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ÖZET
YÜKSEK LİSANS TEZİ
FOTOĞRAFİK YÖNTEMLERLE YAPILAN EKSLİBRİS ÇALIŞMALARI
Gonca ARSLAN
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Salih DENLİ
2014, 77 sayfa
Jüri: Yrd. Doç. Dr. Salih DENLİ (Danışman)
Prof. Mehmet KAVUKÇU
Yrd. Doç. Dr. Celalettin KARADAŞ
Dört bölümden oluşan tezin birinci bölümünde; “Fotoğraf” ana başlığı altında;
fotoğrafın tarihsel, kimyasal, toplumsal ve teknolojik gelişmeleri sonucu ortaya çıkan,
sürekli değişen ve gelişen yöntemleriyle günümüze kadar gelmesi anlatılmıştır.
Ekslibris ana başlıklı ikinci bölümde; ekslibrisin tanımı, tarihçesi, uygulama
biçimleri, fotoğrafik ekslibris tasarımları ele alınmıştır. Ekslibris ve fotoğrafik üretim
yöntemleri araştırılıp uygulama örneklerine yer verilmiştir.
Fotoğrafik yöntemlerle üretilen ekslibrisler ana başlığını taşıyan üçüncü bölümde;
çeşitli sanatçıların yaptığı fotoğrafik ekslibris örnekleri sunulmuştur.
Dördüncü bölüm ise; tezin amacı kapsamında; temel fotoğrafik teknikler
kullanarak

ya

da

bütününü

salt

fotoğrafla

hazırladığımız

ekslibris

çalışmalarından oluşmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Fotoğraf, ekslibris, fotoğrafik yöntemler, tasarım

tasarım
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ABSTRACT
MASTER THESIS
EXLIBRIS STUDIES IN PHOTOGRAPHIC METHODS
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Advisor: Asst. Prof. Dr. Salih DENLİ
2014, page: 77
Jüri: Assist. Prof. Dr. Salih DENLİ (Advisor)
Prof. Mehmet KAVUKÇU
Assist. Prof. Dr. Celalettin KARADAŞ
In the first part of the thesis which onsists of four parts; Under the main heading
of “ Photo,” the evolution of photo, from the early days of it’s incention to today has
been described along with it’smethods, which resulted from historical, chemical, social
and technological developments and which constantly change and develop.
In the secend part under the title of “ Exlibris,” The definition, history, application
styles of exlibris and designs of photographic exlibris are discussed.
In the third part which bears the title of exlibris produced with photographic
methods; exlibris examples, produced by various artists are presented.
The fourt part of the study, within the covarage of the thesis, is compsed of
exlibris design Works which have been prepared by using either main photographic
tecnigues or with salt photos as a whole.
Keywords: photography, the artist, photographic methods, design
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ÖNSÖZ
Fotoğraf ve ekslibris insanları bilgilendiren ve iletişim kurmalarını sağlayan
görsel unsurlar olarak kullanılmaktadır. Sanat öğrencilerinin eğitiminde, çevresinde ve
mesleki yaşantılarında büyük ve kalıcı bağlar kurarak her geçen gün büyümektedir.
Bu sanatla bizleri tanıştıran birikim ve donanımları ile beni yönlendiren hocam ve
danışmanım Salih DENLİ’ye, exlibris sanatçısı Sayın Prof. Dr. Hasip PEKTAŞ’ a,
Sayın Prof. Dr. Basri ERDEM’e, Sayın Prof. Mehmet KAVUKÇU’ya, Sayın Doç.
Fikret HAŞİMOV’a, Sayın Yrd. Doç. Dr. Mustafa IŞIK’a, Sayın Arş. Gör. Erhan
MUTLUGÜN’e çok teşekkür ederim. Ayrıca bu zor süreçte büyük bir özveriyle sevgi
ve desteklerini esirgemeyen anneme, babama, kardeşlerim ve arkadaşlarım Evren
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Özer
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Gonca ARSLAN
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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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alanında inanılmaz doğru
d
bilgi vve ayrıntılaarı saptayan bir sistem elde etmişttir. Böylecee
fotoğraf bilimsel
b
ve teknik araaştırmaların
n vazgeçilm
mez bir araccı olmuşturr. Fotoğraf,,
yakın çağğın en önem
mli ve en eetkili araçlaarından biridir. Herkess tarafından
n kolaylıklaa
üretilebilirr ve aynı şekilde dde tüketileb
bilir olmassı, fotoğraf
afçılığın gü
ünümüzdekii
yaygınlığaa ulaşmasın
ndaki en ttemel etken
ndir. Üç boyutlu
b
hayyat daha önce
ö
resim
m
tarafındann iki boyuttlu görüntüüye dönüştü
ürülüyordu. Fotoğraf bunu alet yardımıylaa
saptamayaa başladı. Böylece fotooğraf sanatçıısı da duygu
u ve düşünccelerini görü
üntüleyerekk
yıllar sonrrasına yansıtma fırsatınnı buldu (Kaanburoğlu, 2007:
2
21-311).
1.2. FOTO
OĞRAFIN
N TARİHÇE
ESİ
Fotooğrafçılığın başlangıç tarihi kesiin olarak bilinmemek
b
ktedir. Foto
oğraf tarihii
karanlık kutunun
k
içiinde görünntü elde etm
menin tarih
hi olduğu kkadar, bu görüntülerii
fotokimyaasal yolla saaptamanın dda tarihidir.
Günnümüzde ad
deta büyük bir sanayi dalına dön
nüşen ve şirrketler bazıında milyarr
dolar serm
maye ile ifade edileen fotoğraaf, asırlar önce çeşittli bilim adamlarının
a
n
çalışmalarrıyla başlay
yan, uzun bbir serüven sonunda ortaya çıkann ve XIX. yüzyılın
y
enn
dikkat çekken buluşlarrından birisiidir. Bu çallışma da yerr alan ilk biilim adamlaarının çoğu,,
hiçbir zam
man fotoğrafı bulmak iiçin yola çık
kmamışlard
dır. Tesadüffler sonucu bu buluşunn
bir bölüm
müne hizm
met etmişlerrdir. Daha sonraki yıllarda
y
fottoğrafın bu
uluşuna vee
gelişiminee katkıda bu
ulunan bilim
m adamları ise iki farklı alanda çaalışmalar yaapmışlardır..
Fotoğrafınn keşfi iki bağımsız aalanda “opttik” ve “kimya” dakii gelişmelerr sayesindee
olmuştur. Fotoğrafın optik tarihi binlerce yıl geriye gid
der.

Fo
otoğraf 1.1. Rönesans'ta Kullanılan Camera
C
Obsccura
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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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F
Fotoğraf 1.2.. Karanlık Ku
utu

Zam
manla merceeğin kalitesii yükseltilirr. 17.yüzyıld
da Camera Obscura’larr, pratik birr
kullanım alanı
a
bulurllar. Manzarra ve mimarri resimler yapan ressaamlar, karan
nlık odanınn
arkasına koydukları şeffaf kağğıtlar üzerrine perspektifi düzgüün resimlerr yapmayaa
başladılar.. Bu yıllard
da John Zahhn adındak
ki Alman paapaz camera
ra obscura’ssının önünee
merceği illeri geri oy
ynatarak nettlik yapan bir
b mekanizzma yerleşttirir. Işığın içeri gerenn
şiddetini ayarlamak içinde merrceğin içinee bir diyaffram ve üsttten bakıp daha rahatt
çalışmak için görüntüyü üste yyansıtan biir ayna koy
yar. Optüraatörü dışında her şeyy
tamam. Yaklaşık
Y
30
0cm. yüksekkliğinde vee 60cm. uzzunluğunda tek objekttifli reflekss
makinesinni bulur. Caamera obscuura taşınabilir ve mercekler arasıı uzaklık ay
yarlanabilirr
hale getiriilir ve böyleece görüntünnün odaklan
nması sağlaanır (Dölen, 1994: 122--133)
1.2.1. Kim
myasaldan Dijitale
D
Fottoğrafın Gelişimi
Fotooğraf kimyaasındaki ilkk çalışmalaar, kimyacı Fabricius ile başlamıış, sırasıylaa
Johan Heiinrich Schullte, Thoms W
Wedgwood
d ve Humph
hry Davy ilee devam etm
miştir. Dahaa
sonra,

