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Özet
Resimli çocuk kitaplarýnýn tarihi, yetiþkinler için hazýrlanýlan kitaplarla
kýyaslandýðýnda oldukça yenidir. Batý'da on yedinci yüzyýldan itibaren çocukluðun
yetiþkinlikten farklý bir süreç olduðu düþüncesinin geliþmeye baþlamasýyla
birlikte, ilk olarak çocuklara yönelik din ve ahlak eðitimi kitaplarý sonraki
dönemlerde ise kurmaca metinlerin yer aldýðý sanatsal kitaplar hazýrlanmaya
baþlanmýþtýr. Yine on yedinci yüzyýlýn ortalarýnda Çek eðitimci John Amos
Comenius'un öncülük ettiði, çocuða yönelik eðitim malzemelerinin resimlerle
desteklenerek ilgi çekici ve daha etkili bir hale getirilmesi düþüncesi de çocuklar
için hazýrlanan kitaplarýn resimlenmesinin yolunu açmýþtýr. 1700'lerden
baþlayarak, günümüze kadar gelen süreçte özellikle on dokuzuncu yüzyýlda ve
sonrasýnda resimli çocuk kitaplarý alanýnda pek çok geliþme olmuþtur. Sanatýn her
alanýnda olduðu gibi, resimli çocuk kitaplarý alanýnda da bilimsel ve teknolojik
geliþmelerin güçlü etkiler yarattýðý bir gerçektir. Bu araþtýrmada baský
teknolojisinde yaþanan geliþmelerin resimli çocuk kitaplarýnýn biçimleniþine ve
özgürleþmesine etkisini, tarihsel süreç içerisinde ele alarak deðerlendirmek
amaçlanmýþtýr.
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THE EFFECTS OF THE DEVELOPMENTS IN PRINTING TECHNOLOGY
ON THE CHILDREN'S PICTURE BOOKS

