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Cemil Cahit Yavuz
İDGSA-Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi 
Grafik Anasanat Dalı’ndan 
1985'de Y. Lisans mezunu 
oldu. Sivrihisar'da doğdu. 
İstanbul'da yaşıyor. Grafik 
tasarim ve çizgi, illüstrasyon 
işlerinin yanısıra grafik işler 
üretiyor. Üniversitede grafik 
tasarım dersleri veriyor.
Ot, Cumhuriyet-Muhtar, 
Martı, Paspas, YumuşakG, 
Ekspres, Deli, Nankör, Limon 
ve Gırgır gibi yayınlarda 
köşe ve sayfalar oluşturdu.

Leke Oyunları Köşesi: 
Yaptığım işler içinde en esprili en anlaşılır olanlarını 
kullandığım alanı oluşturuyor. Her kesime hitap ettiği için 
bende çağrıştırdığı kelime ve deyimleri ekliyerek köşeyi 
düzenliyorum. Bu durum okuyucuyu koşullandırıyor gibi 
gözükse de aslında anlam güçlendirdiğini söyleyebiliriz.

CCY.ATOLYE, Sıraselviler Caddesi, Safiye Ayla Apartmanı, 
No: 24/3 Taksim, Beyoğlu / İstanbul    ccy.atolye@gmail.com   
cemilcahityavuz.com    lekeoyunlari.com    0535 87 87 603

Bu bir dergi ya da portfolyo sayfaları 
değil. Yaptığım işlerin serüveni. 
Pastel işlerle  başlayan süreç “Lekesel” 
işlere oradan dergi ve sergilere, nasıl 
evrildiğini anlatmak istedim.

Çizerlik ve grafik tasarımcılığımın yoğun 
dönemlerinde iş sonrası evde pastel 
işler üretiyordum. Çişitli konularda ve 
tek vurgulu, ışık gölgeli işlerdi. 
50x60 cm. boyutlarında ve epey vaktimi 
alıyordu. Aslında çok keyf aldığım özel 
ifade alanımdı. Taslaklarını da çini 
mürekkep ve fırça ile yapmayı tercih 
ediyordum. Taslaklar hem fikri hem de 
form olarak görmemi sağlıyordu. Çok 
birikmişlerdi. Taslak olarak kalmaları da 
bazen iyi fikirmiş gibi geliyordu. 

Bilgisayarı henüz işin içine sokmamış-
tım. İnternetle birlikte font dünyasını, 
vektörel işleri vs. tanıyınca biriken 
lekesel taslakları vektöre dönüştürmeye 
başladım. Hatta “Dingbad” serisi bile 
yaptım bilgisayarıma yükledim. Beni 
bu çalışmalar daha yalın yaklaşıma 
yönlendirdi . Aslında kafamda hep bir 
kitap yapma fikri vardı. “Leke” lerden 
oluşan çeşitli boyutlarda kitap maketleri 
yaptım. Herşey daha anlaşılır ve çok 
somuttu.

Hayvan Dergide “Leke”lerin yayımlan-
ması gündeme geldi. Daha anlaşılır ve 
daha esprili olanlarla altlarına işlerin 
çağrıştırdığı kelimeleri ekleyerek bir 

köşe hazırladım. Adını da “Dingbad” 
yaptım. Her ay dergi için de üretmeye 
başladım. Bir yandan da sergi yapmak 
için hazırlanıyordum. 

Adasanat mekanının bir bölümünü 
sergi alanı olarak düzenledi. İlk sergiyi 
benim işlerimle açtı. Benim de ilk 
kişisel sergimdi. Serginin adını  kelime 
oyunlarından esenlenerek “Leke 
Oyunları”  yaptım. İlgi görünce işlerimle 
ilgili web sitesinin de işlerimin de 
adı oldu. Okullar ve şirketlerde oyun 
katagorisinde algılandığı için sitemin 
engellendiğini sanmama rağmen aynı 
isimle devam ediyor.

Yaptığım “Leke”ler gölge ve silüet 
değil. Aksine gölge ve silüet olmayı  
reddeden, yeniden biçimlendirilmiş, 
negatif ve pozitif alanları bir bütün 
olarak değirlendirildiği, boşluk ve beyaz 
alanların da konunu içinde olduğu 
stilizasyonlardır.  Benzerlikler üzerinden 
birbirinden farklı nesneleri biraraya 
getirerek kavramları görselleştirdiğim 
tanımlanmış bir alandır. 

Dergilerden sergilere, grafik tasarım-
lardan üçboyutlu işlere kadar  tüm iş ve 
yaklaşımım “Leke Oyunları” temelli oldu 
artık. Fikirsel ve biçimsel üretimime 
“Lekesel” bakıyorum. Her renkli işin, 
her tasarımın, her estetiksel üretimin 
temelinde leke olduğuna inanıyor ve 
benimsiyorum.  

LEKE 1 (2020) İçindekiler:
Cemil Cahit Yavuz / “Lekesel” bakmak .......................................................02
Ali Tekin Çam / Cemil Cahit Yavuz ile “Leke Oyunları”
Çalısmaları Hakkında Gerçeklestirdigimiz Keyifli Bir Söylesi: .............03-04
MeMeT Güreli / Lekenin Pesinde ...........................................................05-06
Fevziye Eyigör Pelikoglu / Henüz Mevcut Olmayana
Gereksinim Duyan’ın (s)on Eylemi Üzerine ............................................07-09
Hakan Gürel /“Yasam Sekilleri” ya da Gündelik Hayatın 
Elestirel Ikonografsi ......................................................................................10
Turan Asan / “Leke Oyunları” ve Grafik Tasarım ...................................11-14
“Leke Oyunları” ve Boyutlu Isler ...................................................................15
Leke Oyunları ................................................................................................16

Kapak görseli: Tükenmişlik işi yuvarlak 
lekesel görünümü ve içiriği kapak için 
tercih nedeni oldu. Çatal iğne kapalıyken 
gerilim ve enerji yüklüdür. Açılmış hali 
o enerjiyi taşımaz. Saatle birleştiğinde 
tek hareketi ancak sağlayabildiği için 
tükenmişliği ifade eder.

“Lekesel” Bakmak
Pastel işler ve Absurd isimli Dingbad (Şekil font)
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Grafik tasarım serüvenin 
nasıl başladı?

Eskişehir’e tayin olan öğretmen bir 
babanın oğlu olarak Sivrihisar’ da 
doğmuşum. Çocukluğum Çifteler’de 
geçti. İlkokuldan sonra, Yunusemre 
Öğretmen Okuluna girdim. Orada 7 yıl 
yatılı okudum. Öğretmen olarak mezun 
oldum. Bir yıl öğretmenlik yaptım. İstifa 
edip, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi’ne girdim. İDGSA, sonra 
Mimar Sinan Üniversite si’ne dönüştü. 
1985’de Grafik Ana Sanat Dalı’n dan 
Yüksek Lisans mezunu oldum. İstanbul’a 
geldiğim ilk gün, Gırgır dergisinde 
ilk karikatürüm yayımlandı. Politika 
gazetesinde mizah sayfası hazırlayan 
ekibe katıldım. Daha sonra bir sendikaya 
afişçi olarak işe alındım. Karikatürcülük, 
öğrencilik ve afişçilik birlikte sürdü. 
sonra Gırgır dergisine çizer olarak 
girdim. Öğrenciliğim boyunca çizer 
ve dergi tasarımcısı olarak çalışmaya “Leke Oyunları” köşesi (OT Dergi)

“Resepsiyon” 100x100cm. Tuval üzerine akrilik, 2019

Yenigün Gazetesi, 
“Gölgede 26 Derece” sayfasından. 2013

Ali Tekin Çam

Grafik Tasarımcı ve Çizer
Cemil Cahit Yavuz ile 
“Leke Oyunları” Çalısmaları 
Hakkında Gerçeklestirdiği-
miz Keyifli Bir Söylesi:

devam ettim. Gırgır’la birlikte Günaydın 
gazetesine bağlı yayınlarda çizdim.

Epey bir aradan sonra Limon dergisinde 
çizmeye tekrar başladım. Kapak, politik 
karikatürler ve çizgi romanların yanı 
sıra, “Vahbulut” köşesini ve kendime 
ait “Nebula” köşesini çizdim. Dergiden 
birlikte ayrıldığımız arkadaşlarla 
birlikte, kısa bir süre Nankör dergisini 
çıkarttık. Nankör Dergisinin logo ve 
tasarımını yaptım. “Nebula” köşesini, 
kapak, politik karikatürler ve çizgi 
romanlar çizdim. Aynı grupla şirketleşip 
Parantez yayınlarını kurduk. Deli 
Dergisini çıkarttık. Bu dergiyi de ben 
tasarlamıştım. Politik sayfa çizimleri, 
kapak ve çizgi romanların yanısıra 
“Nebula” köşesine devam ettim. 
Biryandan da Yayınevinin kitaplarını 
tasarladım.