X
XIX.
yüzyılın ikinci çeyreğinden
n başlayaraak, fotoğraaf kimyasın
nda önemlii

gelişmelerr olmuştur. Bir görüntüüyü, kalıcı biçimde
b
bir yüzeye mon
onte etme fik
kri gelişmişş
ve uygulam
maya konullmuştur.
Bir görüntünün
n, bir yüzeyy üzerinde fotoğrafik
f
yoldan
y
kalıccı biçimde saptanması,
s
,
yani gerçeek anlamda fotoğraf, bbaşta Fransıız Joseph Nicephore
N
N
Niepce (176
65-1833) ilee
Lois Jacquues Mande Daguerre (11787-1851) ve İngiliz William
W
Heenry Fox Taalbot (1800-1877) olm
mak üzere birçok
b
kişinnin çalışmalları sonucun
nda gerçeklleşebilmiştirr. Özelliklee
Talbot, biir negatiften
n çok sayıdda pozitif baskı
b
elde edebilme yyöntemini geliştirerek,
g
,
gerçek anllamda fotoğ
ğrafın kuruccusu olmuşttur.
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İlk fotoğraf
f
gö
örüntüsü 18826 yılında,, Niepce taarafından ellde edilmişttir. Niepce,,
deneylerinnde ışığa du
uyarlı maddde olarak gü
ümüş klorür kullanmayaa 1816 yılın
nda başladı..
Ancak, ilkk fotoğraf görüntüsünü
g
ü 10 yıl sonra başka yo
oldan elde eetti. Niepce,, elde etmişş
olduğu duuyarkatı bir camera obsscura içine koyup
k
8 saaat süre ile ppozlandıraraak Chanlon-sur-Saone’daki evinin
n penceresiinden görün
nen görüntü
üyü saptadı.. Bu işlemee Heliografii
(güneş ile saptama) adı verilir (K
Kanburoğlu,, 2007: 21-3
31).

Fotoğraff 1.3. Joseph Nicéphore N
Niépce. ‘Le Gras’da
G
Penccereden Görüünüm’1827. Heliografi

Bu görüntü ay
ynı zamandda ilk mim
mari fotoğraaf olarak dda kabul ed
dilmektedir..
Niepce, 1826
1
Hazirran ve Tem
mmuz ayın
nda camera obscura yyardımıyla elde ettiğii
dünyanın ilk fotoğraafı konusunnda, 8 Aralık 1827’de İngiltere’ddeki Royal Scienty’yee
bilgi verm
miş. Niepce’ın yöntemi üç bakımd
dan yetersizd
di. Birincisii, çok yavaşştı. İkincisi,,
görüntü net
n değildi. Üçüncüsü ise, yalnızz bir kopyaa elde edileebiliyordu. Fotografikk
anlamda, bir
b görüntü
üyü bir yüzeeye monte etmek
e
üzeree çalışma yyapan diğer bir Fransızz
da Dagueerre’dir. Daguerre, Parris Operası’’nda sahne ressamı ollarak çalışırken doğruu
perspektiffli çizimler için
i cameraa obscura ku
ullanmaya başlamış.
b
D
Daha sonra, görüntününn
kimyasal yolla sapttanması ilee ilgilenmiiştir. Daguerra, Niepcce ile ortaak çalışmaa
konusundaa girişimlerrde bulunm
muş. Fakat ortaklık
o
anlaşması anccak 14 Arallık 1829’daa
imzalanabbilmiş. Bu dönemde N
Niepce, üzeeri gümüş kaplanmış bakır levh
haların iyott
buharına tutularak
t
du
uyarlılaştırılm
ması üzerin
nde çalışıyorrdu.
Nieppce’in 1833
3’de ölümüü üzerine Daguerre,
D
çalışmaları ttek başına yürütmeyee
başlamış. 1835’te birr rastlantı soonucu levhaa üzerindek
ki gizli görüüntünün cıva buharınınn

8

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.
Talbot’un yönteminde istenildiği kadar pozitif görüntü oluştuğunu ve bunun
geliştirilebilir olmasını bulması poz süresini çok kısalttı. Bununla birlikte, yıkamanın
önemini bilmediğinden calotype’larından çoğu birkaç yıl içinde bozulmuş. Fotoğraf
kimyasındaki gelişmeler XIX. yüzyılın sonuna doğru George Eastman ile birlikte büyük
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gelişmelerr sağlamış. Eastman seeliloid rulo filmin
f
paten
ntini alarak yüzyılın so
onuna kadarr
dünya tekeelini elinde tutmayı başşardı.
Başllangıçta ken
ndi üretmişş olduğu ku
utu makineleeri için yapptığı filmlerrde, üzerinee
duyarkat sürülmüş
s
10
00 pozluk rrulo kağıt fiilm kullanılıyordu. Fottoğraf makin
nesi, içindee
film ile satılıyor
s
ku
ullanımdan sonra fabrrikaya gerii gönderiliyyor ve burrada banyoo
ediliyorduu. Banyo işlleminden soonra, kağıt üzerinden ayrılan
a
duyyarkat katmaanı saydam
m
bir altlık üzerine aktarılıyordu. 1889’da kağıt
k
yerinee nitroselülloz filmi ku
ullanılmayaa
başlanmış ve gerçek
k anlamda amatör fottoğrafçılık dönemi baaşlamıştır. Takip
T
edenn
K
firmaasının “siz ççekin, gerisini biz hallederiz” söyylemi ile yo
ola çıkışı vee
yıllarda Kodak
daha küçüük ebatlardaki fotoğraaf makineleerini üretmeesiyle sistem
m hızla halk tabanınaa
yayılmış (Kanburoğlu
(
u, 2007: 21--31).
O döönem ait William
W
Hen
nry Fox Tallbot’un bazı çalışmalarrından örnek
kler.

Fotoğrraf 1.4. Williiam Henry Fox
F Talbot (2
24.10.2014 taarihinde,
wunderbuzz.co.uk/archivve/william-h
w
henry-fox-talb
bot adresindeen alınmıştırr.)
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Fotoğrraf 1.5. Henrry Fox Talboot, (24.10.2014 tarihinde,, foxtablot.dm
mu.ac.uk adrresinden
alınm
mıştır.)

Fottoğraf 1.6. Henry
H
Fox Taablot’un Foto
ogram Çalışm
maları, (10.009.2013 tarihinde,
femsandmeess.tumbir.co
om adresinden alınmıştır.))
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Fotoğrraf 1.7. Johnn Maffat, 186
64 by William
m Henry Foxx Tablot

Hennry Fox Tablot’un Johhn Moffat tarafından çekilmiş bbir fotoğrafı
fı, 1864 İlkk
baskılardaa filmin taabanı kağıttmış ve kaağıt dokusu
unun verdiiği lif görü
üntüsündenn
kurtulmakk olanaksızm
mış. Bu sorrunu Niepcee’nin kuzen
ni Abel Nieppce 1847 yılında
y
ışığaa
duyarlı em
milsüyonu, yumurta beeyazıyla kaaplamış cam
mların üzerinne emdirerek çözmüş..
Yıllar sonnra Robert Bingham adındaki İngiliz
İ
ıslak
k plaka tekkniğini geliştirmiş buu
tekniğe gööre kolodyo
on cam üzeerine döküllüyormuş sonra gümüüş nitratla duyarlı
d
halee
getiriliyorrmuş. Bu zor
z ve sıkınntılı bir sisstemdi. Çün
nkü bu işleemi yapıncca fotoğrafıı
hemen çekkip banyo etmek
e
gerekkiyormuş. Aynı
A
zamand
da çok risklli bir yöntem
mmiş plakaa
bir yere değse
d
hemen
n ıslaklık ggörüntü silin
niyormuş. Cam
C
kırılgan
an bir malzeeme olduğuu
için savaşşta ve doğaada fotoğraff çekmek oldukça
o
zormuş. Bu needenle hem
m kağıt gibii
esnek, heem de cam
m gibi dokkusu olamaayan bir malzeme
m
buulunması gerekiyordu..
Kullanılann emülsiyonda kuru olmak zorrundaydı. Bunun
B
içinn bir çok çalışma
ç
vee
denemelerr yapılmıştıır. Bunu K
Kodak firmaası 1888’dee başarmış. Firma, esn
nek tabanlıı
asetat film
mi keşfetmişş ve bu buluuş fotoğraf tarihinin kilo
o metrelerinnden biri olm
muştur.
Renkkli filme geçiş
g
uzun yıllar sonrra gerçekleşti. Bunun için birço
ok kimyacı,,
fizikçi çaalışmış fakaat onlar rennkli filmi bulamamıştır. Amerikkalı iki mü
üzik adamıı
Godovskyy ve Lepold
d Manes rennkli filmin mucitleri
m
old
du. Ticari aanlamda ilk renkli film
m
Kodak firm
ması tarafın
ndan 1935 yyılında piyassaya sürülm
müştür.
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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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Fotoğraaf 1.8. Williaam Henry Foox Tablot, (2
24.10.2014 taarihinde, com
mmons.wikim
media.org
adresinden
n alınmıştır.)