Abstract

Keywords

In comparison with the books prepared for adults, the history of the children's

printing technology

picture books is fairly new. With the development of the idea in western

picture book

countries by the seventeenth century that the childhood process is different

illustration

from the adults', first religious and moral education books and later fiction art
books for children started to be prepared. Also by the middle of seventeen
century, the idea led by the Czech trainer John Amos Comenius, to illustrate the
children educational material in order to make them attractive and more
effective, opened the gateway to the illustration of the children books. Many
developments took place in the area of children's picture books during the
period starting from 1700 up today, especially during nineteenth century and
after. As in other areas of art, it is a fact that the scientific and technological
developments made a strong impact on children's picture books. In this research,
the target is to evaluate the effects of the development of printing technology
on the formation and gaining freedom of the children's picture books, within the
historical context.
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Giriþ
John Amos Comenius'un 1658 yýlýnda Nuremberg'de yayýmlanan
Orbis Sensualium Pictus (Resimlerle Görsel Dünya) isimli ansiklopedik
kitabý, bilinen ilk resimli çocuk kitabý olarak kabul edilmektedir (Lewis,
2006: 139; Burmingham, 1997; FEEC, 1976: 322). Resimli çocuk
kitaplarýnýn bu kitapla baþlayan serüveni, günümüze kadar giderek artan
bir hýzla devam etmiþ, baþlangýçta yalnýzca eðitim amacýyla hazýrlanan
resimli kitaplar, süreç içerisinde konularýndaki çeþitlenmeyle birlikte
zenginleþmiþ ve geliþmiþtir. Öyle ki, bugün ýrkçýlýk, boþanma, bilim ve
teknolojideki geliþmeler, tarih, toplumsal olaylar, cinsellik vb. pek çok
konu, resimli çocuk kitaplarýnda farklý metin türleri içerisinde çocuk
okurlara sunulmaktadýr (FEEC, 1976: 316). On yedinci yüzyýlýn
ortalarýndan itibaren günümüze kadar gelen süreçte, resimli kitaplar
alanýnda pek çok geliþme ve deðiþiklik gerçekleþmiþtir.
Süreç içerisinde resimli çocuk kitaplarý, kitap içerisindeki konularýn
zenginleþmesi, konu zenginleþmesinin ve farklý yazýn türlerinin
kullanýlmasýnýn çizere saðladýðý yorum özgürlüðü, çocuða yönelik
üretimlerin sanatçýlarýn ilgisini çekmesi ve bu alanýn ciddi bir alan olduðu
görüþünün yaygýnlýk kazanmasý, dolayýsýyla kitap metinlerinin ve
resimlemelerinin önemli sanatçýlar tarafýndan yapýlmaya baþlanmasý,
yine bu sanatçýlarýn resimlemede yorum getirme özgürlüðünü
kullanmasý gibi deðiþikliklerle, biçim ve içerik açýsýndan geliþmiþ ve
zenginleþmiþtir. Resimli kitabýn tanýmý da süreç içerisinde deðiþiklikler
göstermiþ, bu deðiþiklik Batý'da resimlenmiþ kitap ve resimli kitap
ayrýmýný ortaya çýkarmýþtýr. Bu ayrým kitabýn içerisindeki resimlemenin
iþleviyle bire bir ilgilidir. Örneðin teknolojik bir konu hakkýnda bilgi
vermeyi amaçlayan bir kitap için yapýlan resimlemenin, konuya yorum
getirme ya da metinde yazýlanýn dýþýna çýkmak gibi bir özgürlüðü
bulunmamaktadýr. Ancak her konudan resimli kitaplarda resimleme,
uzun süreler boyunca, metni aktaran betimleyen bu ikincil anlamýyla
tanýmlanmýþtýr. Süreç içerisinde özellikle yirminci yüzyýlýn ikinci yarýsýndan
sonra yapýlan çalýþmalarla, resimli kitabýn iki farklý anlatým dilinden
(resimleme ve metin) oluþan bir sanat formu olduðu kabul edilmeye
baþlanmýþ, böylece resimli çocuk kitaplarý içerisinde resimleme ve metnin
birbirini tamamladýðý ya da birbiriyle zýtlaþtýðý, farklý þeyler anlattýðý pek
çok farklý olasýlýða olanak tanýyan bir sanat formu olarak modern
tanýmýna ulaþmýþtýr (Nodelman, 1988; Lewis, 2006).
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Tüm bu geliþmeler, on yedinci yüzyýldan itibaren yeni yeni
tanýmlanmaya baþlanan çocukluk kavramýnýn (Þirin, 2000: 38),
günümüzdeki modern tanýmýna ulaþýrken geçirdiði süreçle de
baðlantýlýdýr. Örneðin on dokuzuncu yüzyýl sonlarýnda psikiyatri bilimi
alanýnda çocuklarýn yaptýðý resimlerin incelenmesine iliþkin yapýlan
çalýþmalar (Yavuzer, 1998: s. 22), çocuklar için hazýrlanan resimli
kitaplardaki resimlemelerin tarzlarýnda deðiþikliðe gidilmesine neden
olmuþtur. Resimli çocuk kitaplarýnýn geliþimi ayný zamanda üretildiði
dönemlerin, sanatsal, bilimsel ve teknolojik geliþmeleriyle de etkin bir
baðlantý içerisinde gerçekleþmiþtir. Özellikle baský teknolojisindeki
geliþmelerin resimli kitaplarýn yapýsý üzerine oldukça önemli etkileri
olmuþtur. Araþtýrmanýn ikinci bölümünde baský teknolojisindeki bu
geliþmeler tarihsel süreç içerisinde ele alýnacaktýr.

