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Özet 

Çağımızın en önemli sanatlarından biri haline gelen Grafik tasarımın 
sanattan uzaklaştığına dair düşünceler gitgide daha çok belirginleşmektedir. 
Buna göre Grafik tasarım, tek özelliği mesaj iletmek olan teknik bir iletişim 
mecrası ve alanına dönüşmektedir. Grafik tasarımın, mutlaka bir mesaj 
iletiyor olması özelliği, bu süreci hazırlayan en önemli faktörlerden biri. Bu 
yönüyle Grafik Tasarım, tanıttığı, aktardığı bilgi veya mesaj yerine ulaşınca 
işlevini tamamlamakta ve bir sanat eseri olarak kalamamaktadır. İşlevini 
tamamlayan her olgu gibi grafik ürünlerin de bu noktada önemsizleşmesi ve 
hatta yok olması söz konusudur. Lakin bu işin bir tarafıdır yalnızca. Çünkü 
sanat eserlerinin her şeyden önce ruhsal/spiritüel işlevleri de vardır ve 
bunun taşınan mesajla çoğunlukla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bunu 
kanıtlayan en önemli olgu,  mesajını iletmesinin üzerinden yüz yıl geçtiği 
halde hala bir sanat eseri olarak sanat müzelerinde sergilenen afiş gibi grafik 
ürünlerdir.  
İşte Grafik Tasarımın ne olduğu ve aslında ne olması gerektiği tam da bu 
noktada ciddi anlamda tartışmalıdır.  
Grafik tasarımcıların ve grafik tasarım eğitmenlerinin/akademisyenlerinin 
önemli bir bölümü, tasarımlarının mesaj iletme dışında hiçbir 
sorumluluğunun bulunmadığını ve hatta tasarımlarının estetik olmak gibi bir 
görevinin//sorununun da olmadığını düşünmektedirler. Bunun aksini ileri 
sürenler ise, Grafik Tasarımın bir sanat dalı olduğunu ve grafik ürünlerin 
kesinlikle estetik kaygılarla üretilmeleri gerektiğini düşünmektedirler.   
Üniversitelerin Grafik Tasarım bölümlerinde verilen eğitim ve öğretim bu iki 
düşünce arasındaki gerilim ve çelişkiyle biçimlenmektedir. Bu çalışma, 
Grafik Tasarımın bir sanat dalı olduğunu düşünen ikinci eğriye yakındır ve 
Grafik ürünlerin mesajını ilettikten sonra da bir sanat eseri olarak var 
olmaları/yaşamaları gerektiğini söylemektedir. Dolayısıyla, güzel sanatlar 
fakültelerindeki Grafik eğitiminin de bu düşünce (yani Grafik Tasarımın bir 
sanat dalı olduğu ve estetik kaygılarla üretilmesi gerektiği) yönünde 
verilmesi gerektiğini savunmaktadır. 
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1. Giriş 

Uzun uzun afişin ne olduğu, afişin tarihçesi gibi hemen her kaynakta rastlanan 
bilgilere girmenin zaman ve kaynak israfı olacağı düşüncesiyle afişin günümüz 
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afişine yakınlaşmaya başladığı 19.yüzyıl koşullarından söz etmenin yararlı 
olacağını düşünüyoruz2. Bu nedenle yalnızca öncelikle, 19.yy sonlarında ciddi bir 
iletişim kanalı açan afişlerin genel özelliklerinden söz etmek yararlı olacaktır. Buna 
göre, söz edilen döneme ait afişler en genel çerçevede üçe ayrılmaktaydı: bunların 
ilki propaganda afişleridir (resim:1). 

Resim 1. 19 yüzyıl Rusya’sında kullanılan ve komünizm propagandası yapan bir afiş 

 

(yapımcısı belli değil). Afişte komünizmin meşhur “Dünyanın Bütün İşçileri 
Birleşiniz” sloganı yer almaktadır. (https://tr.wikipedia.org/wiki/Afi%C5%9F)  

İkinci afiş türü ise genellikle devletin veya toplum içinde örgütlenen bazı sivil 
toplum örgütlerinin toplumu aydınlatma genel çerçevesi içinde sayısız örnekleri 
bulunan sosyal afişlerdir (resim:2). Sosyal afişler kuşkusuz ki sosyal devlet 
ilkesinin kabul edilmesiyle birlikte önce Avrupa sonra ABD’de yaygınlaşmış bir afiş 
kategorisidir. Sözgelimi sağlıkla, hijyenle ilgili halka bilgi veren bir afiş sosyal 
afiştir ve seslenilen kesim kadar genel toplum sağlığı/çıkarı için tasarlanan bir 
üründür. Kitap okumayı öğütleyen veya okuma yazma seferbirliğine çağıran bir 

                                                        