“Leke Oyunları” çalışmaların nasıl 
ortaya çıktı?

Dergi çizerliğinden uzaklaşmıştım. 
Grafik ağırlıklı daha bireysel işler 
üretmek istiyordum. Bir dönem pastel 
boya ile çalışmalar yapıyordum. Bir 
kısmı posta kartı, takvim vb. olarak 
tasarımlarda kullanıldı. Onlar da biraz 
esprisi olan renkli, ışık gölgeli lekesel 
işlerdi. Çok keyif alarak yapıyordum. 
Bu çalışmaların taslakları siyah beyaz 
olarak birikip çoğalınca, illüstrasyon 
font olarak düzenlemeye karar verdim 
ve teknik olarak da ona uygun çalışmaya 

devam ettim. Ama esas isteğim bu 
lekelerden bir kitap yapmaktı. Daha 
anlaşılır ve daha esprili olanlardan 
2004’de Hayvan Dergide bir köşe 
hazırlamaya başladım. Daha sonra 
bunların sergilenmesi gündeme gelince 
serginin adı olarak “Leke Oyunları” ismini 
buldum. Kelime oyunları çağrışımından 
ortaya çıkmıştı. Bu isim bu tür 
çalışmalarımın, her ay hazırladığım 
dergilerdeki sayfanın ve bu işlerle ilgili 
sitemin de adı oldu. (www.lekeoyunlari.com)

 “Leke Oyunları” hangi dergilerde 
yayınlandı ve yayınlanıyor?

Yukarda da söylediğim gibi Hayvan 
Dergisinde yayımlanmaya başlamıştı. 
Köşemin adını “Dingbad” koymuştum. 
Sonra dergi kapatılınca köşemi Ekspress 
Dergisinde hazırlamaya başladım. İsmini 
değiştirip “Leke Oyunları” yapmıştım. 
Hayvan Dergisinin devamı sayılan 
Ot Dergisi çıkınca “Leke Oyunları” da 
orada yayımlanlamaya başladı. Geçen 
yıla kadar devam etti. Grafik Tasarım 
Dergisinde, Cumhuriyet Muhtar ekinde, 
Martı ve Paspas Dergilerinde periyodik 
olarak yayımlandı. Dergiler kapanınca 
Her ay  aynı köşeyi hazırlamaya devam 
ettim ve internet sitesinde yayınılyorum.

Dergilerde yayınlanan işlerden nasıl 
tepkiler alıyorsun?

Tepkiler olumlu. Çünkü hazırlarken  en 
anlaşılırı bulana kadar çalışıyorum.
İfade yok, renk ve çizgi yok, araç gereç 
üzerine espri kurmuyorum. Biçim 
lekeden oluştuğu ve tek renk olduğu 
için birçok dezavantajı var. Geriye espri 
kalıyor. Onun da güçlü olması gerekiyor. 
Bunu bir ölçüde sağladığınızda gerisini 
okur kafasında hallediyor. Belki de 
okura fazla görev verdiğim için kendini 
sürecin içinde buluyor, farklı haz alıyor, 
olumlu tepki veriyor. Belki de farklı 
işler arayışında olanlarla buluşuyorum. 
Sergilerde de aynı ilgiyi görüyorum. 
Okurlarla sergide buluşmak etkili oluyor.
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Bu yaptığın işleri dergiler dışında da 
sürdürebiliyor musun?

Tabii ki. Grafik tasarım alanında kullan- 
dığım bir malzemeye dönüşüyorlar. 
Dergilerde yaptıklarım dışında ürettiğim 
birçok “leke” var. Onları bazı sergilerde 
kullansam da sürekli üretimimin bir itici 
gücünü oluşturuyorlar. Bazen afiş ve 
dergi kapaklarının esin kaynağı olurken, 
bazen de sergilerin çıkış noktasını 
oluşturuyorlar.

“Leke Oyunları” dışında başka ne tür 
çalışmaların var?

Çizerliğim lekelere evrilse de bir yanıyla 
sürüyor. Turizme yönelik çizimler  
yapıyorum. (www.kentgorunumleri.com) Kent 
çizimleri, illüstrasyon haritalar, tarihi 
turistik mekan çizimleri vb. Ayrıca 
çeşitli illüstrasyonlar da çalışma alanıma 
giriyor. Tüm bunlar tabii ki grafik 
tasarımcılığımın içinde var olan ve 
süren uğraşlarım. Tabii ki “leke oyunları” 
temelli dergi ve sergilerdeki çalışmalar, 
grafik tasarıma yaklaşımımın da bakış 
açasını oluşturuyor. Lekesel bakışlı 
tasarımlar üretiyorum. Ayrıca Üniversite 
de konumla ilgili dersler veriyorum.

Yeni proje ve işler var mı?

Tüm bu çalışmalarla birlikte sergi 
çalışmalarım hep oluyor. Daha önce 
Adasanat’da 2008’de “Leke Oyunları” 
2010’da da “Yaşam Şekilleri” sergisi 
olmuştu. 2014’de EVİN Sanat galerisinde 
“Serbest Alan” isimli sergim oldu. Diğer 

Leke, espri, açık-koyu 
ve sözden oluşan “Leke 
Oyunları” espriye yatkın, 
grafik kaygılara yakın 
işlerden oluşmaktadır.
Kitaptaki işler, siyah-beyaz dengesi, esprisi, çağrıştırdığı 
kelime ve kavramların öne çıktığı çalışmalar, yüz ifadelerine 
ve karakterlere pek ihtiyaç duymazlar. Espriler, benzerlikler 
ve karşıtlıklar üzerine kurulmuştur. Benzerlikler, biçimsel 
benzerliklerden çok, duygu ve davranış benzerliklerine 
dayanır. Çalışmaların hepsi siyah beyazdır. Hem bilgisayar 
ortamına kolay adapte edilebilir, hem de tasarım ve 
düzenlemelerde kullanılmaya açıktır. Vektörel ortama 
uyarlamaya uygun çalışma yöntemi ile kağıtlara çini 
mürekkebiyle çizilen işler, bilgisayar ortamında yeniden 
üretilirler.

“Leke Oyunları” ve “Yaşam Şekilleri” 
sergi kitapları. 11x15cm. 192 sayfa.

“Utanç”, ”Uçma Dersleri”, “Vücut Dili”, “Halkalar”, “Koliler”, 
“Rulo Rulo” “Kağıttan işler”, “Eklemeler”, “Tanıtıcı”, “İnsani” 
gibi isimler alt›nda yapılan leke dizisi, 2014, 39x106cm. 
Gravür kağıdına su bazlı boya ile baskı (Sanatsal baskı)

100x100cm. Tuval üzerine akrilik boya. 2018

“Bazı şeyler var hayal gücüme gidiyor” 128 sayfa.  

sergilerim de bazı etkinlikler içinde 
gerçekleşmişti. 2015, 2016, 2018, 2019 
da TÜYAP Sanat fuarında bana verilen 
alanı orası için yaptığım işlerdan oluşan 
sergiye dönüştürüyorum. Aslında 
bunların dışında hazırladığım ve henüz 
gerçekleştiremediğim, ertelediğim yeni 
sergi projelerim de var. Ertelenmesinin 
işe yaradığını bile düşünüyorum. 
Çünkü yeni şeyler ekleyip yeni fikirler 
buluyorum.  

Daha önce sergiler için hazırlanan iki 
kitabım var. Kitapçılara dağıtılacak 
olan “Leke Oyunları” adıyla bir kitabım 
hazır beklerken, Metin Üstündağ ile 
Çınar Yayınlarından “Bazı şeyler hayal 
gücüme gidiyor” isimli kitap çıkarttık. 
Kitapçılarda ve internet sitelerinde 
satılıyor. Hatta kitapta yer alan işlerden 
oluşan ve biri Adalar’da olmak üzere iki 
ayrı mekanda sergisi yaptık.
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“Kent ve Birey” 105x114 cm. Kağıt üzerikarışık teknik. 2014

Ankara Kara Galeri’deki sergi kataloğu yazısı, 2012.