Baský Teknolojisindeki Geliþmelerin
Resimli Çocuk Kitaplarýna Etkisi
Baský teknolojisinin geliþiminin tarihine bakýldýðýnda, harflerin
basýmýnda Gutenberg'in buluþu olan, hareketli harf kalýplarýyla (movable
types) baský yapma tekniði oldukça önemli bir kolaylýk saðlamýþ, ancak
daha karmaþýk bir yapýsý olduðu için görüntülerin basýmýnda harflerin
basýmýnýn sahip olduðu rahatlýða ulaþmak on dokuzuncu yüzyýlýn
ortalarýnda, fotoðrafýn bulunmasýyla baþlayan süreç sonrasýnda
gerçekleþebilmiþtir. Bu süreçte görüntülerin basýlabilmesi için çeþitli
teknikler geliþtirilmiþtir. Bunlarýn her biri diðerine oranla çeþitli yararlar ve
olumsuzluklar getirmiþtir.
Bu tekniklerden en eskisi aðaç baský (aðaç gravür) tekniðidir1. Bu
teknikte, basýlmak istenilen görüntü, kalýp üzerine çizildikten sonra,
tasarlanmýþ
görüntünün
yer
alacaðý
kýsýmlar
oyularak
çukurlaþtýrýlmaktadýr. Daha sonra kalýp mürekkeplenmekte ve kaðýt ile
birlikte baskýdan geçirilmektedir. Bu baský tekniðinde, kalýbýn çukurda
kalan ve mürekkep almayan kýsýmlarý beyaz kalarak, çoðaltýlmak istenilen
görüntüyü oluþturmaktadýr. Aðaç baský tekniði Batý'da, Çin ve Japonya'da
görsellerin çoðaltýlmasýnda yoðun bir þekilde kullanýlmýþ ve süreç
içerisinde renkli baskýlar da yapabilmeyi saðlayacak þekilde geliþtirilmiþtir
(FEEC, 1976: 330).
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Aðaç baský tekniði, on beþinci yüzyýlda, Gutenberg'in harf
basýmýnda büyük kolaylýk saðlayan, hareketli harf kalýplarý buluþu ile
birleþtirilerek, resimleme ve kelimelerin birlikte basýlabilmesine olanak
saðlamaktaydý. Ancak aðaç baský tekniðinin olumsuz yanlarý da
bulunmaktaydý. Aðaç baskýda kullanýlan kalýp, sert ve dokulu yüzeyi ile
yuvarlak hatlý þekillerin ve detaylarýn oyulmasý için çok kullanýþlý deðildi.
Oyulan kýsýmlarýn yani görüntünün kenarlarýnda kontur çizgilerinin
oluþmasý da bu baský çeþidinin olumsuz yanlarýndan birini
oluþturmaktaydý. Bu teknik, resimleme ve metnin ayný sayfaya ve ayný
anda basýlmasýna olanak saðlasa da, günümüz baský teknikleri ile
kýyaslandýðýnda görüntülerin ister istemez bir çerçeve içerisinde
sunulmasýný (kalýbýn þekli nedeni ile) gerekli kýlmakta, yazý ile
görüntünün ayný sayfada, ancak birbiriyle iç içe geçme olanaðýndan
yoksun bir þekilde basýlmasý için yeterli olabilmekteydi (Lewis 2006:
138).
Görüntüleri çoðaltmak için kullanýlan en eski teknik olan aðaç baský
tekniði Orbis Sensualium Pictus adlý resimli çocuk kitabýnýn ilk baskýsýnda
kullanýlan tekniktir (Þekil 1). Söz konusu kitap, döneminde çok ilgi
görüp, pek çok farklý dile çevrilmiþ olmasýna raðmen, bu kitabý takip
eden yaklaþýk yüz elli yýllýk süreçte (on sekizinci yüzyýlýn sonlarýna kadar)
çocuk kitaplarýnýn resimlenerek sunulmasý durumu bir geleneðe
dönüþmemiþtir (Lewis, 2006: 139). Ancak, Comenius'un çocuk
kitaplarýnda resimlemenin önemli bir yeri olduðunu düþünerek
hazýrladýðý bu kitabýn, resimleme ve metnin ayný sayfada birbiriyle
iletiþim içerisinde basýlmasýný gerektiren kurgusu açýsýndan (Lewis 2006:
139), modern dönem resimli çocuk kitaplarýna öncülük ettiði
söylenebilecektir.
Ýlk olarak on beþinci yüzyýlýn ortalarýna doðru, Floransa'da
görüntüleri basmak için kullanýlmaya baþlayan metal oyma tekniðinde
süreç içerisinde geliþtirilen farklý bir kaç yöntem uygulanmakla birlikte
(Levarie 1968: 126), genel olarak, metalin yüzeyi asfaltla kaplandýktan
sonra desen (görüntü) metal yüzey üzerine kazýnýp, metal asite
býrakýlmaktadýr. Böylece asfaltsýz alanlar asitte çukurlaþarak, mürekkepin
dolmasý için uygun zemin oluþturmaktadýr. Sonra metal kalýp, merdane
yardýmý ile mürekkeplenmekte, mürekkep yüzey üzerindeki oyuklara
1. Aðaç baský tekniði ile basýlan erken dönem görüntülerinden birinin Çin'de 868 yýlýna tarihlendiði bilinmektedir
(Kovarik 2007). Batý'da ise bu tekniðin ilk olarak Ortaçað'da dokuma kumaþ üzerine desen basmak amacýyla kullanýldýðý
bilinmektedir (FEEC, 1976: 330).
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dolduktan sonra, metalin yüzeyi temizlenmektedir. Metal ve kaðýt
birlikte sýký bir baskýdan geçirilerek çoðaltma iþlemi
gerçekleþtirilmektedir.