Objeektifsiz foto
oğraf yöntem
mi olan fottogram, yarrı saydam yya da saydaam olmayann
objelerin siyah-beyazz veya rennkli fotoğraaf kağıdı, fotoğraf
f
fillmi ya da ışığa karşıı
duyarlaştırrılmış herh
hangi bir obbje üzerine yerleştirileerek pozlannması ve no
ormal kağıtt
banyosu işlemlerinin yapılmasıyyla elde ediilir. Bozlam
ma sırasındaa verilen f-d
değerlerine,,
objelerin saydam,
s
yaarı saydam yya da saydaam olmamaalarına göree gri tonlar artar ya daa
azalır. Obbjenin dışınd
da şablondaa kullanılab
bilir. Baskı sırasında aagrandizör objektifinde
o
e
orta f-değeeri seçmek (5.6f, 8f gibbi) gri tonlaarı daha rahaat elde etmeeyi sağlar.

Fotoğrraf 1.9. William Henry F
Fox Tablot, (24.10.2014 tarihinde,
t
yam
ma-bato.tum
mbir.com
adresinden
n alınmıştır.)
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Objeektifin önün
ne renkli ccamlar konu
ularak çok değişik soonuçlar eldee edilebilir..
Fotogramdda kompozzisyon çokk önemlidirr. Bundan dolayı baaskı öncesii tasarımınn
hazırlanm
ması gerekir. Fotoğrafınn teknik gelişimi içerrisinde en önemli bullgu, gümüşş
nitratın, güüneş ışığınd
dan etkileneerek kararm
masıdır. 172
25 yılında A
Alman kimy
yacı Johannn
Heinrich Schulze
S
bulunan olay,, gümüşün ışık etkisiy
yle indirgennmesidir. Bu
u bulgudann
yola çıkarrak Thomas Wedgwoodd, Humphry
y Davy ile birlikte
b
ışığaa karşı duyaarlaştırılmışş
(gümüş) üzerine yaaparak, bööcek kanad
dı koyarak
k saatlerce güneş ışığı altındaa
pozlamışlaardır.
18355 yılında Fo
ox Tablot “pphotogenic drawing” (ffotoğrafik ddesenşler) ad
dıyla dantell
ve botaniik örnekleriini ışığa kkarşı duyarllaştırdığı kağıdın
k
üzer
erine koyarak görüntüü
almıştı (D
Dölen, 1994: 125-133).

Fotoğrraf 1.10. Willliam Henry Fox Tablot,((24.10.2014 tarihinde, ww
ww. Syddney
y.edu.au
adresinden
n alınmıştır.)

Bu anlatılanlarr, hem fottoğrafın ilk
k teknik geelişimleri hhem de ilk
k fotogram
m
çalışmalarrıdır. Fotog
gram, gümüüş nitratın ışığa karşı duyarlılığıını bulan “Schulze”
“
i
anmak am
macıyla “Schulzegrafi”” olarak adlaandırılır.
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Foto
oğraf 1.11. F
Fotogram Örrnekleri (ME
EGEP, 2007; s.14)

Fotoğra
af 1.12. Renk
nkli Fotogram
m Örnekleri (MEGEP,
(
20007; s.18)

1.3.2. Solaarizasyon
Siyaah beyaz fotoğraf
f
basskısında yaapılan grafiik manipüllasyon’lar dan
d biridir..
Literatürleerde “posterrızasyon” addı ile geçerr. Öncelikle siyah beyaaz negatif deki görüntüü
kontak usuulüyle tire filme aktarrılarak serleeştirilmiş birr pozitif alıınır. Ardınd
dan tiredekii
pozitif göörüntü tekrrar bir tireeye aktarılaarak iyice sertleştirilm
miş bir yeeni negatiff
oluşturuluur. Fakat bu
u arada negaatif pozland
dırılıp geliştirici banyooya koyuldu
uktan sonraa
negatifte görüntü belirmeye ba şlar başlam
maz banyod
dan hızla çeekilir ve ag
grandizörünn
h
vve ışığa tu
utma süresii
ışığı altınnda bir sürre bekletilirr. Çekme anındaki hassasiyet
solarizasyyonun başarrısında önem
mli etkenlerrdir. Işıkta tutmak içinn söylenegeelen formüll
“pozlama süresinin dörtte
d
biri ilee üçte biri arası’’
a
şeklindedir. Fakkat bu formü
ülün çok azz
çalışmadaa işe yaradığ
ğı görülmüşştür. Doğru
u süreyi bulm
manın deneeme yanılm
madan başkaa
yolu yokttur. Işıktan çekilen tirre film tekrrar geliştiricciye atılır vve normal bir şekildee
geliştiktenn sonra sabiitleyici bany
nyoya alınır,, durulanır, kurulanır vve agrandizzöre normall
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bir negatif gibi montte edilerek siyah-beyaaz karta basskı yapılır. Oluşan görrüntüde araa
yahlar koyuu
tonlar yannmış, doğal olmayan ggriler ortayaa çıkmış beeyazlar lekeelenmiş, siy
grilerle içç içe geçmiiştir. Solariizasyon tek
kniğini sanaatsal anlamdda ilk kullaanan ve enn
yetkin örnneklerini verren kişi Mann Ray’dır.

Fotoğraff 1.13. Man Ray,
R (24.10.22014 tarihind
de, www.numinum.com adresinden alınmıştır.)
a

Fotoğğraf 1.14. Man
M Ray, (244.10.2014 tarrihinde, www.numinum
m.com adressinden
alınm
mıştır.)
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Fotoğğraf 1.15. Maan Ray; “Finngers”, 1930;; (24.10.2014
4 tarihinde, w
www.numin
num.com
adresinden
n alınmıştır.)

Fotoğğraf 1.16. Maan Ray, 19311; (24.10.201
14 tarihinde, www.pinterrest.com adresinden
alınm
mıştır.)
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Fotoğğraf 1.17. Maan Ray, 19311; (24.10.201
14 tarihinde, www.pinterrest.com adresinden
alınm
mıştır.)

Fotoğraaf 1.18. Man Ray, “Çıplakk Kadın” 193
31; (24.10.20
014 tarihindee, www.pintterest.com
adresinden
n alınmıştır.)
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Fotoğraff 1.19. Man Ray,
R (24.10. 2014 tarihinde, www.pin
nterest.com aadresinden alınmıştır.)
a

1.3.3. Röllyef
Neggatif film kaaresinin konntakt baskı (üst üste çaakıştırma) yyöntemiyle elde edilenn
negatif vee pozitif film
mleri üst üsste çakıştırıp
p sonrada az
a kaydırmaalar sonucu elde edilenn
kabartma (Rolief) etk
kiler görünttünün sırad
danlığını aşaar ve özgünn bir anlatım
m biçiminee
dönüşür.