“Taciz” 250x150cm. Canvas üzerine print ve akrilik. 2010

Bilindiği üzere, başlıca sanat etkinlik-
lerinin büyük bir çoğunluğu insana bir 
şey anlatma ve bir bildirişim kurma 
çabasıdır. Aynı şekilde edebiyattan
müziğe ve görsel sanatlara  sanatın 
bütün alanlarında sanatçının kurduğu 
söylem, ilettiği mesaj ve tekniği, yapıtın 
niteliğini belirler. İçinde bulunduğu-
muz çağın bir bildirişim çağı olduğu 
gerçeği, süre giden hayatımızın her 
anında karşımıza çıkıyor. Bilinen ve 
herkesin üzerinde uzlaştığı, hayatın 
ve zamanın yavaş aktığı dönemler çok 
ama çok gerilerde kaldı. Günümüz 
insanının maruz kaldığı muazzam veri 
bombardımanı hayatın her alanında 
faaliyet yürüten bireyi şaşkına 
çeviriyor. Bu süreç yaratıcıları ve 
sanatçıları da ister istemez etkiliyor. 
İlkel insanın duvara uyguladığı ilk 
betimlemelerinden çok sonraları yazının 
bulunuşu, akabinden Gutenberg’le 
başlayan başka bir sürece evrilmesinin 
ardından, bu günlerde kağıt uygarlığının 
da geride kaldığı ağ teknolojileri çağın-
dan söz ediliyor. Özetle enformasyon 
devriminin artık insanın zihinsel 
paradigmalarını ve beynimizin işleyiş 
biçimini değiştirdiğinden söz edildiği 
bir çağı yaşıyoruz.

Ülkemizi de veya içinde yer aldığımız 
coğrafyaya ilişkin bir değerlendirme 
yapmaya çalışırsak; toplumumuzun 
gelişim ve değişim süreçleri her alan-
da olduğu gibi başlı başına bir dil 
olarak (grafik sanatı) veya tasarımı 
da etkilemiştir. Anadoluya yerleşme 
sürecinde arapça kaligrafisinin yazı dili 
olarak seçilmesi, yine yakın tarihimizde 
Latin alfabesine geçiş süreçleri önemli 
kopuşları beraberinde getirmiştir. 
Bu türden radikal kopuşlar sanatın 
bütün alanlarında bir geleneğin 
oluşamamasında belirleyici olmuştur. 

Lekenin Pesinde...

MeMeT Güreli

Çeşitli ülkelerin gelişim dinamikleri, 
gelenekleri ile şekillenen (yerel) ulusal 
karekterli tasarım  anlayışlarına karşılık 
ülkemizde benzer bir ulusal karakterli 
tasarım kimliğinden bahsedilemeyişi 
hala tartışılan bir olgudur. Ama bence 
artık globelleşen dünyada çok da gerekli 
değildir ve anlamını da yitirmiştir. 
Küreselleşen dünyada evrensel bir dil 
olarak sanat yerel kültürel özellik lerini 
hızla yitirerek global (moda bir deyimle) 

trendlere ayak uydurma sürecindedir. 
Özellikle son çeyrek yüzyılda, sosyo 
ekonomik süreçlerle giderek bir tüketim 
toplumuna doğru evriliş ile ilişkili olarak 
giderek büyüyen bir reklam sektörü ve 
onunla ilişkili bir biçimde şekillenen 
tasarım dünyasından bahsedebili- 
riz. Yukarda özetlendiği üzere adeta 
baş döndürücü bir süratle bir çok 
tasarımcının beyin fırtınası estirdiği 
bir ülkede yaşıyoruz. Artık evrensel bir 
işaret dili olarak bildirişim sanatı ile 
uğraşan binlerce tasarımcının ürettiği 
ürünlerle karşılaşıyoruz ve grafik tasarım 
ürünleri güncel hayatımızın bir parçası 
haline gelmiş durumda. 
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Disiplinler arası farkın ortadan kalktığı 
ve artık bir bütün olarak sanatın tüm 
dallarının birbiriyle ilişkili olduğu 
düşüncesinden cesaretle, bir başka 
disiplinden birisi olarak; yukarda yapılan 
genel değerlendirme için haddimi 
aşmış olabilirim. Uzun lafın kısası  bir 
cağdaşı ve nerdeyse aynı süreçlerden 
etkilenen bir dostu olarak Cemil Cahit 
Yavuz’un yıllarca inatla sürdürdüğü 
tasarım serüveninden bahsetmekti 
amacım. Yukarıda belki biraz uzatılmış 
girizgah bunun içindi... O halde sadede 
gelerek devamla; dünyanın ekonomi 
politiği, ülke dinamikleri ve tasarım 
ortamı ile etkileşim kaçınılmaz olarak 
her yaratıcının aurasının oluşmasında 
belirleyicidir. Yaratıcının bireysel 
serüveni teknik donanımı ve mizacı da 
buna eklemlenerek yapıtın içeriğini ve 
giderek üslubunu belirler. Yeteneğin 
bir değer olduğu yadsınamaz, ancak 
bir tasarımcının yaratma heyecanının 
yanı sıra yeni gelişmeleri takip etmesi 
ve zihinsel ön yargılarından kurtulması 
kolay bir iş değildir. Adeta bir panikle 
ve heyecanla hayatı yakalama kaçırma-
ma çabası içinde görürüz Cemil’i 
çoğunlukla... Bazen süregiden hayatın 
sıkıntılarına karşın bir çok sanatçıyı 
kıskandıracak ölçüde üretim ve çalışma 
disiplininden de söz etmeden geçmek 
olmaz sanırım. Kimi zaman takıntılı 
mizacı ve tasarımını savunurken ödün 
vermez tutumu bazen usandırsada çoğu 
zaman haklıdır. Mizahla başlayarak, 
illüstrasyon çalışmalarına ve grafik 
tasarım çalışmalarına doğru uzun  
serüvenine bakıldığında bütünsel bir 
dil kurma ve söylem oluşturma çabasını 
görürüz. Özellikle dozunda kullanılmış 
mizahın, espirinin doğrudan grafik 
anlatıma leke’ye dönüştürmedeki 

“Kamuflaj” 100x100 cm. Tuval üzerine akrilik, 2018 

başarısı yılların tecrübesinin sonuçları 
olarak karşımıza çıkar. Sanatçı olabildi-
ğince yalın, siyah-beyaz biçim ve 
düzenlemelerle bir kavramı neredeyse 
amblemleşmiş bir lekeye dönüş türür. 
Kimi zaman doğrudan kimi zamanda 
dolaylı hatta absürd bir anlatıma 
dönüşürler sonuçta, artık salt biçim 

konuşur. Özetle piyasa koşullarının 
ve reklam grafiğinin egemen olduğu 
şekillendirdiği bir alanda, salt tasarım 
ve artistik grafik ile ilgili alanda ısrarcı 
olan, evrensel tasarım ilkelerinden ödün 
vermeden kendi kulvarında kendi dilini 
kurarak ilerleyen ve kendini var eden 
ender tasarımcılarımızdan biridir CCY.

CCY.ATOLYE’den 2019
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“Sanatların ve bilimlerin doğuşunda, 
rastlantı eseri bulunan şeyler keşfedilen 
şeylerden daha fazladır. Son yüzyılda 
keşfedilen şeyler, rastlantı eseri 
bulunanlardan daha fazladır. Yalnızca 
rastlantı eseri bulunan şeyler üzerinde 
düşünmek yoluyla keşifler yapılmaya 
başlandı. Newton’dan önce bazı 
kişiler, onun keşfettiği ve Deskartes’ın 
bulamadığı çekimi rastlantı eseri 
buldular.”   CONDILLAC

Türkiye’nin son otuz beş yılını 
bilfiil gözlemleyerek algıladıklarını 
-şahit olduğu kadarıyla- ‘kendinden 
başka biri (!?)’ için temsil formlarına 
dönüştüren ‘bir’ sanatçının işleri ile karşı 
karşıyayız… Söz konusu süreçte yaşanan 
gayri ciddiliği ciddiyetle ele almış olan 
sanatçı Cemil Cahit Yavuz, sanatsal 
içgüdüsü ve mizah duygusu sayesinde 
bunu,  bir memnuniyetsizlik  olarak ya 
da iyi ile kötü arasındaki çatışma olarak 
değil, iyi/kötü üretilmiş olan iyi ise daha 

“Serbest Alan” Sergi katalog yazısı. 2014

Henüz Mevcut 
Olmayana
Gereksinim Duyan’ın
(s)on eylemi üzerine 

Fevziye Eyigör Pelikoğlu iyiyi kötü ise daha kötüyü akla getiren 
aşırılıklar olarak görünür kılmıştır. 
Görünür olan o ki, sanatçının 
üretim süreci içerisinde birbirini 
tamamlayan on farklı yoluyordamı 
vardır ve bizim de yapıtlarını okumak 
üzere ilerleyebileceğimiz on farklı 
doğrultumuz bulunmaktadır;

a. Geçmişte kalakalmak yerine istikrarlı 
bir gelecek yaratılması için harekete 
geçmek; Sanatsal özgeçmiş olarak 
kurduğu kişisel tarihinde ürettiği 
işlerdeki kendi otoritesini doğrudan 
anlatım yolu ile kuran ve  okur (!?) 
tarafından halledilmesi gereken anlamı 
en anlaşılır olandan bulup-çıkartan 
Cemil Cahit Yavuz, hayatta olan-bitene 
dair olsaydı/olmasaydı ihtimallerini 
gözetleyen duyum toplayıcı ve deneyim 
koleksiyoncusu olarak hep hareket 
halinde olmuştur.
 