Þekil 1: Yazar: John Amos Comenius, Çizer: Anonim. Orbis Sensualium Pictus
adlý kitaptan karþýlýklý sayfalar, aðaç baský, 1658.

Metal oyma tekniði, karmaþýk görüntülerin rahat bir þekilde
kopyalanmasýna olanak tanýmasýyla, görüntü kalitesi açýsýndan daha iyi
sonuçlar verebilen bir teknik olduðu için tercih edilmekle birlikte, bu
teknikte kullanýlan baskýnýn harfler için kullanýlan baskýyla farklý
özelliklerde olmasý, resimlemenin harf basýmýndan farklý bir zamanda
yapýlmasýný gerektirmekteydi.
On sekizinci "Yüzyýlýn büyük bir bölümünde gravür ve bakýr oyma
baský, bir arada kullanýlmaktaydý. Tasarým önce gravürle gerçekleþtirilip
daha sonra bakýr oyma baský ile tasarým üzerinde bir takým çalýþmalar
yapýlýyordu. Resimlemeler metinden ayrý bir þekilde özel bir preste
basýlmaktaydý." (Harthan 1981:140).
Bu nedenle baský maliyetinin yükselmesi söz konusu oluyordu.
Harfler ve resimlemelerin ayrý sayfalara basýlmasý bu sorunu
gidermekteydi, ancak bu durum metnin ve resimlemenin bir arada
tasarlanmasýný engellemekteydi. Harfleri de metal kalýplar üzerine
iþlemek sorunu çözebilirdi ancak bu da Gutenberg'in hareketli harflerinin
getirdiði kolaylýktan vaz geçmeyi gerektirmekteydi (Levarie 1968: 126;
Lewis 2006: 139), (Þekil 2).
On sekizinci yüzyýlýn sonlarýna doðru Britanya'da Thomas Bewick
aðaç baský tekniðine yeni bir yaklaþým getirdi (Þekil 3). Aðaç oyma baský
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olarak adlandýrýlan bu teknikte, aðaç baskýnýn tersine, aðaç kütüðüne
paralel kesilen kalýplar kullanýlmakta, desen bu kalýplarýn üzerine
çizilmektedir. Böylece aðaç kütüðünden dik olarak kesilerek hazýrlanýlan
kalýplarýn aksine, bu kalýplar pürüzsüz bir yüzeye sahiptirler. Aðaç oyma
baský olarak adlandýrýlmýþ olmasýna raðmen gerçekte bu teknikte,
görüntü, etrafýndaki boþ alanlarýn oyulmasýyla bir kabartma gibi yüzeyde
belirginleþmektedir. Mürekkeplenen kalýp, üzerine yerleþtirilen kaðýtla
birlikte, baskýdan geçirilmekte ve çoðaltma iþlemi gerçekleþtirilmektedir.
Bu yöntem, resimleme ve metnin ayný sayfaya yerleþtirilebilmesine
olanak saðlamaktadýr.

Þekil 2: Çizer: Sarah Catherine Martin, The Comic Adventures of Old Mother Hubbard
and Her Dog, metal oyma baský, 1805.

Þekil 3: Çizer: Thomas Bewick, The General History of Quadrupeds
adlý kitaptan bir resimleme, aðaç oyma baský, 1790.