2 Afiş (Fransızca: affiche) veya poster Türk Dil Kurumu'nun tanımına göre; "bir şeyi duyurmak veya 
tanıtmak için hazırlanan, kalabalığın görebileceği yere asılmış, genellikle resimli duvar ilanı, ası" [1] 
şeklinde tanımlanmaktadır. 
Afiş, reklam ya da propaganda yapmak, bir oyun, sergi, ürün ve benzerlerinin duyurulmasında 
kullanılır. Aynı zamanda güzel sanatlarda bir daldır. Afiş sanatı 19. yüzyıl başında iki ana unsurun 
bir araya gelmesiyle ortaya çıktı; bir yandan taşbaskı sayesinde metin ve resmin birleşmesi, 
çoğaltılabilir olması (yüzyılın ikinci yarısında renkli baskı olanağı doğdu), diğer yandan afişin 
gelişmesi, tüketim mallarının toplu üretiminin ve rekabete dayalı ekonominin ilerlemesine bağlı 
kaldı. Başlarda küçük boyutlu olup, kitap resimlerini, basın bültenlerini andıran afiş, modern sanat 
anlayışıyla beraber kendi estetiğini oluşturdu. Kısa ve çarpıcı bir metnin, sade ve resimle 
beraberliği afişin temel kavramıdır.  
(kaynak: wikipedia. Link: https://tr.wikipedia.org/wiki/Afi%C5%9F  
 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Afi%C5%9F
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_Dil_Kurumu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Afi%C5%9F#cite_note-1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ta%C5%9Fbask%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Modern_sanat
https://tr.wikipedia.org/wiki/Afi%C5%9F


Journal of Current Researches on Social Sciences, 2017, 7 (4), 65-76.  67 

 

afiş gibi. Ya da örneğin toplumda bir bilinç yaratmayı hedefleyen ve doğum kontrol 
yöntemlerini özendiren/anlatan bir afiş de öyle.  

Resim 2. “Bebekken” evlendirilen çocuklarla ilgili bir sosyal sorumluluk afişi. 

 
Bu afiş, sosyal afişlere örnek olduğu kadar toplumun gelişiminin/ilkelliğinin deresecini 

göstermesi açısından da iyi bir örnek olarak görülebilir (Afiş Tasarım: Damla Durmuş, Işık 
Üniversitesi, 2014).   

Kaynak: http://www.sosyalsorumluluk.org/cocuk-gelinler-sorunu-afislere-yansidi/ 

Zaman içinde sosyal afişler daha genel bir ayrım olan kültürel afişler kategorisinde 
değerlendirilmeye başlanmıştır. Kültürel afişler kategorisi içinde, ticari bir amaçla 
da olsa üretilen ama bir sanatsal faaliyeti ilan eden afişler de yer almaktadır. Sosyal 
afiş kategorisinde yer alıp sanatla ilintili bir duyuru yapan afişler de kültürel afişler 
kategorisi içinde yer almaktadır. Yine, özellikle 20. Yüzyılın sonlarında gelişen 
sponsorluk kavramı/kurumu çerçevesinde ticari bir markanın/markaların 
desteğiyle düzenlenen sanatsal/sportif etkinlikleri duyuran afişler de bu 
kategoridedir. 

Sosyal ve Kültürel afişlerin en önemli özelliği; bu afişlerin ait olduğu toplumun 
niteliğini gösterebilmesidir. Kültürel ve sosyal afişler, bir toplumun gelişmişliğinin 
veya geri kalmışlığının iyi birer göstergesi olarak kabul edilebilir. Çünkü o toplum 
hakkında  kısa ama çok geçerli izlenimler sunarlar.  Sözgelimi, bir toplumda, 
örneğin çocukların erken yaşta evlendirilmemesi ile ilgili uyarılarda bulunan (bkz. 
Resim:2) ya da kadınlara yönelik şiddeti eleştiren veya en temel hijyen kurallarını 
öğütleyen  afişler yaygınsa, o toplumun çok da gelişmiş olmadığı kolaylıkla 
anlaşılabilir.  

Üçüncü afiş kategorisi ise, genellikle bir bilgi aktarımının yanı sıra herhangi bir 
ürün ya da hizmetin satışını arttırmayı hedefleyen ticari afişlerdir (resim:3). 
Burada kullanılan “bilgi aktarımı” kavramı dikkat çekicidir. İlk dönemlerde “mesaj” 
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kadar doğru bilgi aktarımı da söz konusudur3  Yani afişler o dönemde bir etkinlik, 
duyuru ya da bir ürünle ilgili bilgi veren tasarımlar olarak dikkat çekmektedirler.  

Resim 3. İlk Türk ticari afişlerinden bir örnek 

 
(eser: İhap Hulusi). Afişte Yalova kaplıcaları’nın reklamı yapılmakta ve her mevsimde açık 
olduğu bilgisi paylaşılmaktadır. Burada dikkat çeken noktaların başında “mesajdan çok” 

resimsel estetik etkidir. Çalışma, teknik anlamda bir reklam illüstrasyonu olmakla birlikte 
bir sanat eseri gibi hassasiyetle üretilmiş olduğu izlenimi bırakmaktadır. 