Fotoğğraf 1.20. Gonca
G
Arslan
n, 2014
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Fotoğğraf 1.21. Gonca
G
Arslan
n, 2014

1.3.4. Bindirme
İki çekim
ç
üst üsste konularaak aynı film
m kart üzerin
ne basıldığınnda birbiriy
yle hiç ilgisii
olmayan nesneler
n
yan
n yana geleebilir. Bu görüntüde
g
perspektif yook olur, üçüncü boyutt
yoktur. İkki filmin üst üste çakışştırılması sonucu oluşan görüntüü gerçek üsttü bir imgee
yaratır. Yaani fantastik
k görüntülerr elde edileb
bilir.

Fotoğraf 1.22. M
Matthew Rolsston: Sophia, ‘ekose’ yüzz, 1988
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Fotoğraff 1.23. Man Ray,
R (24.10. 2014 tarihinde, www.pinterest.com aadresinden alınmıştır.)
a

1.3.5. Fotoomontaj
Fotooğraf parçallarının birle ştirilmesinee bir kolaj teekniğidir. FFotomontaj, fotoğraf vee
fotoğraf parçalarının birleştirilm
mesi temeline dayanır, basın
b
ve yayyın sektörün
nde, gerçekk
üstü görünntüler elde etmek için kullanılır. İlk
İ olarak, 1928 yılındda fotomonttaj sanatçısıı
Stepanovaa tarafından tanımlandıı.
Steppanova’ya göre,
g
her birri ayrı bir anlatım
a
güccüne sahip aanlık görün
ntülerin, tekk
bir fotoğğraf üzerindeki birleşşimi ve birleşkesidir
b
r. Kolaj, m
mevcut materyallerin
m
n
birleştirilm
mesine dayanırken, footomontaj, belli bir hedefe ulaşm
mak amacııyla sanatçıı
tarafındann çekilmiş olan fotoğrafflardan oluşşur.
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Fotoğraaf 1.24. Jerry
y Uelsmann, (16.09,2013
3 tarihinde ,w
www.masterss-of-photograaphy.com
adresinden
n alınmıştır.)

Fotoomontajın sezgisel vve gizemlii kurgu olasılıkların
o
nın çağımız sanatınaa
yansımalaarı, sanat eğiilimleri olarrak ortaya çıkmaktadır
ç
.

Fotoğraf 1.25. Jerry Uelsmann, ((16.09.2013 tarihinde, ww
ww.mirceapeeleanu.word
dpress.com
adresinden
n alınmıştır.)
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Fotoğğraf 1.26. Jerrry Uelsmannn ,(08.02.2014 tarihinde, www.pasaddena.edu adreesinden
alınm
mıştır.)

Fotoğrraf 1.27. Jerry
y Uelsmann,, Untitled, 19
966; (31.08.2
2013 tarihindde, www.maasters-ofphotogrraphy.com ad
dresinden alıınmıştır.)
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Fotoğraf 1.28. Jerry
y Uelsmann,, “Room”, 19
963; (31.08.2
2013 tarihindde, www.maasters-ofphotogrraphy.com ad
dresinden alıınmıştır.)

Fotoğraff 1.29. Man Ray,
R (24.10.22014 tarihinde, www.syd
dney.edu.au adresinden alınmıştır.)
a
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1.3.6. Kollaj
Düzz bir zem
min üzerinee fotoğraff, gazete kağıdı vee benzeri nesnelerinn
yapıştırılm
masıyla ve bazen boyaa ile karıştıırılarak uyg
gulanan bir resimleme tekniğidir..
Birbirleriyyle ilişkisiz gibi görüneen, hatta ay
ykırı gibi duran bazı forrmları bir araya getiripp
beklenmeddik bir espiri içine sookarak izley
yiciyi şaşırttmak, birbirrleriyle iletişim içindee
olabilecekkken dahi, fizik veyaa sosyal ko
oşulların en
ngellendiği olağan biirlikteliklerii
sağlayabillmek ya da
d bir takım
m olağan dışılıkları sunabilmekk için kolaaj yöntemii
fotoğrafçıllara geniş olanak
o
sağlaar. Kolaj yaaparken, bir kaç fotoğraaf’daki görü
üntü kesilipp
bir araya taşınabilir,
t
bunlardan
b
bbiri fotoğraffken, diğerii resim, gazzete kupürü veya basılıı
herhangi bir
b görüntü olabilir.

Fotoğraaf 1.30. Man Ray, “Obserrvatory Timee-The Loverss (Gözlem Zaamanı-Aşıklar)”, 1934

Siyaah-beyaz fo
otoğraflar kkendi aralarında renklli fotoğrafllarda kendii aralarındaa
kolajlanabbilir.
Kolaajlanacak fotoğraflarıın çekimleerinde ince gren (ddüşük hızzlı filmler))
kullanmakktan kaçınma, 400 asa veya daha yük
ksek hızdaa, iri gren
nli filmlerr
kullanılmaalıdır.
Fotooğrafta kolaaj yöntemi ffotoğraf san
natçıları taraafından sannatsal alandaa kullanılann
bir yöntem
mdir.
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Fotooğraf 1.31. (08.02.2014
(
tarihinde, www.
w
Wikipedia.org adressinden alınm
mıştır.)

Fotooğraf 1.32. Richard
R
Ham
milton, “Günü
ümüz Evleri”” 1956, (18.001.2014 tarih
hinde,
www.wiikipedia.org adresinden
a
alınmıştır.)
a
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Fotoğğraf 1.32. (3
31.08.2013 taarihinde, ww
ww.kolajmagaazine.com adrresinden alınm
mıştır.)

Fotoğrraf 1.33. Şah
hin Kaygun, 1984; (16.03
3.2013 tarihiinde, www.soosyalistkutuphhane.com
adresinden
n alınmıştır.)
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Fotoğraf 11.34. Şahin Kaygun, (16..03.2013 tariihinde, www
w.sosyalistkuttuphane.com
m adresinden
alınm
mıştır.)
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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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Eklibris 2.1. 1400 yılllarında III. A
Amenhophiss Kitaplığı İçin Yapılmış Olan Ekslibrris (Pektaş,
20
003)

Guutenberg’in
n 15. yüzyıldda matbaay
yı icat etmessinden önce kitaplar el yazmasıydıı
ve nadirenn bulunmak
ktaydı. Bu dda kitapların
n değerini çok
ç fazla art
rtırıyor ve korunmasını
k
ı
daha da önemli
ö
kılııyordu. Kitaap sahiplerri de kitaplların kapakklarının içleerine kendii
armalarınıı yerleştiriy
yor ve çalıınmalarını engelliyorlaardı. Gutennberg’in

icadıyla isee

kitapların sayısı çoğaaldığından eekslibrisin önemi
ö
ve gerreksinimi faark edilerek
k ekslibrisinn
gelişiminee çok büyük
k katkısıda oolmuştur.
“Gerrçek anlamda ekslibrissin 15. yüzy
yılın üçüncü çeyreğindde Güney Almanya’da
A
a
kullanıldığğı

bilinmeektedir.

A
Araştırmacıllara

göre

bunlardann

ikisi,

Hildebrandd

Brandenbuurg ve Wilhelm Vonn Zell isim
mli kitap saahiplerinin adına yapılmıştır. Buu
ekslibrisleer ağaç üzerrine elle boyyanmış basiit bir arma ve
v sahibininn elleriyle yazılmış
y
birr
sözden oluuşmaktadır.