Bu teknikte, kullanýlan bloklarýn boyutlarý sýnýrlý olduðu için, resimlemeler,
kitap sayfalarýnda genellikle küçük bir alan kaplamakta ve tekniðin doðasý gereði
siyah-beyaz basýlmaktaydý. Bunlardan bir kýsmý bu iþlem sonrasýnda genellikle
çocuk iþçiler tarafýndan renklendirilmekteydi (csu.edu, 2007).
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"Böylece aðaç oyma tekniði, resimlerin kelimelerle
birleþerek karmaþýk bir bütün oluþturabildiði tasarýmlarý
yapabilmek için çok kullanýþlý bir hale getirilmiþ ve on
dokuzuncu yüzyýl boyunca çoðunluk tarafýndan kabul
edilen bir teknik haline gelerek, renklendirmeyi de
kapsayacak þekilde geliþtirilmiþtir." (Lewis 2006: 140).
1830'larda George Baxter adlý bir basýmcýnýn, renkli baský
yapabilmek için farklý kalýplarýn kullanýldýðý bir teknik geliþtirdiði
bilinmektedir. Renkli aðaç baský tekniði, 1850'lerin geç dönemlerinde,
kendi döneminin en iyi aðaç oymacýlarýndan biri olan Edmund Evans'ýn
öncülüðünde yaygýnlýk kazanmaya baþlamýþtýr. Edmund Evans, çocuk
kitaplarýnýn resimlemeleri için Walter Crane, Randolph Caldecott, Kate
Greenaway gibi yetenekli ve önemli sanatçýlarla çalýþmaya baþlamýþtýr. Bu
sanatçýlar, karþýlýklý sayfalarýn uyumuna gösterdikleri özen, resimleme ve
metnin ayný sayfada uyumlu bir þekilde tasarlanmasý konusunda
gösterdikleri titizlikle, resimli çocuk kitaplarýnýn hem biçim hem de içerik
açýsýndan modern bir yapýya kavuþmasýna ve kalitesinin artmasýna
öncülük etmiþlerdir (Levarie 1968: 141, 271), (Þekil 4).

Þekil 4: Yazar ve Çizer: Kate Greenaway, Marigold Garden adlý kitaptan
karþýlýklý sayfalar, renkli aðaç oyma baský, 1885.

" (…) On dokuzuncu yüzyýlýn sonlarýnda baský teknikleri hýzlý bir
deðiþim içerisine girmiþ, rafine edilmiþ aðaç oyma teknikleri Evans
tarafýndan geliþtirilmiþ ve onun çaðdaþý olan basýmcýlar arasýnda kýsa
zamanda yerini almýþtýr." (Lewis 2006: 141).
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Alois Senefelder'in 1798 yýlýnda bulduðu ancak resimli kitaplarýn
yapýmýnda on dokuzuncu yüzyýlda kullanýlmaya baþlanan ikinci teknik ise
taþbaský tekniðidir. Taþbaskýnýn en önemli özelliklerinden biri, yapýlan
resimlemede tonlarýn yumuþak bir þekilde geçiþini saðlamasýdýr. Bu
teknikte, yapýlacak olan çalýþma, týpký kaðýt üzerine çiziliyormuþ gibi
doðrudan doðruya taþýn üzerine sanatçý tarafýndan çizilebilmektedir. Yað
ve suyun birbirine karýþmama özelliklerinden yararlanýlan bu teknikte,
görüntü taþ kalýp üzerine yaðlý bir kalemle çizilmekte ve taþ suyla
ýslatýlmaktadýr. Sonrasýnda yaðlý mürekkep, bir rulo yardýmýyla taþ
üzerine sürülmekte, ýslak alanlar mürekkepi almazken, yaðlý kalemle
çizilmiþ alan mürekkeplenmektedir. Taþ ve kaðýt birlikte baskýdan
geçirilerek uygulama tamamlanmaktadýr. Renkli baskýlarda, her bir renk
için farklý kalýplar hazýrlanmaktadýr (Harthan, 1981, s. 172; Lewis 2006:
142), (Þekil 5).

Þekil 5: Çizer: Maurice Boutet de Monvel, Jean of Arc, renkli taþ baský, 1896.

