kurulan ekslibris dernekleri basılmış kitaplarıyla, eğitici bülten ve belgeleriyle, 

ekslibris için önemli belgeler sağlamışlardır’’ (Pektaş, 2003, s.19). 

Ekslibris koleksiyonculuğunun gelişim göstermesi ile ekslibrisler ülkelerin, 

sanatçıların, tekniklere, üsluplara hatta ögelere göre değerlendirilip meraklıları 

tarafından toplanmaktadır. Koleksiyoncular, hanedan armaları, meslekler, ev işleri, 

silahlar, çalışma alanları, giysiler, müzik, müzik aletleri, kitaplıklar, kitaplar, baskı 

atölyeleri, mühendislik, mimarlık, tıp, sanat, mitoloji, astroloji, spor, tiyatro, dans, 

erotik, kadın, portre, tipografi, kaligrafi, monogram, botanik, zooloji ve benzeri pek çok 

konuda sınıflandırma yapıp ekslibris toplamakta, konularda çalışma yapan sanatçılara 

sipariş vermektedirler. 

Ekslibris koleksiyoncularını eleştiren bir kesim de vardır tabi ki; “1895’lerde 

Amerika’da şiir, eleştiri ve biyografiler yazan Edmund Gosse, koleksiyoncuları 

eleştirerek; ekslibrislerin bugüne kadar sanki bir tür yılbaşı kartıymış gibi kullanıldığını, 

sahibince arkadaş ve dostlarına gönderildiğini ve kıymetinin bilinmediğini 

vurgulamaktadır’’ (Pektaş, 2003, s.27). 

Tüm bu olumlu ve olumsuz yaklaşımlara rağmen ekslibris sanatı; kitabı seven ve 

ona değer vermeyi bilenler, sanatçılar ve koleksiyoncular tarafından özel bir sanat 

olarak kabul gördüğü ve iletişim aracı olarakda insana katkısı göz ardı edilmediği 

sürece, yeni arkadaşlara, dostluklara vesile olacak ve aynı zamanda benzer zevk ve 

sanat anlayışına sahip bir çok sanatsever tarafından “küçük” bir tutku olmaya devam 

edecektir. 

2.3. EKSLİBRİS ÜRETİM TEKNİKLERİ 

           Ekslibris günümüzde sanatçılar, ülkeler ve koleksiyoncular arasında bir iletişim 

kaynağıdır. Bu denli önemli olan ekslibrisin fotoğrafik yöntemlerle üretilmesi ve 

günümüzde aktif olarak kullanılması ele alınmıştır. 



38 
 

2.3.1. Ekslibriste Fotografik Üretim Yöntemleri 

   Ekslibris sanatçıları, çalışmalarının çoğunu geleneksel baskı yöntemlerini (metal 

gravür, ağaç baskı, linolyum, litografi) kullanmaktadırlar. Teknolojinin ilerlemesi 

bilgisayar ve fotoğrafın hayatımıza girmesi ekslibris sanatınında katkıda bulunmuşdur. 

(fotogravür, serigrafi, CGD, CRD, fotoğraf)  

“Bilinen, standart metal gravür yerine, fotogravür de kullanılmakta olup bu 

teknikle yapılan baskıda, plaka üzerinde son ana kadar istenilen değişiklikler 

yapılabilmaktedir’’ (Pektaş, 2003,s.41). 

Fotografik yöntemle büyük yapılan ekslibris tasarımları küçültülebilir, hatta 

kesme yapıştırma yapılarak özel efekler elde edilebilir. Geleneksel baskı tekniklerine 

paralel olarak bilgisayarda kullanılmaktadır. 

Fotoğrafik yöntemleri kimyasal yöntemler ve dijital yöntemler diye iki kısımda 

inceleyebiliriz. Kimyasal yöntemleri ele aldığımızda; fotogravür, fotolitografi ve 

fotoipekekran gibi yöntemler kullanılarak yapılan ekslibrislerden oluşmaktadır. Dijital 

yöntemlerde ise orijinal fotoğraf, bilgisayarla üretilmiş üretim dizayn ve bilgisayarla 

reprodüksiyonlu dizayn yer alır. Pektaş’a göre; fotoğrafı diğer sanat dalları gibi bireyin 

kendini anlatmada, duygu ve düşüncelerini ortaya koymada sonsuz olanaklara sahip bir 

yaratıcılık alanı olarak görüyorum. Fotoğraf sanatçısının da yaptıklarını diğer bireylerle 

paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğuna inanıyorum. Bu düşünceden hareketle 

yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri bir çalışma alanı olarak özellikle ekslibris, 

fotoğraf sanatçılarının dikkadini çektiğini ümit ediyorum (www.fotografya.gen.tr/issue-

3/exlibris.html). 

Pektaş’a göre; bilgisayar tekniğinde esas olan dengeli bir kompozisyon yaratmak, 

resim yazı ilişkisini iyi kurmaktır (Pektaş, 2003,s.41). 