(https://tr.wikipedia.org/wiki/Afi%C5%9F) 

Konuyu pekiştirmesi açısından bir örnekle başlamak çok yararlı olabilir. Afiş ve 
Reklamcılık üzerine önemli çalışmalar yapan Bach ve McConnell, yanlış veya aldatıcı 
bilgi veren afişlerin toplum açısından zararlı olduğunu ve kaynak israfına yol 
açtığını söylemektedirler.4  Colston E. Warne’ın aktardığı bir örneğe göre 20. Yüzyılın 
başlarında yayın yapan Cartridge’s Post adlı derginin yayın ilkelerinde, dergide yayınlanan 
reklam bilgilerinin yanıltıcı çıkması durumunda oluşan tüketici zararının dergi tarafından 
karşılanması taahhüt edilmekteydi.5  

                                                        

3 Ancak zamanla bu kavramın  iyice aşındığınıve yerini yanıltıcı reklamcılığa bıraktığını söylemek 
gerekir. 
4 Bach, 1962, s.521 ve McConnell, 1963: 500–501 
5 Colston E. Warne, 1962: 12’den aktaran Kılkış, 1988: 89 
(Buna göre;  dergilerinde yer alacak bütün reklâmların güvenilir şahıslara ait olacağını belirten bir 
bildiri yayınlayan dergideki yazı şöyle devam etmektedir: “okuyucularımızın menfaatiyle oynamak 
isteyenler, dergimizin sütunlarından yararlanamayacaktır.” Dergi, bu kadarla da 
yetinmeyerek bu güvenceyi garantiye almakta ve “bilerek bu yola sapanların okuyucularımıza 
verecekleri maddi zarar tarafımızdan karşılanacaktır” biçiminde bir cümleyle reklâmını yaptığı 
ürünlere kefil olduğunu belirtmektedir) 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Afi%C5%9F
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Günümüz (2016) basın yayın organlarının ilkeleriyle kıyaslandığında vardığımız noktanın 
vehameti açıkça anlaşılıyor. Anlaşılan bir başka nokta ise, her tür yayın organının 
günümüzde her tür yalana aracılık etme konusunda herhangi bir beis duymamasıdır. 
Zaten günümüz yayın organlarında yayınlanan hiçbir şeyden sorumluluk kabul 
edilmeyeceği de alenen bildirilmektedir6. 

Pektaş’ın aktardığına göre ilk afişler bir duyuruyu, ilk reklam afişleri de genellikle yararlı 
bir ürünü kamuoyuna tanıtmak amaçlı üretilmiştir7. Mesela tarımda kullanılacak yeni bir 
alet üretildiğinde bunu çiftçilere tanıtmak için (veya yeni bir ev gereci üretildiğinde bunu 
mutfakta kullanan hanımlara) genellikle üzerinde ürünün resminin ve kullanma 
talimatının yer aldığı ve altında/üstünde işlev ve yararlarının anlatıldığı afişler yapılırdı 
(resim:1). 

İlk reklam afişlerinin tamamen işlevsel ve yararlı olduğu düşünüldüğünde mesaj 
kavramının “bu ürünü kullanırsanız işiniz kolaylaşır’ın” çok ötesine geçmediği 
anlaşılabilir. Buna karşın günümüzdeki reklam afişlerinde tanıtımdan ziyade çok 
karmaşık bir mesaj kavramının öne çıktığı görülebilmektedir. Peki, bunun 
kaynağında ne vardır?  

Aslında bunun kaynağında “ben, senden daha iyiyim” anlayışının baştan beri 
egemen olduğu propaganda afişlerinin genel mantığı vardır. afişte “yanıltıcı mesaj” 
ya da düpedüz yalan, öncelikle propaganda afişlerinde ortaya çıkmış bu anlayış 
kapitalizmin zamanla palazlanan ahlak tanımayan rekabetçi anlayışıyla örtüşerek 
ticari afişlerde karşılığını kolayca bulmuştur.   

Ticari tanıtım ve reklam kampanyalarında mesaj kavramının çok karmaşıklaşması 
ve bunun reklam afişlerine yansımasının kapitalizmin serbest rekabetçi ruhunun 
gelişmesiyle bağlantısı yadsınamaz bir gerçekliktir. Şöyle ki; herhangi bir metanın 
(ticari ürünün) ilk başlarda rekabetsiz koşullarda bir veya birkaç firma tarafından 
üretilmesi durumunda bu ürünü tanıtacak afişin yalnızca ürünün faydalarını öne 
çıkarması ve tamamen tüketicinin de yararına tasarlanması ürünü satmak için 
yeterli olmaktaydı. Kapitalizmin gelişmesi ve serbest rekabetin artmasıyla birlikte 
reklam ve tanıtımın mantığı da değişince reklam afişleri de, otomatikmen 
değişmeye başladı. 

 Burada artık ürünün tanıtımından ziyade, ürünü üreten çok sayıda firmanın 
rekabeti reklam araçlarına ve afişlere yansımaya başlamıştır. Mesaj ise ürünün 
yararları kadar, kendi ürünleri ya da hizmetlerinin diğerlerinden daha iyi ve 
yararlı olduğu noktasına taşınmış olmaktadır. Afiş sanatında “aldatıcı, yanıltıcı 
mesaj ve yalan” tam da bu noktada prim yapmaya başlamıştır. 