1830'larda Louis Daugerre tarafýndan bulunan fotoðraf, taþ baský tekniðinin
geliþtirilmesinde kullanýlmýþtýr. 1850 yýlýnda Fransa'da Gillot, litografi taþý yerine
kurþun plakalarý kullanýp bunlarý ahþap bloklara monte etmek suretiyle
resimleme ve metnin ayný sayfaya birlikte basýlabilmesine olanak tanýyan bir
yöntem geliþtirmiþtir. Gillot'nun oðlu 1872 yýlýnda sözü geçen bu iki tekniði
birleþtirerek foto oyma baský (Photoengraved line cut) adý verilen tekniði
oluþturmuþtur. 1880'li yýllarda da yarým ton baský (half-tone cut) Fransa, Ýngiltere
ve Amerika'da eþ zamanlý olarak kullanýlmaya baþlanmýþtýr (Levarie 1968: 273).
On dokuzuncu yüzyýlýn ikinci yarýsýnda baský tekniklerindeki geliþmeler
kitap resimlemelerini daha renkli ve zarif bir hale getirmiþtir. Fotolitografi, çok
çeþitli ve karmaþýk görüntülerin rahatlýkla çoðaltýlabilmesini saðlamýþtýr. Bu
teknikte, çizgi alanlarý, çizimlerin özel bir iþlemden geçirilen çinkonun üzerine
fotografik olarak aktarýlmasýyla ve zeminin, orjinal çalýþma bir rölyef gibi
yukarýda kalacak þekilde, asite yedirilmesinin saðlanmasýyla oluþturulmaktaydý
(Lewis 2006: 141). El boyamasý taþ baskýlarýn ve ahþap oymalarýn, fotolitografi
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ile yer deðiþtirmesi, sanatçýlarýn, çalýþmalarýnýn nasýl basýlacaðý düþüncesinden
uzaklaþarak, daha özgürce çalýþabilmelerini saðlamýþtýr (library.ucsc.edu, 2007),
(Þekil 6).

Þekil 6: Yazar: Lewis Carrol, Çizer: Arthur Rackham, Alice's Adventures In Wonderland,
fotolitografi (orjinali, mürrekkep -suluboya), 1907.

Çocuk kitaplarýnda renkli baský, on dokuzuncu yüzyýlýn ortalarýndan
itibaren önem kazanmýþ ancak siyah-beyaz baský yöntemleri, on
dokuzuncu yüzyýl sonlarýna kadar bazý çizerler tarafýndan daha güvenilir
bulunmalarý nedeni ile kullanýlmaya devam edilmiþtir. Bu dönemdeki
teknik geliþmeler resimli kitap fiyatlarýnýn ucuzlamasýna neden olmuþ,
böylece resimli kitaplar yaygýnlýk kazanmýþtýr (Burlingham, 2004).
1903 yýlýnda Amerikalý Ira W. Rubel tarafýndan fotolitografinin
geliþtirilmesi ile bulunan ofset baský (ofset fotolitografi) tekniðinde de
týpký taþ baskýda olduðu gibi su ve yaðýn birbirine karýþmama özelliðinden
yararlanýlmaktadýr. Ofset baský tekniðinde resimleme ve metnin birlikte
hazýrlandýðý tasarýmlarýn bir bütün olarak film çýkýþý alýnmakta, ve kalýp bu
film ile pozlandýrýlarak genellikle plastikten yapýlan ve "blanket" diye
adlandýrýlan orta sertlikte bir plakanýn üzerine aktarýlmaktadýr. Daha
sonra söz konusu blanket üzerindeki görüntü direkt olarak kaðýt üzerine
basýlmaktadýr.
"Ofset baskýnýn ana avantajý, plastik blanket'in, yumuþak
olduðu için, baský aþamasýnda metal plakadan daha detaylý
baskýya olanak saðlamasýdýr ve bu eþsiz bir baský kalitesi
yakalamanýn yanýnda, farklý boyutlardaki görüntülerin bir
araya getirilerek hemen her tür kaðýda ayrýca metal ve
plastik gibi malzemelere de basýlabilmelerine olanak
saðlýyordu." (Lewis 2006: 143), (Þekil 7).
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Þekil 7: Yazar: Miriam Sánchez, Çizer: Federico Fernández,
Donde Perdio Luna La Risa?, ofset baský, 2001.