Ekslibris 2.2. 1470-14
480 Yıllarındda Brandenbu
urg Ailesi İçin Yapılmış Olan Ekslibrris, (Pektaş,
20
003)
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Yazıda; Alman
nya’da Buxhheim Manasstırı’na edillmiş bu kippların sahipllerinin ruhuu
için dua edilmesi
e
yallvarılmaktaadır. Üzerinde Branden
nburg ailesii arması olaarak bilinenn
burnu hallkalı bir ök
küzün yer aaldığı bir kalkanı
k
tutm
makta olan meleğin reesimlendiğii
ekslibrisinn boyutu: 6.35x6.35cm
m.dir. 1470-1
1480 yılları arasında yaapılmış olan
n bu yazısızz
ekslibris artık
a
kağıtlarra basılmış ve renklend
dirilmiştir’’ (Pektaş, 20003).
Aynnı döneme ait diğer bbir ekslibrissde 1450 yıllarında “IIgler’’ (kirp
pici) takmaa
adıyla biliinen Alman
n papaz Johhannes Knaabenberg içiin yapılan vve çayırdak
ki bir çiceğii
ısıran bir kirpinin reesmedildiği ekslibrisdiir. Ekslibrissin üst kısm
mında bie şerit içindee
s
sözcükkleri yer alm
maktadır. Burada
B
ki am
maç, kitabı ödünç alann
“Hanns Iggler öpsün sizi’’
kişiye, kittabı geri geetirdiğinte ööpücükle ödüllendirile
ö
eceğini aksii takdirde kızgın
k
okluu
kirpinin mızraklarına
m
a hedef olaccağını hatırrlatmaktır. Siyah
S
müreekkeple yap
pılmış olan,,
fakat üzerrinden yüzzyıllar geçm
mesiyle kah
hverngiye dönüşen
d
buu ekslibris,, bugün kii
standart booyutlardan büyük
b
olupp; 19x14cm.dir (Ekslibrris: 2.3).

Ek
kslibris 2.3. 1450
1
Yıllarınnda Hanns Ig
gler İçin Yapılan Ekslibriis, (Pektaş, 2003)

“16.. yüzyılda Almanya’dda altın çağ
ğını yaşayaan ekslibriss, aynı yüzyılda diğerr
Avrupa üllkelerinde de
d görülmüşştür. İngilterre’de ilk eksslibris 15000’lerin başın
nda Thomass
Cardinal Wolsey
W
ve 1574’de Sirr Nicholas Bacom
B
için
n yapıldığı; Fransa’da ise
i 1529’daa
Jean Berrtaud ve 1574’de
1
A
Autun Piako
oposu Chaarsles Ailleeboust için
n yapıldığıı
saptanmıştır. Amerika’da görüleen ilk ekslib
bris ise 1629
9 yılında Heenry Daunster ve 16422
yılında Satephen Day
D
için yaapılanlardırr. Ekslibris 1585’de Portekiz’dee, 1588’dee
İspanya’daa görülmüşştür. İtalya ’da ise 18.yüzyılda ortaya
o
çıkm
mıştır’’ (Pek
ktaş, 2003,,
s.16).
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Matbbaanın icad
dıyla berabeer kitapların çoğalmasıy
yla gelişim ggösteren ek
kslibris ünlüü
sanatçılar tarafından da yapılmışştır. Bunlard
dan en önem
mlileri Alma
man baskı san
natçısı olann
Albrecht Dürer’dir (1471-1528)
(
). Albrechtt Dürer’in 1525 yılınaa kadar ayn
nı zamandaa
arkadaşı da
d olan döneemin devlett ve bilim ad
damı Willib
bald Pirckheeimer ve Heektor Pömerr
için yirmi bir sayfa ekslibris
e
hazzırladığı billinmektedir. Albrecht D
Dürer cömeert biri olann
Willibald Pirckheimeer için ağaçç baskı tek
kniği kullan
narak yaptığğı hanedan
n armasındaa
bereket seembolü olan boynuz iiçine üzüm ve şarap resmetmişti
r
ir. Ayrıca “kendisi
“
vee
arkadaşı için” manassına gelen ““sıbı et amıcıs” yazısıını kullanm
mıştır. İsmin
n önünde kii
hane) sözcüüğü ise ‘Wiillibald ‘ın kitapları’ m
manasına gelmektedir.
g
.
Latince libber (kütüph
1503 önceesinde yapılan bu eksllibrisin boy
yutu: 20x14cm.dir (Eks
kslibris: 2.4..). Albrechtt
Dürer’in dışında birrçok sanatççı ekslibris sanatının zirvesi sayyılan 16. yüzyılda
y
buu
pmışlardır. B
Bu sanatçılaar arasında;;
konuda biirçok örnek vermiş ve önemli çalıışmalar yap
Lucas Craanach (1472
2-1453), Haans The Ellder Burkhm
mair (1473--1531), Han
ns Buldungg
(1484-15445), Hans Hobein
H
(14997-1543), Barthel
B
Beh
ham (1502-11540) ve Jo
ost Ammann
(1539-15991) bulunmaaktadır.

Eksllibris 2.4. Allbrecht Dürerr, Almanya, XI (172x120
0), 1503 Önccesi (Pektaş, 2003)

Eksllibrisler, orrtaya çıkış ından 17. yüzyılın ilk
i yarısınaa kadar arrma temasıı
işlemekteyydi ve bu dönem A
Almanya’sın
nda manasttırlar, kliseeler ve so
oylular içinn
yapılmakttaydı. Bazıı kitapseveerler kitapllarında kullanırken bbazıları isee üzerindee
isimlileri bulunmassın
b
ndan ve tem
masından do
olayı arma olarak
o
kullaanılmıştır (E
Ekslibris: 2..
5.). Aynı zamanda
z
da
d Ortaçağ’ddan itibaren
n silah, zırh ve kalkanlaarda kullanıılıyor ve buu
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malzemlerrde, kitaplıık sahibininn diğer kü
ültürlü insaanlar arsındda statü kazanmasını
k
ı
sağlıyor ve flama olarrak da kabuul görüyordu
u.

E
Ekslibris
2.5.. Jost Ammaann, İsviçre, XI/col.
X
(354x
x240), 1570,, (Pektaş, 200
03)

17.yyüzyıl ekslibrslerin dee Barok dönem etkisi görülmektteydi. Önceeleri sadecee
mimari fiigür kullan
nırken, zam
manla İtalyaan üslubun
nun etkisiylle melek figürleri
f
vee
doğadan ayrıntılar kullanılmay
k
ya başladı. Sipariş veeren kişininn soyluluk
k armasınınn
yanında arrtık yaşam anlayışına uygun tavırlarına de yer
y verildi. Başlangıçtaa yalın birr
isim ve sembolda
s
oluşan
o
eksllibrisler, 18. yüzyıl sonrasınd bbüyük kütü
üphanelerinn
vazgeçilm
mez uygulam
maları arasınnda yer ald
dı. 19. yüzyılda da sannayi devrimiiyle kitabınn
varlığı güççlendi ve saadece özel kkütüphaneleer değil büy
yük ve kurum
msal kütüph
hanelerindee
sayısı artm
maya başlad
dı. Artık göörülmemiş miktarda kitap
k
basımıı yapılmakttaydı ve buu
gelişmeninn paralelind
de de kitapp ya da kitaap sahibine özgü tasarrımlar yerin
ne daha darr
anlamda, basit
b
mühürri damgalarr ekslibrisolaarak kullanıılmaya başllamıştı. Fak
kat bütün buu
gelişmeyee rağmen san
natseverler tarafından özgün
ö
çalışm
malar hep vvarlığını sürrdürmüştür.
Bu durağanlığıın ardındann 19. yüzyıılın sonlarında ekslibrris sanatınd
da yeni birr
canlanlanm
ma yaşanm
mış, kitleleere yönelik
k çalışmalaar yapılmaaya başlan
nmıştır. Buu
gelişmedee

ekslibrris

kolleeksiyonculu
uğunu

doğurmuş

ve

geeliştirmiştir..

Kolleksiyoonculuğun öncüsü olaarak da; 18
850 yılların
nda topladığğı ekslibrissleri “Kitapp
Ticaretininn Tarihiylee İlgili Ressimli Kitap
plar, Sanatllar ve messlekler” isim
mli kitaptaa
yayınlayann Koln’lü an
ntikacı Heinnrich Lemp
pertz olarak görülür.
“18880 yılında, daha
d
sonra T
Tabley Lord
d’u diye anıılan J.Leiceesker Warren. Ekslibriss
çalışmalarrı konusund
da bir rehbber hazırlaamıştır ve on bir yıl sonra da Londra’daa
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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.
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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/issue3/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 araçgereçler 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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Fotoo-gravür için
n negatif vee pozitif film
mlerimiz hazırdır.