                                                        

6 Hatta yayın organları, bırakın yanıltıcı reklamların sorumluluğunu almayı, yazarlarının 
metinlerine bile kefil olmadıklarını alenen beyan etmekten ayrı bir kıvanç bile duymaktadırlar. 
Bunun adı da fikir özgürlüğü olarak not düşülmektedir. “Yayın organımızdaki yazıların bütün 
sorumluluğu yazarlarına aittir” sözü herkesçe bilinen basmakalıp bir ilke halini almıştır 
günümüzde. Hukuki anlamda en ufak bir sorumluluk dahi almayan yayın organlarındaki bu ilkenin 
içindeki “bütün sorumluluk” ibaresi bile tek başına her şeyi anlatmaya yetmektedir. Şöyle ki; 
“yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir” sözü hukuki anlamda aynı şeyi ifade etmesine rağmen 
“yazıların bütün sorumluluğu” ibaresiyle “sınırsız sorumsuzluk” bambaşka bir boyuta taşınmış 
olmaktadır. Ee, yeni kapitalizme de bu yakışmaktadır artık; “her koyun kendi bacağından 
asılmalıdır”. 
7 Pektaş, 1984, s.56. 
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Denilebilir ki; bu süreçte ticari afişler ve propaganda afişlerinin mantığı tamamen 
aynılaşmaya başlamıştır. Örneğin, nasıl ki bir siyasi parti yaptıklarının ve 
yapacaklarının tek doğru olduğunu ileri sürüyorsa piyasadaki herhangi bir firma 
da kendi ürün veya hizmetinin tek doğru ve tek iyi olduğunu savunmaya ve 
kitleleri bu yönde domine etmeye uğraşmaya başlamıştır. 

Tam da bu noktada, yani ticari afişlerle propaganda afişlerinin birbiriyle, deyim 
yerindeyse, “ahlaksız bir şekilde” kaynaşmaya başladığı noktada afişin sanat eseri 
olup olmaması konusu tartışılmaya başlanmıştır. Üstelik bu tartışmaya grafik ve 
afiş sanatı üzerine kuramsal düşünceleriyle ünlü olan kişilerin de “negatif 
anlamda” katkıda bulunduğunu belirtmek gerekir. Bunların içinde ilk göze çarpan 
kişi Milton Glaser ve Uluslararası Tipografik Stil ekolüdür.   

ps lerin birbirleriyle bir Afişin temel işlevi mesaj iletmedir. Ünlü afiş sanatçısı 
Milton Glaser afişin.. “mesaj iletme işlevinin dışında bir değere sahip 
olmayabileceğini” söylemektedir (Aktaran: Becer 2005, s.204). Ancak bir afişin asıl 
değerini ve (mesaj iletme gücü de dâhil) gücünü belirleyen temel öğe, tasarım ve 
yaratımda malzemelerin sanatsal anlamda doygunluğa ulaşmasıdır. Bu süreç, 
sanatsal üretim dizgesinin reklâm ve tanıtım için kullanılması demektir. Afişin bir 
reklam ve tanıtım aracı olarak tasarlanması ve kullanılması afişin somut işlevi 
olarak değerlendirilebilir. Ancak bu, afişin yalnızca bir yönüne işaret eder. Afişin 
diğer yönü bir sanat eseri olabilme özelliğidir.   

Sanatsal bir süreçle üretilen afişin yalnızca bir mesaj iletme aracı olmaktan 
çıkabildiğini ve tanıtımını, reklâmını yaptığı ürün tüketildikten sonra da  (örneğin 
bir tiyatro oyununun afişinin oyunun gösterim ve temsil tarihi geçtikten yıllar 
sonra da) bir estetik öğe olarak da alımlanabildiğini söylemek olasıdır. Filmi 
izleyenlerin filmle ilgili hatıralarını ölümsüzleştirme isteğinin bu alımlamaya yol 
açan tek neden olduğunu söylemek, bazı afişlerin temsil ettikleri filmler çok 
sevilmesine rağmen hiç sevilmemeleri ve dolayısıyla kalıcı olmamaları nedeniyle 
yetersiz olmaktadır (bkz. Resim 4). O halde sinema filmi afişinde alımlamanın 
devam etmesi her afişin içinde barındırdığı sanatsal öğelerin gücüyle 
ilişkilendirilebilir. Çünkü ancak sanatsal yönden başarılı bir afiş, nesnel işlevini 
tamamladıktan sonra bir sanat eseri olarak insanın ruhsal yönüne hitap 
edebilmektedir. Dolayısıyla afişin yalnızca nesnel bir işlevi olmadığı, nesnel 
işlevinin ötesinde bir anlamı olduğu sonucuna ulaşmak mümkündür. Yaptığı afiş 
tasarımları ve afiş (ve tipografi) üzerine yazdığı başarılı çalışmalarıyla tanınan 
Namık Kemal Sarıkavak afişi.. “insanın irrasyonel yönünü harekete geçirmeyi 
amaçlayan ve içeriği işlevle bütünleştiren bir olgu” (Sarıkavak, 1993, s.30) olarak 
değerlendirmektedir.  