Ofset baský, çoðaltma iþlemi için diðer baský yöntemlerine oranla
pek çok üstünlük saðlamaktadýr. Bu yöntemde çizgiler oldukça detaylý ve
iyi bir þekilde kaðýda aktarýlabilmektedir ve plakalar uzun süre
kullanýlabilmek için dayanýklýdýrlar. Ayrýca orjinal çalýþmanýn kopyasý
alýnýrken sonuç negatifi deðil kendisi olmaktadýr. Bu uygulama ayný
zamanda daha kaliteli baskýnýn diðer tekniklere oranla daha ucuza mal
edilmesini saðlamaktadýr. Ofset baský, resimleme ve metnin
yerleþtirilmesinde pek çok farklý çeþitlemeyi olanaklý kýlmakta, resimleme
ve metnin bütünleþmesine yönelik kompozisyonlara olanak
saðlamaktadýr (csu.edu, 2007).
Geliþen teknolojiyle birlikte, günümüzde "Bilgisayardan Kalýba
Pozlandýrma" (Computer to Plate - Ctp) adýyla geliþtirilen yeni sistemde
ise film kullanýlmaksýzýn bilgisayardan doðrudan kalýba pozlandýrma
yapýlabilmektedir. Bu yeni sistemle film aþamasý ortadan kalkmýþ, bu da
baský sürecinin hýzlanmasýný, maliyetin azalmasýný saðlamýþtýr.
Görüntünün direkt olarak kalýba geçirilebilmesi, film aþamasýndaki küçük
tram (nokta) kayýplarýnýn da önlenmesini saðlamýþtýr (britannica.com,
2007).

Sonuç
Baský tekniklerinde farklý dönemlerde gerçekleþen geliþmeler, resimli
çocuk kitaplarýnýn biçimlenmesine önemli katkýlarda bulunmuþlardýr.
Ortaçað'da görüntüleri çoðaltmak için, on beþinci yüzyýldan itibaren de
kitap resimlemelerini basmak için kullanýlan aðaçbaský tekniði,
86