b. Köken ile vargı arasında yaşanan 
süreç olarak varoluş’u biteviye 
sorgulamak; Hıncahınç dolu bir şehir 
hattı otobüsü içinde ( =hayatta henüz 
varılmamış yer öncesinde),  bir durak 
daha bekleme sabrı kalmamışken, 
ineceğiniz durağa geldiğinizi 
zannettiğinizde duyduğunuz heyecana 
benzer görünümlerle karşı karşıya 
bırakılıyorsunuz  ve anlıyorsunuz 
ki, belli bir dönemde anlamlı olanı 
kabulleniş, değeri anlaşılamayanın 
layığını bulması, vasati olandaki 

2014 “Serbest Alan” EVİN Sanat Galerisi 
/Üst kat) ve sergi afişi

2014 “Serbest Alan” EVİN Sanat Galerisi /Ast kat)

2014 “Serbest Alan” EVİN Sanat Galerisi /Giriş kat)
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“Ürkek yaşam” 100x100cm. Tuval üzeri akrilik. 
“Siyah - Beyaz”  TÜYAP / Artist 2019 (‹stanbul) 2019

azamilik, abesle iştigal vb. durum ve 
kavramlar geçmişten ders çıkarmak 
üzere incelenmiş, öğrenilmiştir. 
Hâlihazırda öğrendikleri üzerinden 
sanatçı,  spordan savaşa, aşktan sineğe, 
şapkadan uzaya, doğadan sirke, makam-
dan barikata, kurumsaldan bireye… 
Yepyeni başlangıçlar icat etmiş ve 
göstermek istediklerini  ‘fikirler geçidi’ 
olarak sunmuştur.
 
c. Kusurları görünür kılarak kusursuz-
luğu talep etmek; Sanatçı,  ‘olması 
gerektiği gibi bir dünyaya doğru gidiş’e 
bir ayarlama yapmış gibidir. Bir okur 
(!?), eline aldığı kitabı okuduktan sonra, 
hatta okumadan önce kitabın ana 
fikrine ne kadar yakınsa o kadar uzak bir 
ayarlamadır bu. Sanatçı, alışkanlıkları 
ile kör olduğu ve hiç beklemediği bir 
anda yakalanan beden(ler)e  öğrenme, 
düşünme, anlama, fikir sahibi olma ve 
nihayetinde sağduyulu bir insan olarak 
layığını bulma olasılığını hatırlatmakta, 
güzergahlar belirlemektedir.

d. Sistemsizlik sistemini yaratan insani 
yetileri açığa çıkartmak; Gaga takanlar; 
uçarı-havai karaktere bürünüyor 
dışlanıyor ya da caka satıp ötekileri 
dışlıyor. Dışla(n)mışlık, ait olunan 
sosyal gruplardan hazır bir biçimde 
benimsenen klişelerin, hükümlerin 
sorgulanmasının gerekçelerini yüzeye 
çıkarıyor. Çok yüzlü kutuları oluştu- 
ranlar; mantıklı olmak,  içe kapanmak, 
kapsamak, dışa açılmak haklarını 
ellerinde tutuyor. Eklenti olanlar; 
bir ülkenin vatandaşı olup, il, ilçe, 
kasaba düzeyinde hemşeriliği görünce 
birbirine uzaklaşıp-yakınlaşıverenler 
gibi bir hiyerarşiyi meydana getiriyor. 
Bir-iki boyutlu düşünenler; bireyi 
sürekli devingen kılan teknolojik 
kente tahammülen hayatta kalanlar 
olarak -şimdiki zamanda var olmalarını 
kutsarcasına- elbirliğiyle tüm 
olumsuzlukları sessizlik ile kuşatıp 
boğuveriyorlar. Nihayetinde, otoritenin 
tahakkümünün şid detini yansıtan 
alan olarak beden(ler)  çoğalıyor, 
çoğaldıkça sevimli yaramazlıklarını 

yitirip yararsızlaşıyorlar. Yüzeye 
yayıldıkçada algılanamaz hale gelip, 
önemsizleşiyorlar.

e. Hakkında konuşulan kadar 
konuşulması gerekeni de dillendirmek; 
Gereksiz ve uygunsuz atfedilmiş 
kusurların, henüz görülmemiş, 
yazılmamış, konuşulmamış olması 
kuvvetle muhtemeldir. Bunlar Cemil 
Cahit Yavuz için bizzat konuşulması 
gereken(ler) olarak önem arz etmek-
tedir. Sanki daha da önemlisi, nihai 
sonuca ulaştıracak ‘bir’ konuşma 
yapmak değil, görülüyor olma gücüne 
sahip kılacak konuşmaları başlatmaktır.
 
f. Değerlendirilmemiş olasılıkları 
yada olasılığı ketleyen olanaksızlıkları 
metafor haline getirip bilince taşımak; 
Sanatçının görülmeyen, duyulmayan, 
söylenmeyen, yazılmayan şeyleri, 
anlam dizileri haline getirme çabası 
göz ardı edilemez bir nitelik olarak 
karşımıza çıkıyor. İletişim ağına 
dahil olması umulan destekleyici, 
ketleyici, sorgulayıcı, geliştirici, kurucu 
potansiyelleri ile anlam dizileri  -sanat-
yaşam denkliğinin kurulmasını arz ediyor-  
sanat ile içli dışlı olmayan izleyiciden 
kendi varlığının bilincine varmasını bir 
zorunluluk olarak talep ediyor.

g. Sorun - çözüm denklemlerinin 
kurulma- sını  teşvik etmek için 
tahribatı yok saymak; Sanatçı, var olan 
(olumsuz) durumu aşma- nın örnekçesi 
olmaya aday varsayımsal görünümleri, 
çalışan sistemi aksayan yönleri ile 

2008 “Leke Oyunları” Sergisi, Adasanat (İstanbul) Evin Sanat Galerisi, 2014, “Serbest Alan” Sergisinden.

2012 “Sessiz Figürler” Bilkent Üniversitesi (6. Ank. Tas. Gün.) 2014 “Cemil Cahit Yavuz” TÜYAP / Artist 2014 (İstanbul)

tanımlayabilecekken vazgeçmenin 
ironisi olarak sunmaktadır. (Sorun) 
Tanımlansaydı, ispatlanmış olsaydı, 
bedensel algılamaların tüm eski 
alışkanlıklarını aşması  (çözüm) talep 
edilebilecekti…
 
h. Hayal kırıklıklarının organize bakış 
açısıyla telafi edilebileceğini göstermek; 
Hayal kırıklığının sebebi olarak 
tanımlanan her yanlışlığın yeni keşiflere 
zemin hazırladığı,  her yeni keşfin kendi 
kuralını yarattığı ve yerini bir başka şeye 
bırakmadan önce değişip-dönüştüğü 
bilinir. Toplulukların tahammül sınırları 
aşıldıktan sonra sil baştan başlamak 
anlamına gelen sosyal, siyasal, kültürel 
dönüşümü sanatçı, ‘yanılış’ olarak -erken 
ya da geç oluşa dair değil, lamekâna 
dairdir-  yorumlamaktadır.
 
ı. Taklit edilmeyi delice arzulamak;  
Cemil Cahit Yavuz’u  şimdiki zamana 
yakın tutan şey, potansiyel alımlayıcının 
görsel deneyimine yönelik bilgiyi 
kullanmış olmasıdır. Yaşamsal pratikten 
koparılmış ve kotarılmış bir bilgi türü 
olarak  galeri mekânına yerleştirdiği 
‘şey(ler)’  sözel,  yazınsal, görsel 
iletişime açık oluşun ve  taklit edilmeyi 
arzulayışın birer ispatı gibidir.

j. Sözel, yazınsal, görsel iletişim 
tutkusuna sahip olmak; Taklit edilmeyi 
arzulamak grafik olanın doğasındadır. 
Günümüz medya, bilgisayar, imaj 
sanayi vb. dilsel dünyamızı kuran 
teknolojiler, sanatçı maharetinin 
yararlılık ve işlevselliğini horgörmese 
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“KÖŞE”  TÜYAP / Artist 2015 (İstanbul)

“Enerjik”  97.5x133cm. Kağıt üzerine karışık teknik 2014 (ccy.atolye İstanbul)“Leke Oyunları” Mephisto Sergi Salonu, İstanbul, 2011 

2019 “Siyah - Beyaz”  TÜYAP / Artist 2019 (İstanbul)