“Ekslibrislerin altına kurşun kalemle teknik simgenin, baskı sayısının, sanatçı 

ismini ve yapım yılının yazılması, inceleyenleri bilgilendirmek için önemlidir. Bu 

bilgilerin ekslibrisin arkasına sanatçı adresiyle yazılmasıda sıkça rastlanan bir 

uygulamadır. Bazı sanatçıların isimlerinin baş harflerinden oluşan bir simgeyi 

ekslibrislerin uygun bir yerine yerleştiedikleri de görülür. Tekniğin belirtilmesi, 
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tereddütleri ortadan kaldırır, güven verir ve ortak bir dil bütünlüğüne kavuşturur’’ 

(Pektaş, 2003,s.42). 

Fotoğrafik Üretim Tekniklerinin Kodlaması 

* (P) Fotoğrafik Çoğaltma Teknikleri (Photographic reproduction) 

* (P3)  Fotogravür Baskı Photogravure / Heliogravure 

* (P6) Fotolitoğrafi Baskı Photolitography / Photolithographie 

* (P8)  Fotoğraf  Photograph / Photographie 

* (P9) Fotoğrafik İpek Baskı Serigraphic Reproduction (Photosilkscreen) 

          * (CGD) Bilgisayarda Özgün Tasarım  Computer generated design 

          * (CRD) Bilgisayarla Çoğaltma Computer Reproduced Design 

2.3.2. Fotoğrafik Çoğaltma Teknikleri (P) 

Fotoğrafik röprodüksiyon olarak kullanılan yöntem. (Photographic reproduction). 

Orjinal fotoğrafçılık, yaratıcı bir yöntem olarak yerini bulmuştur. İmaj 

kopyalamalarında kullanıldığında, fotoğrafik çoğaltma sembolü P olarak kullanılır. 

2.3.2.1. Kimyasal Yöntemler 

2.3.2.1.1. Fotogravür Baskı  (P3)  Photogravure / Heliogravure 

Fotoğraf etkisi uyandıran foto-gravür sonsuz yaratıcı olanakları vardır. Ortalama 

karanlık oda malzemesi ve temel karanlık oda tekniği bilgisi gerekir. Gerekli araç-

gereçler bir agrandizör, bir pozometre ve birde kontak baskı çerçevesi, bir adet 

aydınlatma ampulü ve bir de pikaptır. İlk önce bu işlemler dizisi için uygun bir negatif 

seçilir. Çünkü her negatif bu teknikle iyi sonuç vermeyebilir. Negatifin seçiminde en 

uygun boyut 6x6 cm lik negatiftir. Bu boyutta beyaz bir kâğıt kesilir ve bunu agrandizör 

tablası üzerine koyarak netleştirme için kullanılır. Film pozlandırılır ve kopya filmine 

elinizdeki negatiften baskı yapılır ve film yıkanır. Sonra bu filimi emülsiyon tarafı 

birbiri üzerine gelmek üzere ekspoze edilmemiş, poz verilmemiş bir tabaka kopya filimi 

üzerine yerleştirin ve bir kontak baskı çerçevesi içine koyarak kontak baskısını yapın. 

Bu ikinci baskıyı da yıkanır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

KURGULAR VE UYGULAMALAR 

4.1. KURGULAR VE UYGULAMALAR  

Fotogram; karanlık oda koşullarında fotoğraf makinası kullanılmadan agrandizör 

aracılığıyla birbirinden farklı yapı ve doku içeren objelerin fotoğraf kağıdı üzerindeki 

görüntüleridir. Fotogram yapılırken kırmızı ışıkta çalışılır. Fotoğraf kağıdı belli bir süre 

agrandizör ışığı altında pozlandırılır. Böylece fotoğraf kağıdı kararıp siyah renk alırken 

fotoğraf kağıdı üzerinde konumlandırılan objeler de, beyaz ve farklı donlardaki gri leke 

değerleri olarak yansır. Birinci kart banyosu geliştirici özelliğe sahiptir. İkinci banyo 

ağartıcıdır. Yani fotoğraf kartının birinci banyodan ikinci banyoya geçirilene kadar ki 

sürede görüntünün kararmasını engeller. Üçüncü solüsyon ise saf sudur. Hazır paketler 

halinde satılan birinci solüsyon geliştiricidir. Saf su ile karıştırılarak hazırlanır. İkinci 

solüsyon ise durdurucudur. Fotogram çalışmasının istenilenden fazla gelişerek 

kararmasına engel olur. Üçüncü solüsyon ise saf sudur. Saf suda en az on beş dakika 

bekletilmesi önerilir. Baskı öncesinde agrandizörün lambasının yanıp yanmadığı kontrol 

edilmelidir. 

Fotoğraf kağıdının solüsyonlu yüzeyi parlak ve kaygan yüzü agrandizörün altına 

gelecek şekilde yerleştirilir. Objelerle kompozisyon oluşturulduktan sonra pozlandırılır 

ve banyo aşamasına geçilir. Kuruma süresinde kartın üzerine asla     dokunulmamalıdır. 