Gutenberg'in hareketli harf kalýplarýyla birleþtirildiðinde, resimleme ve
metnin birlikte ayný sayfaya basýlabilmesini saðlamasýyla önemli olmuþ,
ancak kalitesi, harcanan zaman ve emek düþünüldüðünde, hemen
hemen ayný zamanlarda kullanýlmaya baþlanan metal oyma baskýnýn
tercih edilmesi söz konusu olmuþtur. Metal oyma baský ise belki daha
rahat uygulandýðý ve orjinal çalýþmaya daha yakýn görüntüler verdiði için
tercih edilmiþ ancak kitaplarda resimleme ve metnin sýklýkla farklý
sayfalarda yer almasý sonucunu getirmiþtir. On sekizinci yüzyýl sonlarýnda
aðaç baský tekniðinin Thomas Bewick tarafýndan farklý uygulanmasýyla
ortaya çýkan aðaç oyma tekniði ise, hem görüntü kalitesinin yeniden
yükselmesine hem de resimleme ve metnin ayný sayfada ayný anda
basýlabilmesine olanak tanýmýþtýr. 1830'larda George Baxter tarafýndan
farklý kalýplar kullanýlarak renklendirme yapýlabilecek þekilde geliþtirilen
bu teknik, 1850'lerde, döneminin en iyi aðaç oyma basýmcýlarýndan biri
olan Edmund Evans tarafýndan resimli çocuk kitaplarý için baþarýyla
kullanýlmýþ ve Evans'ýn birlikte çalýþtýðý Crane, Greenaway ve Caldecott
gibi sanatçýlarýn resimleme ve metni bir arada tasarladýklarý kaliteli resimli
çocuk kitaplarýnýn oluþturulmasý saðlanmýþtýr. On dokuzuncu yüzyýlda
resimli kitaplarýn yapýmýnda kullanýlmaya baþlanan taþbaský tekniði,
sanatçýnýn resimlemeyi kaðýt yerine direkt olarak taþ üzerine (baský
zeminine) çalýþmasýna olanak tanýmýþtýr. Bu teknik fotoðrafýn
bulunmasýyla birlikte geliþtirilmiþ ve aðýr taþ kalýplar yerini metal
plakalara býrakmýþtýr.
Fotoðrafýn bulunmasýnýn, plastik (yoðrumsal) sanat alanlarýna çok
önemli iki etkisi söz konusu olmuþtur. Fotoðraf, görünür gerçekliði bire
bir yansýtabilme özelliðiyle, geleneksel olarak doðayý taklit etmeye
yönelmiþ olan sanatçýlarýn yeni arayýþlara girmek zorunda kalmalarýna
neden olmuþtur. Bu durum resim alanýnda on dokuz ve yirminci
yüzyýllarýn diðer bilimsel, kültürel ve sosyal geliþmeleriyle birlikte,
modern sanat akýmlarýnýn oluþmasýnda etkili olmuþtur. Böylece,
Ýzlenimcilik (Empresyonizm),
Dýþavurumculuk (Ekspresyonizm),
Gerçeküstücülük (Sürrealizm) gibi pek çok farklý sanat akýmý ortaya
çýkmýþtýr. Bu dönemde, sanatçýnýn yorumu, hayalgücü, yaratýcýlýðý,
teknik
yeterliðin
öneminin
önüne
geçmiþtir
(Gombrich
1997:524,525,605,606). Resim alanýnda gerçekleþen bu geliþmeler,
fotoðrafýn baský alanýnda saðladýðý kolaylýkla birlikte kitap resimlemesi
alanýný da büyük ölçüde etkilemiþtir. Çünkü daha önceleri, orjinale olan
tutku (sanat yapýtýnýn kopyalanmasýnýn yapýtýn deðerini düþüreceði
düþüncesi), baský iþlemleri için zanaatkârlarla (oymacýlarla) çalýþma
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gerekliliðinin sanatçýnýn özgürlüðünü kýsýtlamasý ve yapýlan iþin kalitesini
düþürmesi gibi düþüncelerle, kitap resimlemesi çalýþmalarýyla
ilgilenmeyen (Dürer, Delacroix, Fragonard gibi istisnalar hariç) ve bunlarý
önemsiz bulan ünlü sanatçýlar, sözü geçen geliþmelerle birlikte kitap
resimlemelerine ilgi duymaya baþlamýþ ve bu durum güzel sanatlar
alanlarýnda gerçekleþen geliþmelerin, resimlemelere de yansýtýlmasýna
neden olmuþtur (Harthan 1981:8). Böylece, kitaplardaki resimlemeler,
yalnýzca metni betimleyen, tekrarlayan elemanlar olmaktan çýkýp, önemli
sanatçýlarýn elinde metni zenginleþtiren, yorumlayan ve bazen de aþan
anlatým araçlarýna dönüþmüþlerdir (Öncü 2004). Temelini somut
gerçekliðin bire bir yansýtýlmasý düþüncesinden alan geleneksel
yaklaþýmlar ve sanatçýnýn bireysel duyarlýðýný, yaratýcýlýðýný, öne çýkaran
modern yaklaþýmlar arasýndaki ayrým, "sanatsal yaratýmlarýn baþka hiçbir
alanýnda resimlemedeki kadar derin bir uçuruma" (Hofer 1982:9) neden
olmamýþtýr.
Ofset baskýnýn geliþtirilmesi ile birlikte, hazýrlanýlan kitapta
resimleme ve metnin birbiriyle kaynaþarak, farklý türden çeþitli tasarým
kombinasyonlarý yapmaya olanak saðlanmasý, resimli kitaplarýn
biçimlendiriliþini çok büyük ölçüde etkilemiþtir.
"Bir resimli kitap resimlerine bakmak ve kelimeleri okumak
suretiyle anlaþýlýr. Resimlerin ve metnin ayný sayfaya bir
arada basýlabilmesine baðlý olarak geliþen bu "yaratýcý
özgürlük" ise yalnýzca baský teknolojisindeki geliþmeler
sayesinde olmuþtur. Eðer resimlenmiþ romanlarda ve uzun
metinlerde olduðu gibi, resimlemeler kitabýn bir yerinde ve
yazý baþka bir yerinde olsaydý, resimleme ve metnin bu
türden birbirine örülü bir iliþki içerisinde bulunabilmesi
olanaksýz olurdu." (Lewis 2006:33).
Ofset baskýnýn, kitabýn içeriðinin resimleme ve metnin farklý
birleþimleriyle, bir çeþit oyunsallýkla, ve sonsuz bir olanaklar bütünü
içerisinde þekillendirilebilmesine olanak saðlamasý açýsýndan etkileri,
resimli çocuk kitaplarý alanýnda bir devrime neden olmuþtur. Baský
konusundaki sýnýrlamalarýn kalkmasý, resimli çocuk kitaplarýný, sanatçýlar
için (hem yazar hem çizer (bazen bu ikisi ayný kiþidir), tek sýnýrýn kendi
hayal güçlerinin olduðu mükemmel bir oyun alaný haline getirmiþ, çocuk
okurun karmaþýk, oyun dolu, eðlenceli kitaplarla buluþabilmesine olanak
tanýmýþtýr.
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