Ekslibris
E
2.6.. Pektaş, Hassip, P3+MT (120x60),
(
19999

Levhha yüzeyinii aside karşşı örtmek iççin ışığa du
uyarlı bir laak kullanılırr. Kodak’ınn
oto lakı (pphotolach) bu
b teknik içiin son derecce uygundur. (U.S.A Spprey, Avrup
pa’ da koyuu
renk plasstik şişelerrde satılır)). Levhanıın ortasınaa dökülen foto lak
k, plakanınn
döndürülm
mesi ve harreket ettirilm
mesi ile yü
üzeye homojjen kalınlıkkta yayılmaası sağlanır..
Yüzeye dökülen lakıın fazlası teekrar şişeyee geri konaabilir. Kurum
uma süresi normal
n
odaa
ka, fönle buu işlem dah
ha çabuklaşttırılabilir. D
Daha sonra pozitif
p
film
m
koşullarınnda 20 dakik
tabaka bu plakanın üzzerine yerleeştirilir. Dah
ha düzenli ve
v iyi sonuçç alabilmek için serilenn
ü
tem
miz bir cam
m levha kon
nur. Bazı attölyelerde bbunun yerin
ne vakumluu
filmlerin üzerine
çerçeve kuullanılır. Pllaka yüzeyiindeki ışığaa duyarlı lak
k tabakası iiçinde oldukça yüksekk
miktarda utraviole dalgalar bbuluna bir ışık kaynaağıyla resim
im pozitifi üzerindenn
aydınlatır.. Aydınlatm
ma süresi (ıışığı verme süresi) utrraviole ışığıının 5/1 süresine göree
değişir. Işşıklandırmaan sonra pllaka yaklaşşık 4 dakik
ka kadar K
Kodak bany
yosu içindee
tutulur. Buu şekilde çiizgi ve nokt
ktalar pozitiff “opak’’ temizlenereek ışık geçiirimsiz halee
getirilir. Böylece
B
resim bulunmaayan kısımlaar sertleşir, aside karşı dayanıklı hale gelir.
Dahha sonra plaaka, akan biir su altındaa yıkanır vee kurutulur.. Dikkatlicee ufak çizikk
ve delikleer kontrol edilerek asfaalt lakla kap
patılır. Bun
ndan sonra pplaka asit banyosunda
b
a
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yedirilerekk indirilir. Asitten çıkkarılan plak
ka yıkanıp kurutuldukttan sonra diğer
d
çukurr
gravürler gibi
g basılır.

Ekslibris 22.7. Okur, Gö
ökhan, P3 (6
66x40), 19977

2.3.2.1.2. Fotolitoğra
afi Baskı (P
P6) Photolittography / Photolitho graphie
Doğğal kireç taaşı üzerine resim veyaa fotoğrafın
n aktarılmaasıyla kullanılan baskıı
tekniğidir.. Bu baskının esası yağğın suyu itm
mesi özelliğiine dayanır.. Yüzeyi pü
ürüzsüz halee
getirilen kireç
k
taşının
n yüzeyine yyazı, resim ve
v fotoğraf özel bir müürekkeple naakşedilir.
Bu mürekkepin
n özelliği yyağlı olmaasıdır. Bask
kı kalıbı, yyazı işleri ve
v fotoğraff
aktarımı tamamlandık
t
ktan sonra net bir görrünüm almaası için tereebentinle siilinir. Dahaa
sonra kalııp su içine sokulup çıkkarılır. Bask
kı taşına mürekkep
m
süürülür. Bask
kı kalıbı birr
kağıda bastırılmak su
uretiyle isteenilen baskıı yani P6 baaskı tekniğii elde edilm
miş olur. Buu
kalıplar saaklanarak ileeride tekrarr kullanılabiilir.
2.3.2.1.3. Fotoğrafik
k İpek Bask
kı (P9) Serig
graphic Reeproductionn (Photosilk
kscreen)
y
şekllidir. Ahşap
p ya da meetal bir çerççeveye geriilen değişikk
Bir seri baskı yapma
türdeki poolyester ipek kumaşınnın fotofilm
m emülsiyo
on denilenn bir film tabakasıylaa
kaplanıp ışıkta pozlaadık’dan soonra basılm
ması gerekeen grafik. IIşığa duyarrlı bölgelerr
suyun yarrdımıyla bo
oşaltılır ve hassas bir şablon olu
uşur. Bu şab
ablona kalıp
p deriz. Buu
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şablona booya bir raglee (ağzı keskkin bir kauççuk) yardım
mı ile kağıta aktarılır. Fotoserigrafii
baskıyla bir
b kalıptan bir
b çok baskkı alınabilirr. CMYK baaskı tekniği işlemi kolaaylaştırır.
2.3.2.2. Dijital Yönteemler
P8) Photogrraph / Photographie
2.3.2.2.1. Fotoğraf (P
e
yapılan fottoğraf ağırlıklı tasarım
m
Fotooğrafın orijiinal hali ya da küçük eklemelerle
yöntemidiir.

Ekslibris 2.8.
2 PEKTAŞ
Ş, Hasip, P8+CAD,
+
1997
7, www.fotoggrafya.gen.trr
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Ekslibris 2.9.
2 PEKTAŞ
Ş, Hasip, P8+CAD,
+
1997
7, www.fotoggrafya.gen.trr

2.3.2.2.2. Bilgisayarrda Özgün Tasarım (CGD) Com
mputer geneerated desiign
Dijittal teknolojji hızlı bir gelişim gö
östermiş vee halen bu süreç dev
vam ediyor..
Bilgisayarrın izin verrdiği geniş bir oranda yaratıcı yö
öntemler m
mevcuttur. Bilgisayarda
B
a
üretilmiş tasarım olarak anlaşşılmalıdır. Tamamen sanatçı taarafından üretilmemiş
ü
ş
parçalar kuullanılabilirr.
Örneeğin taranıılmış (scannned) fotoğ
ğraflar ve resimler
r
giibi. Fakat tasarım vee
kompozisyyon her daiim sanatçıyya ait olmaalıdır. Burad
da amacımıız günümüzz bilgisayarr
teknolojisiinden yararlanmaktır.
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Eksslibris 2.10. CGD 8x11..5 2009, www
w.maroon.coom.tr

Ek
kslibris 2.11. DURMUŞ,, Bahar, CGD
D 2012, www
w.durmusbahhar.blogspot..com
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Eksslibris 2.12. CGD, 8x11,5 2008, ww
ww.maroon.coom.tr

2.3.2.2.3. Bilgisayarlla Çoğaltm
ma (CRD) Computer
C
Reproduced
R
d Design
Bilggisayar bir taasarımın orttaya çıkmassında kullan
nılan önemlli bir teknolojik araçtır..
Bilgisayarr röprodükssiyonlu dizzayn, orijin
nali bir dereceye kadaar değiştirillmiş ya daa
küçük oriijinal unsu
ur ve öğeleer eklenmiş olsa bilee kopyanınn dijital teeknoloji ilee
gerçekleşttirildiği bir tasarım
t
şekllidir.

Ekslibris 2.13.
2
UYAN
NIK, Ozan, C
CRD, 2010; (2
26.11.2014 tarihinde,
t
ww
ww.aed.org.tr adresinden
alınm
mıştır.)
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ÜÇÜNCÜ
Ü BÖLÜM
F
FOTOĞRA
AFİK YÖN TEMLERL
LE ÜRETİİLEN EKSL
LİBRİSLE
ER
Ekslibrisse gönül verrmiş sanatçııların yaptığ
ğı çalışmalar
arın bulundu
uğu bu
bölümde kullanılan
k
fo
otoğrafik ekkslibris örneekleri.
3.1. FOTO
OĞRAFİK
K YÖNTEM
MLERLE ÜRETİLEN
Ü
N EKSLİBR
RİSLER
İnsaanlığın varo
oluşundan iitibaren birçok değişim
me ve geli şime açık olan sanat,,
özünü aslaa kaybetmeden, bütün fotoğrafik teknikleri
t
kullanarak saanat dünyassında yerinii
almıştır.