2019 “Siyah - Beyaz”  TÜYAP / Artist 2019 Sanat Fuarı (İstanbul)
2018 “Transparan” , TÜYAP / Artist 2018 Sanat Fuarı (İstanbul)
2015 “KÖŞE”  TÜYAP / Artist 2015 Sanat Fuarı (İstanbul)
2014 “Cemil Cahit Yavuz” TÜYAP / Artist 2014 Sanat Fuarı (İstanbul) 
2014 “Serbest Alan” EVİN Sanat Galerisi (İstanbul)
2012 “Sessiz Figürler” Bilkent Üniversitesi (6. Ankara Tasarım Günleri)
2012 “Leke Oyunları3” Galeri Kara (Mizah Festivali, Ankara)
2011 “Leke Oyunları” Mephisto (1.Uluslararası Mizah Festivali İstanbul)
2010 “Yaşam Şekilleri” Sergi, Adasanat, İstiklal Caddesi (İstanbul)
2010 “Güle Güle Barkod” Ortak Sergi, Cermodern (4.Ankara Tasarım. Günleri)
2008 “Leke Oyunları” Sergi, Adasanat, İstiklal Caddesi  (İstanbul)

2018 “Transparan”, TÜYAP / Artist 2018 (İstanbul)

K
iş
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de öngörerek zamansal ve mekânsal 
sıçramalar yapılmasına olanak sağlıyor. 
Cemil Cahit Yavuz bunu bilerek ve 
kasten öteleyerek,  grafik dilini simge 
olarak değil imge düzeyinde kullanıyor. 
Böylelikle, minimalizmin ‘çok’luğu ve 
dışavurumun didaktik tavrı ile uyum 
içinde olan sanatçı,  kendinden önce 
gözden kaçırılan şeyleri, kendinden 
başka birileri için keşfediyor / 
geliştiriyor / 
genişletiyor…
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2010 “Yaşam Şekilleri”  Adasanat (İstanbul)

Hakan Gürel

Gündelik hayatı konu edinen sanatsal 
çalışmalarda belki de en sık karşılaşılan 
olgu, kaynak alınan durum, nesne veya 
ilişkilerin yeniden üretilmesi. Gündelik 
hayatın eleştiriden azade tutularak yeni-
den üretimi, kaçınılmaz olarak gündelik 
hayatın kurallarının ve genel olarak 
sisteme biat ilişkilerinin de yeniden 
üretimi anlamına geliyor. Gündelik 
hayatın temsili, temsil amacı güdülsün 
veya güdülmesin, bu hayatın maddi 
koşulları ile bir yüzleşmeyi de zorunlu 
kılıyor. Genel eğilim, bu yüzleşmeden 
kaçınmak yönünde. Daha dar bir alanda 
ise gündelik hayatın sıkıntılarını bir tür 
sanatsal ranta dönüştürmeyi beceren 
‘becerikli’ bir azınlık var.

Cemil Cahit Yavuz’ın “Yaşam Şekilleri” 
adlı sergisinde yer alan yapıtlarda 
başvurulan gündelik hayat ikonografisi 
farklı bir rotayı izlemiş gibi görünüyor. 
Hayatımızda giderek çok daha büyük 
bir ağırlık kazanan grafik ikonların 
doğası gereği ve genel kullanım amaç-
ları doğrultusunda indirgeme ve 
standartlaştırma kısır döngüsünden 
çıkarılarak sistem karşıtı birer göstergeye 
dönüştürülmesi mümkün olabilir mi? 
 
Gerçekten de popüler grafik ikonografinin 
öğelerini kullanarak eleştirel bir plastik 
dil oluşturmak bir dizi ciddi zorluk 
içeriyor. Öncelikle hangi öğelerin seçildiği 
çok önem kazanıyor. Bu öğeler gündelik 
hayatta çok kullanılan, sokaktaki adamın 
aşina olduğu öğeler arasından seçilmeli. 
Özgün kullanım yerleri, amaçları ve 
bağlamları iyi bilinmeli.

İkinci zorluk bu öğelerin bilinen 
bağlamlarının bir tür yapısöküm 
metodolojisi kullanılarak kaydırılması, 
dönüştürülmesi, parodileştirilmesi, başka 
bir deyişle ortadan kaldırılarak başka 
bir bağlamla değiştirilmesi. Kendisi 
de bir göstergenin temsili olan bir 
ikonun, başka bir temsiliyet sisteminde 
yeniden haritalandırılması, sanatçının 
grafik yeteneklerinin yanı sıra özgün 
bağlama ilişkin içkin bir eleştirinin 
vücuda getirilmesini de gerektiriyor. 
Başka bir deyişle bu ikonun kullanıldığı 
yeni bağlam, sadece yeni bir gösterge 
oluşturmamalı öncekine dair bir mesafe 
alışı, tutumu ve eleştiriyi de içermeli.

Son zorluk da bu çalışmaya grafik bir 
doğaçlamanın ötesinde bir sanatsal 
anlam kazandırmakta yatıyor. Kullanılan 
ikon ya da ikonlar kompozisyonu, her 
gün binlercesi Internet aracılığıyla, 
reklâmlarla, uyarı levhalarıyla vb. dolaşı-
ma sokulan göstergelerin bir parçası 
olmamalı. Hem bu ikonlardan açıkça ayırt 
edilebilmeli, hem de bu ikonografiyi 
yeniden üretmemeli.

Cemil Cahit Yavuz, “Yaşam Şekillerinde” 
gündelik hayatın eleştirel bir topog-
rafisini oluştururken esas olarak 
mizahtan yararlanıyor. İkonları 
yeniden haritalandırdığı bir mizahi 
algı dünyasında kurguluyor. Kullandığı 
ikonları şaşırtıcı, yadırgatıcı, sürprizli 
bir plastik dille karşımıza çıkarıyor. Bu 
yadırgatma öğesinin özellikle altını 
çizmek gerekli. Bu etki, yapıtın mizahi 
içeriğine gülüp geçmeden önce, sizi ilk 
olarak kullanılan ikonun özgün temsil 
sistemini, anlam dünyasını düşünmeye 
itiyor. Böylelikle sanatçının özgün 
bağlamı neden ve nasıl çarpıttığını, 
nasıl yeni bir bağlam inşa ettiğini 
görebiliyor ve yaratım sürecine tanıklık 
edebiliyorsunuz.

Sanatçının eleştirel bir ikonografi 
oluştururken tevazuu elden bırakmamış 
olması, yalnızca yapıtlarla samimi bir 
ilişki kurabilmemizi sağlayan bir etik 
iklime katkıda bulunmuyor. Tevazu, 
ikonlara taşıyabileceklerinden fazla 
anlam atfederek veya ediyormuş gibi 
yaparak onları sistem estetiğinin birer 
tamamlayıcısı haline getirebilecek bir 
eğilimi de baştan devre dışı bırakıyor. 
Her bir ikon sanatçının tek bir sözcük 
veya cümlecikle adlandırdığı yalın bir 
bağlamda anlam kazanıyor. Oysaki 
gündelik hayatın ikonografisi, esas olarak 
sisteme atıfta bulunan, iktidarı tahkim 
eden, birbirini tetikleyen ve ima eden bir 
anlamlar silsilesi ikle sanatçının özgün 
bağlamı neden ve nasıl çarpıttığını, 
nasıl yeni bir bağlam inşa ettiğini 
görebiliyor ve yaratım sürecine tanıklık 
edebiliyorsunuz.

Sanatçının eleştirel bir ikonografi 
oluştururken tevazuu elden bırakmamış 
olması, yalnızca yapıtlarla samimi bir 
ilişki kurabilmemizi sağlayan bir etik 
iklime katkıda bulunmuyor. Tevazu, 
ikonlara taşıyabileceklerinden fazla 
anlam atfederek veya ediyormuş gibi 
yaparak onları sistem estetiğinin birer 
tamamlayıcısı haline getirebilecek bir 
eğilimi de baştan devre dışı bırakıyor. 
Her bir ikon sanatçının tek bir sözcük 
veya cümlecikle adlandırdığı yalın bir 
bağlamda anlam kazanıyor. Oysaki 
gündelik hayatın ikonografisi, esas olarak 
sisteme atıfta bulunan, iktidarı tahkim 
eden, birbirini tetikleyen ve ima eden bir 
anlamlar silsilesi içinde kullanılıyor. Bunu 
belki en çok uyarı veya yön levhalarında 
hissedebiliyorsunuz: Eril ve iktidara ait.