Sarıkavak’ın belirttiği ve afişin “insanın irrasyonel yönünü harekete geçirmeyi 
amaçlayan” bir ürün olduğuna dair tespiti, afişin sanatsal değerine işaret 
etmektedir. Bu değeri, afişin nesnel işlevini yerine getirebilmesi için de taşıması 
gereken bir potansiyel olarak değerlendirmek yanlış olmayacaktır. Çünkü sanat 
dışında “insanın irrasyonel gücünü harekete geçirebilen” olguların (örneğin, 
spiritüel inanışların) afiş sanatıyla doğrudan ilgisi  
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bulunmamaktadır. Dolayısıyla Sarıkavak’ın saptamasından yola çıkarak afişin 
nesnel işlevini yerine getirebilmesi ve “içerikle işlevi bütünleştirebilmesi” için 
sanatsal dizgeden uzaklaşmaması gerektiği sonucuna ulaşmak olasıdır.   

Buna karşın sinema afişlerinde benimsenmiş ve genel geçer sayılan bir dizi öğe, 
sinema afişlerinin en büyük zaafını temsil etmektedirler. Bu zaafların temel nedeni 
film afişlerinin taşıdığı yükün ağırlığı nedeniyle “kestirme yollara” sık sık 
başvurmasıdır.   

Sinema afişleri genel anlamda afişin işlevsel görevlerini taşımak durumundadır. 
Bunların başında, bir sinema filmi afişinin “haber verme”, “ilan etme”, “mesajını 
hedef kitleye iletme” görevleri vardır. Bu durum aynı zamanda haberi verilecek 
filmin yaklaşık nasıl ya da nelere dair bir film olduğunun imgelerini taşımasını 
gerektirir. Bu da, gerek kullanılan tipografik karakter, söz dizimi biçimi, büyüklüğü, 
imgelerin içeriği, biçimi, büyüklüğü, açıları, renk ve perspektifi, ritmi ile; gerekse 
renk, açıklık koyuluk vb özelliklerle sağlanır. Bu seçimlerden her biri ya da tümü, 
bir afişin temel niteliklerini belirler. Daha önce de belirtildiği gibi sinema filmi afişi 
durağanlığı nedeniyle filmden önce seyredilen bir karelik ve bir anlık bir film 
gibidir. Afiş, sinema filmi bağlamında bir filmin herhangi bir karesinin ötesinde 
tüm filmi “kısaca” temsil etmek zorundadır. İşte bu görevin ağırlığı, sinema filmi 
afişini “kestirme yollardan” alımlayıcıya ulaşma tuzağına düşürebilir.  

Sinema filmi afişlerinde gözlemlenebilen kitsch öğeler de tam bu noktada oluşur.   

2. Kitsch Kavramı ve Görsel İletişimde (ve Sinemada)  Kitsch  

Kitsch sözcüğünün etimolojik kaynağı Latince’den İngilizceye geçen sketch (taslak) 
sözcüğüdür. Kitsch, sketch sözcüğünün zamanla bozulmuş halidir. Almanca’da 
kitsch’in kazandığı yeni anlam ise İngilizce’deki anlamından bir hayli farklıdır ve 
Türkçe’de kullanılan ucuz, düzeysiz, bayağı, rüküş sözcüklerine yakındır. 
Günümüzdeki anlamına yakın olarak kitsch sözcüğünün genelde sanat, özelde 
plastik sanatlar alanındaki kullanımı ilk kez Almanya’nın Münih kentinde 
gerçekleşmiştir. Münih’de yaklaşık bir yüzyıl önce beğeni düzeyleri düşük kabul 
edilen Amerikalı ve İngiliz alıcılar için piyasaya sürülen ucuz ve basmakalıp, çirkin 
resimlere Alman sanat jargonunda kitsch denmekteydi. Bu, günümüzde kullanılan 
kitsch kavramının temelini oluşturan kullanımdır. Kitsch kavramı genel olarak; 
sanatsal değeri olmayan; ucuza satın alınabilen, ama bu arada genel beğeni 
düzeyine uydurulmuş ürünleri anlatır. Kitsch’i karakterize eden en genel özellik; 
satmak için her yolu mübah sayan anlayışıdır. Kitsch’te satış, yerine göre ve 
“müşterinin nabzına göre şerbet tutarak”; en kestirme yoldan, en kaba, en bayağı, 
en çirkin, en vahşi olayların olduğu gibi veya daha da abartılarak verilmesiyle, yani 
alımlayıcının duyguları iyice kanartılarak sağlanır (geniş bilgi için bkz. Gümüşlü, 
Kent İçi Ulaşım Araçlarında Rastlanan Kitsch Yazılar, Ankara, 1999, s.4–11).   