Ekslibris 3.1.
3 PEKTAŞ
Ş, Hasip, P8+
+CAD, 1997; www.fotoggrafya.gen.trr
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Ekslibriis 3.2. ADIG
GÜZEL, Nurddan, CGD, 20
005; 2nd F.II.S.A.E. Com
mpetition forr CGD Exlibris 200
06 Katalog

Ekslibris 3.3. BAH
HAR, Tezcann, CGD; 33.F
FISAE Ulusllararası Eksliibris Yarışması 2010
Kattalog
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Ekslibris 3.4. PEK
KTAŞ, Hasip,, CGD 2004; (10.09.2011 tarihinde, www.fotoğrraf.gen.tr
adresinden
n alınmıştır.)

Ekslibriss 3.5. BAHA
AR, Durmuş, CGD 2012; (22.11.20144 tarihinde,
ww
ww.durmusbaahar.blogspo
ot.com adresiinden alınmışştır.)
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Ekslibriis 3.6. DEMİİRBAKAN, Eren, CRD, 2011; (26.11
1.2014 tarihiinde, www. İssuu.com
İ
adresinden
n alınmıştır.)

Ekslibriis 3.7. TARL
LAKAZAN, Burak, CGD
D, 2010; (26.11.2014 tarihhinde, www..aed.org.tr
adresinden
n alınmıştır.)
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Ekslib
bris 3.8. KO
ORKMAZ, Enngin, CGD, 2010;
2
(26.11.2014 tarihinnde,www.aed.org.tr
adresinden
n alınmıştır.)

Ekslibrris 3.9. BAEYENS, Marttin R., CGD,, 2002; (26.11.2014 tarihi
hinde, www.aaed.org.tr
adresinden
n alınmıştır.)
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Eksliibris 3.10. GEÇİMLİ,
G
Saalih, CGD, 20
009; (26.11.2
2014 tarihindde, www.aed
d.org.tr
adresinden
n alınmıştır.)

Ekslibrris 3.11. DEL
LEMEN, Güül, P8+CGD, 2010; (26.11.2014 tarihiinde, www.aaed.org.tr
adresinden
n alınmıştır.)
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Ekslibrris 3.12. TUN
NÇ, Arif Ziyya, P8+ CGD
D, 2010; (26.1
11.2014 tarihhinde, www.aed.org.tr
adresinden
n alınmıştır.)
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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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Ekslibris 44.1. ARSLAN
N, Gonca, P+
+ CGD, 20144

Eksllibris 4.1’dee İstanbul kkız kulesi, fo
otoğraf kağıdı üzerine konulan caam levhanınn
üstünde tuuzla oluşturrulan komppozisyon daaha sonra agrandizör
a
aaltında pozlandırılarakk
elde edilm
miş bir çaalışmadır. F
Fotoğraf kaağıdı banyo
osu yapıldııktan sonraa kurumasıı
beklenmişştir. Bilgisay
yar ortamınnda yazı eklenmiş, Eksslibrisin çoğğaltma yönttemi olarakk
da bilgisayyar kullanıllmıştır. Fotoogramda yaapılan çalışm
malar tek bbaskı yapılaabildiğindenn
ve aynı kompozisyon
k
nun tekrar tekrar basılma imkanıı olmadığınndan bilgisaayar ortamıı
kullanılmııştır.

Ekslibris 4..2. ARSLAN
N, Gonca, P + CGD, 20144
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Eksllibris 4.2’d
de fotoğraff kağıdı üzerinde
ü
caam levha kullanılaraak çamaşır
askısında yer alan çamaşırlarla
ç
a bir komp
pozisyon olluşturuldu. Kesilen kü
üçük kağıt
parçaları mandal ollarak kullaanılmıştır. Oluşturulan
O
n çalışma agrandizör yarımıyla
pozlandırıılarak çalışm
ma elde eddilmiştir. Filmin
F
bany
yo aşamasınndan sonraa kuruması
beklenildi ve bilgissayar ortam
mında yazı yerleştirm
mesi yapılddı. Çoğaltm
ma işlemi
bilgisayar ortamında yapılmıştır..

Ekslibris 4..3. ARSLAN
N, Gonca, P + CGD, 20144

n oluşturulu
urken kadınn kolyesi kullanılarak
k
Eksllibris 4.3 çalışmada kkompozisyon
Salih Dennli adına yaapılmıştır. K
Kolye cam levhanın üzerine
ü
yerrleştirilip assetat kağıtı
üzerine yaazılan yazın
nın çıktısı daa kompozisy
yona göre yerleştirilmi
y
iş. Sonrasında fotoğraff
kağıtı üzeerine konullan çalışmaa agrandizö
ör altında pozlandırıla
p
arak fotoğraaf kağıtına
aktarılmış, sabitleme ve yıkamaa banyosund
dan sonra kurumaya
k
bıırakılmıştır. Çoğaltma
yöntemi olarak
o
bilgisayar kullannılmıştır.
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Ekslibris 4..4. ARSLAN
N, Gonca, P + CGD, 20144

Eksllibris 4.4.’d
de asetat kaağıdının üzzerine çizileen kompozzisyon karanlık odada
fotoğraf

kağıdının üzerine
ü
konnularak pozllandırılmıştıır. Bilgisayaar ortamınd
da çoğaltma

işlemi yappılmıştır.

Ekslibris 44.5. ARSLAN
N, Gonca, P+
+ CGD, 20144
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Kulllanılan opjeeler; buğdaay başaklarrı, tül, bitkii tohumlarıı, fisto parçaları, oya
kullanılaraak oluşturu
ulan kompoozisyon agrandizör de pozlandırıllmış. Fotoğ
ğraf kağıdı
sabitleme ve yıkamaa banyosunddan sonra bilgisayar
b
ortamına
o
akktarılmış. Bilgisayarda
yazı karakkteri oluşturrularak çoğaaltılmıştır.

Ekslibris 44.6. ARSLAN
N, Gonca, P+
+ CGD, 20144

Eksllibris 4.6’daa kullanılann çiçek opjessi cam levhaanın üzerinee yerleştirilek fotoğraff
kağıtının üstünde
ü
agrrandizör eşlliğinde pozllandırılmış. Sonrasındaa sabitleme ve yıkama
banyosu yapılarak kuruması beklenilmiş. Kuruyan
n çalışma bilgisayarr ortamına
aktarılmış ve çoğaltm
ma yöntemi oolarak kullaanılmıştır.
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Ekslibris 4..7. ARSLAN
N, Gonca, P + CGD, 20144

Eksllibris 4.7’d
de oluşturuulan kompo
ozisyonda metal çarkklar ve insan silueti
kullanılmııştır. Bilgissayar ortam
mına atılan
n çalışmayaa küçük m
müdahalelerr yapılarak
çoğaltılmaasına imkan
n sağlandı.
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Ekslibris 4..8. ARSLAN
N, Gonca, P + CGD, 20144

m
parçaalarıyla oluşşturulan kompozisyon
Kulllanılan pul parçaları, ttül, ip ve metal
agrandizörr yardımıy
yla fotoğraff kağıdına pozlandırıılmış. Banyyo işlemin
nden sonra
bilgisayar ortamında küçük müddahalelerle çalışma
ç
sonllandırılmışttır.
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Ekslibris 4..9. ARSLAN
N, Gonca, P + CGD, 20144

Eksllibris 4.9’d
da oluşturullan kompossizyon foto
oğraf kağıddı üzerine yerleştirilip
y
agrandizörr eşliğindee pozlandırrılmıştır. Bilgisayar
B
ortamında yapılan eklemelerle
e
çalışma soonlandırılmııştır.

Ekslibris 4.110. ARSLAN
N, Gonca, P + CGD, 20114

Eksllibris 4.10’da zincirlle oluşturu
ulan kompo
ozisyona eel yazısıylaa ekslibris
yazılarak karanlık od
dada pozlanndırma işlem
mi yapılmışttır. Banyo yyapılan foto
oğraf kağıtı
gisayar ortaamında çoğaaltılmıştır.
kuruduktaan sonra bilg
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Ekslibris 4.111. ARSLAN
N, Gonca, P + CGD, 20114

Eksllibris 4.11’de fotoğraaf kağıdı üzerine dü
üğme, iğnee ve ip kullanılarak
k
oluşturulaan kompozissyon agranddizör ile pozzlandırılarak Hasip Pekktaş adına yapılmıştır.
y
(Hasip Peektaş ekslib
brisi bizleree tanıtan ön
nemli ustalardan biriddir.) Yazı asetat
a
kağıt
üzerine yazılarak
y
ko
ompozisyonna yerleştirrilmiştir. Çoğaltma
Ç
işşlemi için bilgisayar
kullanılmııştır.