Cemil Cahit Yavuz, eril olanı sürekli 
parodileştirerek, iktidarı geciktirerek 
ve merkezi kaydırarak ikonları yalnızca 
gösterdikleri durum ve/veya nesneye 
ilişkin bir işaret olarak kullanıyor. Üstelik 
bu ikonlar ve/veya kompozisyonlar 
sanatçının murat ettiği anlamı oluşturur 
oluşturmaz silikleşiyorlar. Başka bir 
deyişle, sergiden ikon envanteriniz 
genişlemiş bir biçimde ayrılmıyorsunuz. 
İkonlar silinirken ima ettikleri anlam 
dünyası cisimleşiyor. İndirgenmiş ve 
standartlaştırılarak sistem estetiğinin 
hizmetine verilmiş özgün ikon, çarpıtmak, 
gizlemek, emretmek için kullanıldığı 
bağlamdan çıkarıldığında hem silikleşiyor 
hem de çarpıtılanı yeniden özgün haline 
çeviren, gizleneni açık eden ve emre 
itaatsizlik eden bir sistem karşıtı hafiyeye 
dönüşüyor.

Cemil Cahit Yavuz, popüler ikonları, 
mizah ve tevazu ile özgün bağlamına 
karşı eleştirel bir tutumla yeniden inşa 
ederek sistem karşıtı bir sanatsal üretimin 
nasıl gerçekleştirilebileceğine dair 
anahtar öğeler sunuyor. Sergiden ayrılıp 
kalabalıklara, kendileri de birer sistem 
ikonu haline gelen insanların arasına 
karıştığınızda bu ikonların gerisinde nefes 
alan insanlar olduğunu görebiliyorsunuz.

“Yaşam Şekilleri” ya da 
Gündelik Hayatın 
Eleştirel İkonografisi
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Grafik Tasarım Dergisi’inde yayımlanan Röpörtajın 
bir bölümü. 2009, 32. Eylül-Ekim Sayısı.

“Leke Oyunları” temelli sergi afişi Duvar afişleri 2014 

Turan Asan

“Leke Oyunları” 
ve Grafik Tasarım
Eserlerinizde “kavram” ile “espirili 
illüstrasyon” birlikte kullanılmış. Bu 
süreçte hangisi hangisini oynuyor ya 
da tanımlıyor?  Ya da ironisi yüksek 
dozda olan “hınzırca” kurgulanmış 
bu esprilerin anlaşılamaması kaygısı 
yüzünden mi başına bir “prospektüs” 
koydunuz? 

Temel dayanak leke. Lekeyi siyah-beyaz 
boşlukları ile birlikte değerlendiriyorum. 
Buradaki lekeler kompozisyonlara fazla 
dönüşmeden, amblem gibi, bir çırpıda 

okunabilen siyah-beyaz düzenlemeler. 
Bu düzenleme biçimini yaratan da 
anlatmak istediğim kavram ve kelimeler. 
Altlarındaki tanımlayıcı kelimeler, 
işlere not düşme anlayışıyla yazıldılar. 
Dergide yayımlanırken daha çok anlaşılır 
olmak için ve herkesin aynı pencereden 
bakmasını istediğim için not düşüyorum. 
Bir anlamda okuyucuyu nasıl bakması 
gerektiğine koşulluyorum. Bu lekeler 
sadece not olarak yazdığım kelimelere 
değil, çeşitli kelime ve fikirlere de uyum 
sağlayabilir. Yaptığım lekelerle yazıyı 
grafik tasarım anlayışıyla birleştirseydim 
başka birşey olacaklardı. Benim fikrim 
ve ifade alanım olmaktan çıkacaklardı. 
Örneğin bir afişe benzeyecek, altına bir  
kurum imzası gerekecek, baskı tekniğine 
uygun bir boyut içinde yer alacak vs. 
Belki de  bu söylediklerim işin özgün 
ifade aracı olması veya tasarım işi olması 
arasındaki ince çizgiyi yansıtıyor olabilir.

Yapıtlarınızda figürlerin gülme, ağlama, 
acı çekme, şaşırma, kızma vb. gibi 
mimikler pek yer almıyor. Bunun nedeni 
bütün bu mimikleri izleyiciye bırakıyor 
olmanız mı? Yoksa başka bir sebebi var 
mı? Ya da bu bir üslup mü?
 
Hepsi. Bulduğum espri ve biçimi ayıklaya-
rak en yalın haline sokmaya çalışıyorum. 
Bunu yaparken önce atmosferi ortadan 
kaldırıyor, “dekupe” olarak düşünüyorum. 
Kişiliklere ve ifadelere yer vermiyorum. 
Aslında daha derindeki yalınlığı arıyorum. 
Bu vücut dilini de es geçtiğim anlamı 
taşımıyor. Çünkü figürlerin birer gölgeye 
dönüşmesini de istemiyorum. Lekeyi 
minimum kullanarak bazen etrafında ve 
boşluklarda oluşan beyazlığı da olayın 
içine katmaya çalışıyorum. Amblem 
gibi düşünerek bir lekesellik sağlamaya 
çalışıyorum. Aslında genel olarak bakarsak 
sadece bir ipucu vermeye calışıyorum. 
Bir hammadde oluşturmaya uğraşıyorum.
Tabii ki çalışırken niyetinizi ortaya 
koyduğunuzda buna uygun işler ortaya 
çıkıyor. Üslubunuz netleşiyor.

Bir yapıtınızda Hacivat-Karagöz’ü 
eskrim oyuncularına oynatmanız ilginç 
bir yaklaşım tarzı sergiliyor. “leke 
oyunlarını”  geleneksel  gölge oyunuy-
la bir buluşturma mı? Ne dersiniz.
 
İlginç bir gözlem ama o niyetle yapmadım. 
Orada bir benzerlik sözkonusuydu. Espri 
oluştururken biçimsel benzerliklerden çok 
duygu benzerlikleri üzerine düşünüyorum. 
O zaman her bakana göre çağrışım çeşit-
liliği sağladığımı sanıyorum. Ben de 
söylediğiniz esprinin üzerine bu niyetle 
gittim. Bu topraklar üzerinde yaşayan 
insanın düşünürken bu toprakların 
kültürel birikiminden, atmosferinden 
etkilenmemesi mümkün olabilir mi? 
Gölge gibi şeyler yapmaktan keyif alma-
mın nedeni belki de budur. Gölge oyunu 
yapmak gibi bir iddiam yok. Kendi kendi-
ne birşeyler yapan biriyim.

Leke oyunlarını illüstrasyon font 
tasarımı fikrinden yola çıkarak 
tasarlandığını ifade ederek, teknik 
olarakta siyah beyaz olmak zorundaydı 
diyorsunuz. Oysa çalışmalarınız ilk 
yaratılış amacından saparak  sergi 
salonlarında serginen eserler haline 
geldi. Bu çalışmalarınızda teknik ya da 
renk olarak deneysel bir takım çalışma-
larınız oldu mu? olacak mı?



12

Grafik tasarım dergisine kapak yapma işi bana 
geldiğinde sevindim. “Dergi kapağı yaklaşımımız 
değişti” ve “Konu ve fikirde özgürsün.” denince 
heyecanlandım. Hemen çalışmaya başladım. 

Çeşitli taslaklar yaptım. Bazılarını eledim. Bazılarını 
uygula-dım. İçeriğe bağlı değil, tamamen benim 
belirlediğim ve ‘özgür‘ bir çalışma olacaktı. 
Uygulamada iş değişti. Yavaş yavaş şartlar ve 
sınırlar ortaya çıkmaya başladı. Önce derginin 
ölçüsü bazı taslaklarımı kenara koymama neden 
oldu. Sonra baskı tekniğine uygun olmalıydı. 
Taslaklarda fikirler uçuştu ama dergi logosunu 
hesaba katınca düzenleme sıkıntıları bir iki taslağı 
daha elememe neden oldu. Ya yayın kuruluyla aynı 
düşünmediklerimiz. 

Kısaca bana verilen ve ‘özgür yaratımın’ alanına 
dönüştüreceğim diye yola çıktığım kapak fikri ve 
tasarımı, kapak ölçüsü, dergi logosu, baskı tekniği 
ve yayın anlayışı vb. sınırlarla ‘özgür alanımın’ ilk 
çerçevesi çizilmiş oldu. Genel olarak grafik tasarımda, 
henüz iş verenin dar anlayışları, beğeni düzeyleri, 
hedef kitlenin algı seviyesi, maliyetler, toplumun 
genel değer yargıları ortada yok. Onları da işin 
içine sokunca, İster istemez grafik tasarım yaratım 
sürecinde, akla şu soru geliyor: 
Ne kadar özgürüz?

Acaba özgür olmak her istediğini, işlevini, maliyetini, 
kitlesini atlayarak, işin yapısal özelliklerini bozma 
yetkisine sahip olduğumuzu düşünerek grafik tasarım 
yapmak mı? Sözkonusu kapaksa eğer, önce kapak 
olmasını gerektiren kuralları en temeline koymamız 
gerekiyor. Grafik tasarım işlerinin doğası böyle. 
Bunun belirlediği alan içinde ‘özgür’ davranarak, 
konusu özgürlük olan bir figür ortaya çıkardım. 
Benim fikirlerimi yansıtan, benim düşünce tarzımdan 
türeyen bu figür, kapak tasarımının ‘özgür’ nesnesi 
oldu. Gerçi zebranın yapısal özelliklerini bozarak bu 
ifadeyi yakaladım ama fikrin çarpıcılığını sağlamanın 
yöntemlerinden biri de bu.