Ortaya çıktığından beri kitsch’e eğilim gösteren; her tür imgeyi çekincesizce, hatta 
hoyratça kullanan “sanatçılar” yaşamıştır. Avusturyalı yazar ve filozof Hermann 
Broch’a göre bunun nedeni; “kitsch’i seven, bir sanat üreticisi olarak onu yaratmak 
isteyen ve sanatın tüketicisi olarak da kitsch’i satın almaya, dahası karşılığında iyi 
para vermeye hazır kitsch insanıdır” ( Broch’tan aktaran; Lukacs, Estetik, 3. cilt, 
1978, s. 39). Broch’a göre; “kitsch insanı olmasaydı, kitsch denen olgu da ne ortaya 
çıkabilir, çıksa da varlığını sürdüremezdi”.   
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Kitsch, 20. yüzyılın başlarında kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle alt sınıfların 
sanat alımlayıcısı olmasıyla birlikte ortaya çıkan bir olgudur. Dolayısıyla, her 
dönem için kitsch’in gelişen teknolojiyle doğrudan bir bağı olmuştur. Bu anlamda 
hemen herkesi grafik tasarımcı haline getirebilen olanaklarıyla bilgisayar ile kitsch 
arasında ve teknolojiye sıkı sıkı bağlı sanatlar olan sinema ve grafik tasarım ile 
kitsch arasında potansiyel bir bağ zaten mevcuttur. Keza, kitsch, var oluş 
koşullarının başında yer alan ve ekonomik düzeyi düşük alt tabakaların 
duygularına her zaman seslenebilmeyi başarmıştır. 20. yüzyılın başlarında baskı 
tekniklerinin gelişmesiyle birlikte sanat alımlayıcısı konumuna yükselen alt 
sınıfları, “bütün görgüsüzlükleri ve kabalıklarıyla” önce bir sanat alımlayıcısı, 
arkasından da bir zamanlar hayal edilmesi güç olan bir sanat üreticisi haline 
getirebilmesi, kitsch’in en büyük başarısıdır.   

Biçimsel yetkinliği reddetmesine rağmen kitsch,  baskı tekniklerinin, kolâjın, 
montajın ve kitle iletişim araçlarının gelişimine paralel olarak 20. yüzyıl boyunca 
sanatın her alanında ama özellikle; teknolojik anlamda aynı kaynaktan 
beslenmelerinin verdiği yatkınlıkla,  görsel iletişim ve sinemada, bazen alanın en 
yetkin isimlerini dahi etkileyerek söz sahibi olmuş bir ekoldür. Örneğin, 
postmodernizm ve görsel iletişim alanlarında yaptığı kuramsal çalışmalarıyla 
tanınan Fransız düşünür Jean Baudrillard, İtalyan asıllı Amerikalı ünlü sinema 
yönetmeni Francis Ford Coppala’nın filmlerini (özellikle, Kıyamet –Apocaliptic 
Now-filmini) “işlediği konular kadar saldırgan ve çirkin” bulduğunu yazmıştır (bkz. 
Baudrillard, Simulasyon ve Simulakrlar, 1998, s.79).  Baudrillard’ın altını çizdiği 
olgu; sanat eserinin ele aldığı konuyu aynı kabalıkta işlemesinin yarattığı 
yanlışlıktır.  

Estetik üzerine yazdığı kitaplarıyla tanınan Macar kuramcı György Lukacs, Estetik 
adlı yapıtında sanatı, “reel hayatın (erlebnis) estetik yolla uyandırılması” olarak 
gördüğünü yazmıştır ( Lukacs, Estetik, 3. cilt, 1978, s. 40). Lukacs’a göre sanat 
eserinin etkisi gerçekliğin kendisinden doğal olarak gelen etkiye dayanmamalıdır: 
“sanatsal süreç, varoluş fenomenini dolaysız yaşamın var kalma probleminden ayırt 
ederek; objelerin ruhunu sanat yapıtının biçimlerince uyandırır ve nesneyi özneye 
dönüştürür”(Lukacs, Estetik, 3.Cilt, 1978, s.42). Yani örneğin; bir çocuğun ölümü, bir 
annenin çocuğundan ayrılması, bir babanın yoksulluğu, muhtaçlığı, sanatla işlensin 
işlenmesin zaten etkilidir. Sanatçı bu olayı konu olarak seçtiğinde önünde iki 
seçenek olacaktır. Ya, bu olayı sanat eserinin özel biçimlerince estetize ederek 
işleyecektir, ya da olduğu gibi, kabaca, hatta biraz daha abartarak, iyice 
“kanartarak”; alıcının duygularını sömürerek; olayın gerçek etkisini eserinin etkisi 
olarak kullanacak; sanatsal yöntemler ise bu etkiyi yalnızca kuvvetlendirecektir.  
Lukacs’a göre ikinci yolu kullanan sanatçı nesneyi özneye çeviremediği için 
estetikten uzaklaşmış olmaktadır. Bu uzaklaşmanın diğer adı; kitsch’tir. Kitschte 
konunun etkisi (yani işlenişten çok tematiklik) temeldir ve her türlü cinayet, 
vahşet, ölüm en kaba gerçeklikleriyle yansıtılabilir. Ve sanatsal biçimler kitsch için, 
işlenen konuları süsleyen; gerçekliklerinin etkisini arttıran teknikler ve 
yöntemlerdir. Görsel iletişimde; grafik tasarım ve sinemada en ince ayrıntılarla 
“göze sokularak” işlenen şiddetin ve vahşetin kitschten bağımsız olduğunu 
söylemek bu nedenle olanaksızdır.   
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Baudrillard, Kıyamet filminde işlenen konunun; Vietnam savaşının ve ABD’nin 
Vietnam’da sergilediği vahşetin çirkinliğinin bir benzerini Coppola’nın da filmini 
çekerken yaptığını anlatmaktadır. ABD askerlerinin Wagner’in müzikleri eşliğinde 
yerli halk üzerine yağdırdığı bombalardan söz ederek, aynı saldırgan tutumun 
Coppola tarafından sinemada uygulandığını söylemiştir. ABD askerleri halka 
saldırırken sanatı kullanmışlardır (Wagner’in müzikleri), Coppola’da “izleyiciye 
saldırırken” sinemanın tekniklerini kullanmıştır:  