Ekslibris 4.112. ARSLAN
N, Gonca, P + CGD, 20114
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Eksllibris 4.12’d
de oluşturuulan çalışmaada karanlık
k oda ortam
mında fotoğ
ğraf kağıdı
üzerine tüül eşarp ve kelebek
k
kulllanılarak ko
ompozisyon
n oluşturulm
muştur. Agrrandizör ile
pozlandırıılan çalışma banyo aaşamalarındaan sonra kurumaya
k
bbırakılmıştırr. Çalışma
bilgisayar ortamına ak
ktarılarak yyazı kısmı bilgisayarda eklenerek ssonlandırılm
mıştır.

Ekslibris 4.113. ARSLAN
N, Gonca, P + CGD, 20114

E
Ekslibris
4.13’de
4
aggrandizör ile
i
pozland
dırılan kom
mpozisyon bilgisayar
ortamıına aktarılm
mıştır. Bilggisayar ortaamında filittrelerden röölyef etkisi verilerek
çalışm
ma sonlandırrılmıştır.
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Ekslibris
E
4.114. ARSLAN
N, Gonca, P8 + CGD, 20114

Kuruumuş bir ağaç kökü üzerinde hayat bulaan mantarddan oluşan fotoğrafta
solarizasyyon yöntem
mi uygulanm
mış. Dijitaal ortamda yazı eklennerek çalışşmaya son
verilmiştirr.

Ekslibris
E
4.115. ARSLAN
N, Gonca, P8 + CGD, 20114

Fotooğrafın üzerrine solarizaasyon filitreesi uygulan
nmıştır. Bilggisayarda yapılan bazı
müdahaleller ve yazın
nın eklenmeesiyle çalışm
ma sonlandırrılmıştır.
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Ekslibris
E
4.116. ARSLAN
N, Gonca, P8+ CGD, 20114

Fotooğrafın orjillan hali üzerrine solarisazyon filitresi uygulannmıştır. Hay
yat yolunda
uzun bir yolculuk
y
dileeğiyle Handdan Alp adın
na yapılmışştır.

Ekslibris
E
4.117. ARSLAN
N, Gonca, P8 + CGD, 20114

İsmaail Tunalı adına çeeşitli fotoğ
ğraf kareleerinden alıınan bazı parçalarlaa
oluşturulm
muş bir ko
olaj çalışm
masıdır. Yap
pılan çalışm
mada İsmaail Tunalı’n
nın meslekk
yaşamındaa ki çeşitlilik ve birikim
mler baz alın
nmıştır.
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Ekslibris
E
4.118. ARSLAN
N, Gonca, P8 + CGD, 20114

Kozzasından yeni çıkmış kkelebeklerin
n yaşamla buluşma
b
annları fotoğraflanmıştır..
Bu fotoğraaf Yeliz Ekee’nin saflığ ını çağrıştırrdığı için çaalışma onunn adına yapıılmıştır.

Ekslibris
E
4.119. ARSLAN
N, Gonca, P8 + CGD, 20114

f
üzeerine bilgisaayarda bazı efektler vee
Dikiiş makinesi ve daktiloddan oluşan fotoğraf
yazı eklennerek çalışm
ma yapılmışttır.
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Ekslibris
E
4.220. ARSLAN
N, Gonca, P8 + CGD, 20114

İstannbul; kız kulesi ve kadın img
geleri bazı fotoğraf karelerindeen alınarakk
fotomontaaj yapılmışttır. Ekslibrris çalışmallarında kad
dın imgesinni işleyen Salih
S
Denlii
adına yapıılmış çalışm
ma dijital ort
rtamda yapılan filitre uygulamalarrıyla renklen
ndirilmiştir..
Yazı elle yazılarak
y
olluşturulmuş tur.

Ekslibris
E
4.221. ARSLAN
N, Gonca, P8 + CGD, 20114
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Eksllibris 4.21’de oluşturuulan kompo
ozisyon dörtt ayrı fotoğğraf karesin
nden alınann
kesitlerle ve
v filitreler kullanılar ooluşturlmuştur.

Ekslibris
E
4.222. ARSLAN
N, Gonca, P8 + CGD, 20110

Fotooğraf üzeriine hiçbir müdahale yapılmamıış. Bilgisayyarda yazı eklenerekk
çalışma biitirilmiştir.
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Ekslibris
E
4.223. ARSLAN
N, Gonca, P8 + CGD, 20110

Mavvi ve beyazın birleştiğii fotoğrafa güvercinlerr eşlik etmiiş. Fotoğraffın üzerindee
hiç bir değğişiklik yapılmamıştır. Bilgisayar ortamında yazı
y eklenm
miştir.

Ekslibris 4.224. ARSLAN
N, Gonca, P8+CGD, 201 4

Fotooğraf üzerin
nde her haangi bir müdahale
m
yaapılmadan yazının ek
klenmesiylee
çalışma biitirilmiştir.
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Ekslibris 4. 25. ARSLAN
N, Gonca, P8+CGD, 201 4

Eksllibris 4.25’d
de fotoğraff ilk haliylee kullanılmıış bilgisayaar ortamınd
da fotoğrafaa
bir efekt uygulanmam
u
mıştır. Yazıı bilgisayarrda yazılarak çalışma E
Erhan Mutllugün adınaa
yapılmıştır.

Ekslibris 4. 26. ARSLAN
N, Gonca, P8+CGD, 201 4
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Tariih anlatan bir
b fotoğraaf olması nedeniyle
n
İllber Ortaylıı adına yap
pılmış olann
çalışmadaa fotoğrafın
n orjinal haali korunmu
uştur. Bilgisayarda yaazı eklenereek ekslibriss
bitirilmiştiir.

Ekslibris 4. 27. ARSLAN
N, Gonca, P8+CGD, 201 4

Papaağanın renk
kliliği Cem Yılmazın renkli kişiliğini yansıtttığı için çaalışma ünlüü
Fotoğrafıın orjinalin
komedyenn adına yapılmıştır.
y
ne müdahhale edilm
meden yazıı
eklenmiştiir.
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Ekslibris 4. 28. ARSLAN
N, Gonca, P9+CGD, 201 4

Tariihi bir mekaana çekilen fotoğraf CM
MYK renklerine ayrılaarak fotoğraafın tramlarıı
önemlidir.. Tram değeri (yani nokta büy
yüklüğü) kullanılan
k
ippek numarrasına göree
yapılmalıddır. Çünkü gözeneklerr büyük olu
ursa baskıd
da istenilen sonuç eldee edilemez..
Mavi (cyaan), kırmızıı (magenta)), sarı (yelllow), siyah (black) kaatmanlarınd
da tramlarınn
aynı büyüüklük de olm
malı ve ayrrı ayrı hazıırlanmalıdır. Baskı yappılırken maavi, kırmızı,,
sarı ve siyah
s
şeklin
nde yapılm
malıdır. Bu
u baskı yöntemiyle ssoft bir gö
örüntü eldee
edilmekteddir. Polyestter ipek kum
maşının foto
ofilm emülssiyon denileen bir film tabakasıylaa
karanlık ortamda
o
kaaplanıp ışıkkta pozland
dıktan sonraa basılmasıı gereken fotoğraf
f
buu
kumaşa şaablon gibi çııkar. Işığa dduyarlı bölg
geler suyun yardımıyla boşaltılır ve hassas birr
şablon oluuşur. Bu şaablona bir ragle yardıımıyla bask
kı aşamalarr izlenerek yapılmıştırr
(CMYK)
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Ekslibris 4. 29. ARSLAN
N, Gonca, P9+CGD, 201 4

Eksllibris 4.29.’’da İstanbuul Kadıköy’’de çekilmiş fotoğrafınn tramları ayarlanmış.
a
.
Filimler hazırlanan kaalıpların üzeerine baskıssı yapılarak çalışma sonnlandırılmışştır.
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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 fotokolajlar, 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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