Grafik Tasarım Dergi kapağı görseli ve kapakla ilgili yazı.

Cemil Cahit Yavuz

Ne kadar özgürüz?

İllüstrasyon font olarak baktığınızda 
yapılanlar siyah-beyaz ve çok yalın 
olmak zorundaydı. Bu da lekelerin ve 
yaptıklarımın daha da yalın olmasına 
neden oldu. İlk başta, tasarıma dönüştük-
lerinde ya da kullanıldıklarında daha 
sonra renklendirebileceğimi düşünerek 
siyah beyaz yapıyordum. Zaten 
vektörel ortamda biçimlendiriyordum. 
Devamında da leke dengesini daha 
iyi kontrol edebildiğim için siyah-
beyaz yapmayı sürdürdüm. Tasarımı 
yaparken açık-koyu dengesini iyi 
kurarsanız, büyütüldüklerinde 
de küçültüldüklerinde de etkisini 

yitirmez, hatta renklendirdiğinizde de 
değerinden kaybetmez. Aslında renkli 
işleri de iyi yapan altındaki açık koyu 
dengesidir. İyi çözülmüş bir lekenin 
rengi de kaldırabileceğini düşünüyorum. 
Yeni hazırladığım sergide renkler de 
giriyor. Ama daha çok zemin alanlarda 
kullanmayı düşünüyorum. Daha absürd 
figür ve görüntüler yer alacak. Yazısız 
ve sözsüz olacak. Bu sebeple yaptığım 
işlere renk girme ihtiyacı duydum. Zaten 
serginin fikrini/konseptini bulup üzerine 
düşünerek oluşturduğum projeler var. 
Çalıştıkça ilginç yerlere sürüklüyor. 
Uygun sergi salonu bulma sıkıntılarını 
aşabilirsem sergileyebileceğim birçok 
işim var.

Eserlerinizde hem üslup hemde teknik 
açıdan evrensel dile sahip olduğunu 
görüyoruz. “Leke Oyunları”nı yurt 
dışında sergileme veya değerlendirme 
gibi çalışmalarınız var mı?
 
Bunu söylüyorlar. Ama henüz işlerimi 
bu ülkede yeteri kadar gösteremedim. 
Sergilediğim işler birkaç aydır bir “stok” 
sitesinden indiriliyor. Yerel olan esprileri 
ayıklayarak yüklemiştim. Bizde hangileri 
beğeniliyorsa dünyanın her yerinde 
beğenilen işlerimin de aynısı olduğunu 
izliyorum.

“Leke Oyunları” web sitesinde çalışma-
larınız için “figürler ve formlarda 
ayrıntı olmaması basitçe çözülmüş 
olmaları, yalın oluşları, siyah beyaz 
olması ve basit çoğaltma tekniklerinin 
kullanılması onları güçlü kılar” 
tanımlamanız var. Bütün bu tanımlar 
grafik sanatları için de geçerli mi? 
Grafik işler yalın olmak zorunda mı?

Bir kere böyle tanımlamamın nedeni, göz 
ucuyla bile algılanabiliyor olmaları ve 
her çeşit ilkel çoğaltma tekniğine uygun 
olmalarından kaynaklanıyor. Zaten ben 
istediğim için böyleler. Grafik sanatlar 
deyince neyi kastettiğinizi bilmiyorum 
ama birşey anlatmak ve iletmek 
istiyorsanız bu geçerlidir tabii ki. Ancak 
bir çok akım ve görüşlere göre farklı da 
tanımlanabilir bu. Çünkü teknoloji den 
ve çeşitli akımlardan çabuk etkilenen bir 
alan grafik. Yeni ortaya çıkan anlayışları 
önce grafik işlerde görüyorsunuz. 
Ayrıca ayrıntı olmaması yalınlık anlamı 
taşımıyor. Nasıl ki ayrıntı çokluğunun 
görsel zenginlik olmadığı gibi.

Sanatçının entellektüel birikimi 
kreatif  yetenekleri artıkça grafik 
ürünlerde daha minimalis yaklaşımlar 
sergilemektedirler. Bu görüşe katılıyor 
musunuz? Sizce nedeni ne olabilir?  
Sizin işlenizide bu yaklaşım var mı?

Bir kere her grafik ürün ortaya koyanın 
sanatçı olduğunu düşünmüyorum. 
Minimalist yaklaşımla kastettiğiniz, 
her işteki ustalaşmanın getirdiği 
gereksiz hareketlerden uzaklaşmış 
olmaksa evet. Birikim ve deneyim 

arttıkça daha doğrudan ve daha kararlı, 
koyduğunuz her renk ve çizgi daha 
gerektiği gibidir. Adı üstünde ustalıktır. 
Ustalaştıkça gereksiz numaralara ihtiyaç 
duymazsınız. Benim kuşağım minimalist 
bir grafik eğitiminden geçti. Ben de öyle 
yaklaşıyorum. Ama yaptığım bu lekelerle 
daha ileri gittiğimi düşünüyorum. Hatta 
gitgide patates baskıya benzer işlere 
dönüştürerek espriyi daha çok öne 
çıkartmak ve daha etkili kılmak istediğim 
oluyor. Mümkün olsa da boyama için 
iskele kurup, boyamaktan vazgeçerek 
derdimi anlatabilsem. Çeşitli grafik 
yaklaşımla yapılmış işlere tanık oluyorum. 
Bazılarından etkilendiklerim oluyor ve 
yaptığım işlerin zeminleri, renkleri ve 
biçimleri ile oynamayı düşünüyorum. Bir 
yandan da bunu öne çıkartan çalışmalar 
yapmak istiyorum. Herhalde yaratma 
sürecinin çelişkileri bunlar.

Grafikte yaratıcılığı 
nasıl değerlendiriyorsunuz ?
 
Grafik çok geniş bir alan. Birçok şeyle 
etkileşim halinde bir disiplin. Ama hayatı, 
sanatı, iletişimi etkileyen de bir dil 
aynı zamanda. İş böyle olunca grafikle 
uğraşırken beslendiğiniz kaynakları da 
doğal olarak çeşitlemeniz gerekiyor. 
Ben, kendi ifade alanlarını yaratarak bu 
kaynaklara kolay ulaşılabilineceğine 
inanıyorum. Örneğin bir dönem 
çalıştığım kolaj birikimi ve deneyimi, yine 
bir dönem yaptığım kitap kapaklarının 
çıkış kaynağı oldu. Grafikçi, yaptığı işin 
farkında olarak yapmalı. Teknik düzeyde 
kalmamanın yolu bu herhalde.

Serbest Grafiğin, Grafik dünyasına 
nasıl bir etkisi var? Bunun önünün 
dünyada ve Türkiyede yeterince açık 
olduğuna inanıyormusun? 

Tanıtım, reklam, tasarım gibi alanlar 
grafik dilden yararlanarak, anlatım 
çözümleri üretmeleri bir yana,  görsel 
sanatların tümünde  yer alıyor. Reklam 
grafiği, basım grafiği, bilgisayar grafiği, 
yazı grafiği, grafik resim vs. gibi sayabile-
ceğimiz alanların tümünde ortak bir 
dil var. Bu da grafik. Grafik dil diğer 
sanatlardan ve teknolojik gelişmelerden 
serbest işlerden besleniyor, gelişiyor. 
Dünyaya baktığımızda, Japon grafiği, 
Fransız grafiği, Amerikan grafiği gibi 
tanımların olması, kendi kültürel 
birikimlerinin grafik işlerinde etkili 
olmasından kaynaklandığını gösteriyor. 
Tek tek dünya grafikçilerinin işlerindeki 
tutarlılığın, yine geçmiş grafik birikim-
lerinin yanısıra diğer sanatlarla da 
ilgili olmalarıyla açıklanabilir. Grafik 
tasarımın her alanında üretilen işlerin, 
serbest çalışmaların önünü açarak önem 
kazanacağı düşüncesi, bu alanda da 
üretim yapma arzusu yarattı. Böylelikle 
kendimize ait alanlarda üretilen işlerin, 
daha özgün tasarımlar yapmanın 
kapılarını açacağını ve bu topraklardan 
çıkan grafik anlayışın doğacağını 
düşündürüyor.
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“Leke Oyunlar›” temelli karma sergi afişi

“Leke Oyunları” temelli ve “Zamanlı” sergi afişi

Grafik dünyasında yarattığınız hangi 
tarz işler sizi mutlu eder? Serbest 
grafik eserleri mi? Yoksa reklam işleri 
mi? Ayrıca serbest grafik ile reklam 
grafği arasında farkı bize biraz açar 
mısınız hangi çalışmalar serbet grafik 
hangileri reklam grafiği ürünleridir. 
Yine  bir önceki soruyla bağlantılı 
olarak “tasarım” sanatın bizat kendisi 
midir? Grafik işler ne zaman sanata 
dönüşür?