Bir köşesinden maşayla tutulan fotoğraf kağıdı tozsuz bir ortamda mandalı ile ipe 

asılarak kurutulmalıdır. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuçlar 

Ekslibris tasarımında Fotoğraf kullanımına yönelik olarak hazırlanan, “Fotoğrafik 

Yöntemlerle Yapılan Ekslibris Çalışmaları” konulu bu çalışmada; fotoğrafik yöntemler 

kullanılarak çeşitli ekslibris tasarımları yapılmıştır. 

Fotoğraf alanındaki yazılı kaynaklar, fotoğraf tarihi boyunca kullanılan teknikler 

araştırılıp değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca ekslibrisin tarihsel gelişimi ve 

fotoğrafla olan bağlantısı araştırılıp, değerlendirilmeye çalışılmıştır. Kullanılan fotoğraf 

üretim tekniklerinden ve günümüzde ekslibris tasarımında kullanılan üretim 

şekillerinden tek baskı, üst üste pozlandırma,  fotogram, montaj ve kolaj gibi fotoğrafik 

işlemlerin bilgisayarın sağladığı  kolaylıkla ekslibris tasarımlarında sıkça kullanılmakta 

olduğu görülmektedir. Teknolojinin bize kazandırdığı bu kolaylıkların yanında önemli 

olan bu araçların nasıl kullanıldığı ve nasıl tüketildiğidir. Görselliğin gerçekliğin önüne 

geçtiği günümüz dünyasında, geniş kitleler tarafından her gün tüketilen fotoğrafların, 

bireyleri yönlendirme, etkileme özelliği artmaktadır. Bilindiği gibi, ekslibris tasarımında 

bilgisayar kullanımının yaygınlaşması ve fotoğraf üretiminin hızla artması sonucunda 

artık karşımıza çıkan görüntüler “ekranlarda” üretilmektedir. Bu görüntüler de foto-

kolajlar, montajlar olarak tanımlanabilir. Dünyanın her yerinde ortak bir “dil” olan 

fotoğraf ve ekslibrislerden, konuyu açıklamaya yardımcı olacağı düşünülen bazı 

örnekler seçilerek verilirmiştir.  

Fotoğraf tarihi boyunca bakıldığında, çok değişik amaçlarla ve tekniklerle 

fotoğraf çekildiği, çekilen fotoğrafların zaman sonra değişik amaçlar için kullanıldığı 

görülmektedir. Örneğin, belgesel fotoğrafçılığı, suç bilimi (criminal) fotoğrafçılığı, 

sanat alanı olarak fotoğraf vb. Özellikle ekslibris sanatında, fotogram, solarizasyon, 

foto-montaj, kolaj gibi müdahaleci tekniklerin, ekslibris sanatçısının çalışmasına ve 

üretimine olumlu etkisi olduğu görülmektedir. Bu sebeple; fotoğrafın ne olduğu ne 

amaçla keşfedildiği, kullanım amaçları ve ekslibris deki kullanım şekilleri 

incelendiğinde, ekslibrisin sanatçının hayatındaki estetik kaygıları düşünerek fotoğrafla 

yapılan ekslibrisler dikkat çekmektedir.  

Sanatçının, yaşam sürecinin temelinde bilgisi, becerisi ve çalışması etkindir. 

Yapılan her sanat ürününün de bir amacı vardır. Bu amaç, bilgi, beceri ve işlevsel 
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biçimi etkilemektedir. Bu nedenle, yapılan ekslibris çalışmalarında kullanılan 

fotoğraflar, ekslibrisi yapılan kişinin yaşamı doğrultusunda biçimlendirilmelidir. 

Günümüzde bilgisayar başta olmak üzere teknolojik gelişmeler ve gelişmiş 

teknolojilere erişim kolaylığı fotoğrafı, herkesin kullanımına sunmuştur. Böylece 

yaşamımızın vaz geçilmez parçası olan fotoğrafın, ekslibris tasarımındaki işlevselliği, 

yeni getirdiği etkiler ve kolay üretilebilirliği de ekslibris sanatının yeniliklere ve yeni 

üretim yollarına ne kadar açık olduğunu vurgulamaktadır.  

Bu çalışma kapsamında araştırmacı tarafından oluşturulan ekslibris 

tasarımlarında, fotogram, solarizasyon, fotoğraf, fotomontaj, kolaj, fotoserigrafi, CGD, 

CRD teknikler kullanılmıştır. Çalışmanın dördüncü bölümünde yapılan ekslibris 

çalışmalarında, fotogramın, solarizasyonun, fotoserigrafinin yani ekslibrisle buluşan 

fotoğrafik yöntemlerin kattığı zenginlik  vurgulanmaya çalışılmıştır. 

Öneriler 

Bu çalışma kapsamında ele alınmayan  fotolitoğrafi  konusunda çalışmalar 

yapılması, bu çalışmada ele alınan yöntem ve teknikler dışında kalan fotolitografik 

yöntem ve teknikleri ele alan özgün çalışmalar yapılması önerilmektedir. 

Bu çalışma kapsamında ele alınan fotoserigrafi konusunda yeterli çalışmanın 

bulunmadığı, bu yöntemin örneklerinin yetersiz kaldığı gözlenmiş ve fotoserigrafi 

yöntemiyle ekslibris çalışmaları yapılması önerilmektedir. 
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