“Westmoreland8 gerçekte nasıl savaştıysa, Coppola’da filminde aynen öyle 
savaşmıştır.” ( Baudrillard, Simulasyon ve Simulakrlar, 1998, s.79).  

Peki, gerçeğin birebir etkisinin sanat eserinde yer alması neden sakıncalıdır? 
Baudrillard’a göre bu, hakikatin sanat eserine yansıması değil; gerçekten 
uzaklaşılması ve gerçeğin simulakra dönüşmesidir. Yani, yukarıda belirtildiği gibi; 
nesnenin özneye dönüşememesidir. Gerçekliğin etkisi sanat eserinin etkisi olarak 
kullanıldığında gerçeklik bir yanılsamaya; düşe dönüşmektedir çünkü. 
Örneğimizdeki Vietnam Savaşı, yaratıcısının usundaki Vietnam savaşıdır artık; “bir 
başka deyişle ona göre böyle bir savaş olmamıştır- inanın ki adına Vietnam Savaşı 
denilen bir şey hiçbir zaman gerçekleşmemiştir, bu savaş yalnızca bir düş, yani 
Napalm bombalarıyla tropik ormanlar sayesinde baroklaşan bir 
düştür”(Baudrillard, 1998, s.79–80). Böylelikle gerçekleri anlatma iddiasındaki 
kitsch yöntemler, insanları aslında toplumsal gerçeklikten büsbütün uzaklaştırmış 
olmaktadırlar.   

Sanat Tarihi profesörü Filiz Yenişehirlioğlu, kitsch’in çağdaş kitle kültürünün bir 
ürünü olduğunu belirtmekte ve  “nüfusumuzun oldukça büyük bir kısmının yaşam 
tarzını belirleyen estetik değerler sistemi olarak “ varlığını sürdürdüğünü 
söylemektedir (Yenişehirlioğlu, 1992, s.1). Yenişehirlioğlu’na göre kitsch; “orta 
sınıfın, sosyal ve ekonomik koşullar nedeniyle sınırlandırılmış olan tekdüze ve renksiz 
dünyalarını renklendirmekte”, ayrıca, onları arzu ettikleri ve bir türlü 
ulaşamadıkları “fantastik dünyalara en hızlı ve en ucuz biçimde ulaştırmaktadır.” 
Orta sınıfın ekonomik sınırlılıklarına uygun olarak da bu kestirme yolculuk, 
kitsch’in“zaman ve mekân içinde kaçmalarına yardımcı olmasıyla” mümkün 
olabilmektedir (Yenişehirlioğlu, 1992, s.1). Yani kitsch, insanları yalnızca 
toplumsal gerçeklikten değil, aynı zamanda kendi gerçekliklerinden de 
uzaklaştırarak mutlu etmektedir.   

Sinemada olduğu gibi grafik tasarımda da estetik bir tahribat anlamına gelen kitsch 
günümüzde, diğer dönemlerden daha yaygın olarak, sinema ve grafik tasarımda 
kullanılan görsel imgelerin içine nüfuz ederek etki alanını genişletmektedir. 
Sinema filmi afişi de, bu olgunun “yurtluklarından”; kiç’in sanat içinde yuvalandığı 
alanlardan birisidir yalnızca.  