Doğrudan kendisi “ürün” olan grafik 
işlere karşı ilgim var. Pazara sunulan 
yüzlerce ürünün tanıtımları grafik tasa-
rımla görselleşirken, farklı etkilerde 
çeşitli grafik tasarım işleri ortaya çıkıyor. 
Grafiğin tasarım yanı bir yana, “kendisi 
ürün olan grafik işler “ boyutu var.  Broşür 
tasarlama, katalog oluşturma, afiş yapma, 
amblem ve logo biçimlendirme ve ilan 
hazırlama  vb. gibi tasarım işlerinin 
içeriğini, tanıtılması istenen ürünler 
oluşturuyor. Kendisi ürün olarak pazarda 
yer alan grafik çalışmalar, grafikçinin 
düşünsel ve düşsel yaratım alanına 
ait üretimi içeriyor. Grafiğe konu olan, 
grafikçinin kendisi oluyor. Grafiğin tüm 
alanlarıyla uğraşırken yaratıcı grafiğe 
ihtiyaç duyuyor ve ondan çok keyif 
alıyorum. Grafiğin, kendi ürününü 
kendisinin yarattığı alanda gelişmesi 
ile, grafik tasarıma da etki edeceğine 
inanıyorum. Sizin burada kastettiği-
niz serbest grafik ile grafik tasarım 
arasındaki fark herhalde. Çeşitli haber 
ve ilanlarda “Grafik tasarım sanatı” 
“Serbest grafik tasarım sergisi” “Tasarım 
sanatçısı” vb. farklı kavramların yanyana 
kullanılmasının bir kargaşa olduğunu 
düşünüyorum. Grafiğin her alanında 
birşeyler üreten biri olarak, kendimce 
şöyle formüle ettim:
• Grafik bir dildir. Özgün işlerden, 
tasarıma kadar geniş bir alanı içerir.
• Ürün anlatımını etekemiğe büründüren 
grafik, aynı zamanda kendisi ürün olan 
işleri de yaratır.
• Broşür, katalog, afiş vs. tek tek işler, 
aslında yaratılan bütünün parçalarıdır. 
• Grafik bütünü çözer. Hikayesini kurar.
• Tasarım sanattan yararlanır. Sanat 
değildir. Grafik kişisel ifade alanlarında 
sanata dönüşür.
• Grafik sanat yanıyla, diğer sanatlarla 
etkileşir.

• Grafik tasarım ve grafik sanatı ayrı 
kulvarlarda koşarlar, aynı dili kullanırlar.

Reklam dünyasında mizah yoğun 
bir şekilde kullanılmaktadır.  Buna 
rağmen esprili illustrasyonların  basılı 
medyada  fazla kullanılmadığını 
görüyoruz, sizce reklamlarda mizah 
olgusu neden kullanılır ? Aynı zamanda 
basılı reklamlarda neden esprili 
illustrasyonlar az kullanılmaktadır. 

Espri anlatımın en çarpıcı ve en doğru-
dan yolu. Reklam dünyası da bu etkiyi 
kullanıyor. Çünkü esprinin gözucuyla 
bile olsa bakışı yakalama, saniyeler 
içinde derdini anlatma gücü var. Ama 
bazı reklamlardaki esprilerin, espri 
mantığını tanımayan kişilerin yapıp, 
onu anlayamayan müşterinin onayın-
dan geçtiğini düşünüyorum. Belki de bu 
yaklaşım hedef kitlesine uygun düşü-
yordur. Onu bilemem. Çünkü esprinin 
kültürel ve sosyal düzeyle doğrudan 
ilişkisi var ama bir de espri bulma 
yöntemleri var. Ben esprinin düzeyine 
değil bu yöntemlere bakıp onu arıyorum.  
Reklamlarda esprili illüstrasyonlar ve 
karikatür gibi çizimler az kullanılıyor 
olabilir. Fotoğraf ve kolajlarda çok 
kullanıldığı gibi tipoğrafiyle oynayarak 

da espriler yapılıyor. Espri iletişimin en 
kestirme yolu. Keşke bir yanıyla grafikçiler 
kişisel ifade alanlarına yoğunlaşıp 
deneysel bir üretim çeşitliliği yaratmış 
olsalar reklamcılara karikatürcüler ve 
karikatürler dışında kullanabilecekleri 
malzemeler çıkmış olsa. 

Kişisel kitap projenizden 
bahsedebilir misin?
 
İlkine  2001 de başlamıştık. Dışarda 
örnekleri olan bir projeydi. Bunu yeni-
den tasarımlayıp geliştirdik. Kitap resim-
lemeleri ve genel tasarımları üzerinde 
çalıştım. İkincisi ise benim de kurucusu 
olduğum tasarım şirke-tinin projelerinden 
biriydi. Kitapları ben yazdım. Onları 
resimleyip projenin tüm tasarımlarını 
yaptım. Amacım iyi tasarlanmış, özenle 
resimlenmiş çocuk kitaplar yapmaktı. İş 
yanlış kişilerle yürümedi. Çocuk kitap-
ları işinin çok ciddiye alınmadığını 
düşünüyorum. Tasarımcılara ve çizere 
yeteri kadar önem verilmeyen bir alan 
olarak görüyorum.

Yeni projeleriniz var mı?

Projeler var tabii. Uğraştığım illüstrasyon 
ve tasarım işleri dışında, yeni bir sergi için 
çalışıyorum.  Hatta onun da arkasından 
gelecek sergiye iş biriktiriyorum. Ayrıca 
sadece pazar günleri linolyum baski 
ile uğraşıyorum. 2003’ten beri sürüyor. 
Projeler bana yeni işler kazandırırken, 
yeni hedefleri de beraberinde getiriyor. 
Projeler, hem işin kendisini yaratıp, hem 
de grafik tasarımını çözmek ve bütünü 
kotarmanın hazzını verirken, grafikle ilgili 
perspektifi daha da genişletmeme neden 
oluyor. Bu geniş perspektif yeni ve farklı 
bir üretimin kapısını aralıyor. Tasarımla 
sınırlı kalmadan dil olarak sınırlarını 
zorlayan, en geniş alanda üretimi hedef- 
leyen grafik anlayış, projeleri çoğaltmakla 
mümkün ancak. Projeleri besleyenin ise 
serbest işler olduğu nu düşünüyorum.
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Yumuşak G Dergide yaptığım ve “Leke Oyunları” kaynaklı deneysel bir çalışma.

Tişörtlerdeki “Leke Oyunlari” Üçboyut maket “Leke Oyunları” kaynaklı dokulardan

“Leke Oyunları” kaynaklı “çeşitli dokular, geleneksel 
işlere öykünmeli çalışmalar ve çeşitli tasarımlardan masa 
örtüsü düzenlemesi.

Bir animasyon denemesi taslağı.
İlk siyah beyaz filmlere öykünerek senaryolaşan çalışma 
serisi gerçekleştirilmedi. Sadece müzek ve yazıların yer aldığı 
animasyon serisi aslında eskiye bir göndermeydi. Siyah beyaz 
denge üzerine kurulu görüntüler hareketlidir. Yazılar olmasa 
bile görsel anlamı ve anlaşılırlığı, esprisi olan  düzenlemelerdir.
Animasyon olmasa bile anlatım biçimi olarak çizgi bant olarak 
da izlenebileceği düşünülebilir.

“Leke Oyunları” ve 
boyutlu işler
Fikirlerimiz, estetik düşüncelerimiz, 
tasarım  sanat arasında gidip 
gelirken “Leke Oyunları” pastel işlerin 
tasyaklarından doğdu, Dergilerde 
periyodik yayımlanan köşe oldu. Sergilere 
dönüştü, ürün ve görsel oldu. Son 
çalışmalarla boyutlandı ve üçboyutlu 
işlere dönüştü. Henüz uygulanmasa da 
taslaklarda biçimlendi.

 “Leke”lerin altındaki asıl duran 
mesele yeni bir form kaygısı, bu kaygı 
onları hayatın her alanına taşıma 
isteği doğuruyor. Günümüzde hayatı 
biçimlendiren sanat ve tasarım 
perspektifinde deneysel yaklaşımların da 
aracı oluyor.
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Dergilerdeki “Leke Oyunları” sayfa ve köşelerinden.
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“Zeytin Birleştirir” 100x100cm. Tuval üzerine akrilik. 
“Transparan” TÜYAP / Artist 2018 (İstanbul)