                                                        

8 General Westmoreland, Vietnam Savaşı’nda ABD askeri birliklerinin komutanı. Yerli halk üzerinde ABD 

askerlerinin uyguladığı savaş suçlarından sorumlu isimlerin başında yer almakta ve yargılanıp hüküm 

giymediği halde bir savaş suçlusu olarak anılmaktadır.  
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3. Sonuç   

İlk olarak resim sanatında yaklaşık 150 yıl önce ortaya çıkan kitsch, zamanla baskı 
tekniklerinin kolaylaşması ve kitle iletişim araçlarının gelişimiyle beraber hem 
etkisini arttırmış, hem de bir sanatsal tavırmış gibi görünerek resim kökenli birçok 
sanat dalına sirayet etmiştir. 20. yüzyılın sonlarına doğru grafik tasarım ve sinema 
bu sanatların içinde kitsche en çok maruz kalan alanlardan ikisi olmuştur. Öyle ki; 
bu sanatlarda artan etkisiyle kitsch olgusu, sanatın sonunun hareketli görüntüler ve 
grafik tasarım alanında gerçekleşebileceği (geniş bilgi için bkz. Baudrillard, 1998, s. 
76–79) biçimindeki düşünceleri bile destekler hale gelmiş bulunmaktadır.   

Kitsch, teknolojik gelişimle birlikte yaşanan kültürel değişimin, gitgide artan 
insanlar arası kopukluğun ve yabancılaşmanın da etkisiyle önü alınamaz bir hale 
gelmek üzeredir. Geniş halk yığınlarının beklentilerinin her zaman ucuz bir 
biçimde karşılanabileceği düşüncesine dayanan kitschin etkisinin, sanatın 
ucuzlatılmadan herkese ulaştırılabileceği bir sanatsal kültürel zemin 
oluşturmaktan geçtiği açıktır. Bu zemini oluşturmanın yolu ise, ticari olmayan 
sanatın geliştirilmesi ve her toplumun kendine özgü dinamikleri harekete 
geçirerek kendi özgün sanatını geliştirmesinden geçmektedir. Sanatsal anlamda 
ucuzluğa düşmeden evrenselleşmenin başka bir yolu, “henüz bilinmemektedir”. 
Buna karşın, şu anda Türkiye’de üretilen grafik tasarım ve sinema ürünlerinin 
önemli bir kısmının Türkiye ile ilgisi dahi öz itibariyle çok zayıflamış 
bulunmaktadır. Ne sinemada ne grafik tasarımda “gelişmiş bir Türk sanatının” 
bulunmaması bu olgunun bir sonucudur. Bir Halk Müziği konser afişi için bile 
internetin başına geçilip, örneğin Japonya’dan bir Sakura çiçeği görseli, 
İskoçya’dan bir sisli hava manzarası alıp tasarım yapılan ülkemizde özgün bir 
sanatın gelişmesi beklenebilir mi? Dahası, kitsche direnebilen bir potansiyel 
oluşması mümkün müdür? Her nedenin bir sonucu olduğuna göre bu sebeplerin 
yoksullaşma ve çirkinleşmeye varması doğal kabul edilmelidir.    

Sinemadaki çoğu ürün de postmodern çağın tekdüzeci kalıplarıyla işlenmiş 
atomize olmuş yalnız ve yabancılaşmış modern kent insanlarının mikro 
yaşantılarına yönelik gibi görünmektedir. Grafik tasarımın sinemaya sunduğu 
afişler de çoğunlukla kalıplaşmış ABD star sistemi afişlerinin prototiplerinden 
üretilmektedir. Türkiye’deki üniversitelerin grafik tasarım bölümlerinde bile 
üretilen sinema afişleri ABD’nin başını çektiği aynı sistemin metalaştırıcı öğeleriyle 
doludur. Üniversitelerin ilgili bölümlerinde, örneğin tamamıyla Türk kültürünün 
bir ürünü için bir afiş yapılmaya kalkıldığında dahi, birkaç ABD kökenli afiş 
prototipinden birisi kullanılmaktadır. Sonuçta, toplumumuzun kendine has 
sanatsal anlayışı zayıflamaktadır. İş öyle bir hale gelmiş bulunmaktadır ki; örneğin 
Karagöz ve Hacivat’la ilgili bir sinema filmi afişi bile “Er Ryan’ı Kurtarmak” 
prototipine yerleştirilmektedir. Buradaki savunmaya gelince; “onlar bu konuda 
iyiler ve gelişmişler, tabi ki iyi olandan esinlenmek gerekir” denmektedir çoğu kez. 
Ancak durum çok daha vahimdir. Bu araştırmanın bakış açısı tam tersi bir noktada 
biçimlendirilmiştir. Buna göre; sırf afiş ya da film, çoğunluğun artık benimsediği 
anlayışın belirlediği ölçütlere uysun diye Türkiye’ye Anadolu’ya özgü ne varsa 
unutuluyorsa, varsın film ve afiş “iyi” olmasın. Sırf ameliyat başarılı geçecek diye 
hasta unutuluyorsa, bırakın ameliyat başarısız olsun. Yoksa durum şu anda bir 
çıkmazdadır. Filmlerimiz afişlerimiz bayağı beğenilmekte ama Türk ve Anadolu 
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kültüründen uzaklaşılmaktaysa meşhur bir özlü sözü anmak yerinde olabilir 
burada; ameliyat başarılı geçmekte ama hasta “sizlere ömür” olmaktadır.    
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