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ÖZET 

Perspektif kuralları ve matematiksel hesaplamaların kesişim noktası olarak nitelendirilebilen anamorfik uygulamaların bilinen en 

eski örneği Leonardo Da Vinci’nin notlarında ortaya çıkmıştır. Rönesans’tan günümüze kadar çeşitli sanat pratiklerinde karşımıza 

çıkan bu terim görüntünün eni ve boyu üzerinde farklı oranlarda büyütme yapılarak optik sistemler oluşturmak anlamına 

gelmektedir. Eserler ilk bakışta izleyicinin ilgisini çekmeyen ancak bütüne belirli bir açıdan bakıldığında fark edilen ve insan 

algısında ki yanıltıcı özellikleri ile yaratıcı yapıtlardır.  

Bu teknik günümüz sanatçısının algısında gelişerek ortaya çıkardığı eserleriyle zihnimizde merak uyandırmaktadır. Ayrıca 

günümüz sanatçısının sosyal medyayı aktif kullanımı eserlerinin geniş kitleye ulaşmasını sağlamaktadır. Anamorfik görüntü görsel 

algı ve anlam bakımından zengin eser üretmek isteyen sanatçıların ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Nitel araştırma 

yöntemleri ile yapılan bu araştırma, günümüz sanatçısının farklı dinamiklerde çeşitli yöntem ve teknikler kullanarak izleyicinin 

algısı üzerinde yanılsama yaratan anamorfik eserlerini incelemeyi ve sanatçıları tanıtmayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sanatçı, Anamorfik, Yanılsama, Algı, Güncel Sanat 

ABSTRACT 

The earliest known example of anamorphic applications, which can be described as the intersection point of perspective rules and 

mathematical calculations, appeared in the notes of Leonardo Da Vinci. This term, which has appeared in various art practices from 

the Renaissance to the present, means creating optical systems by magnifying the width and length of the image at different rates. 

The works are creative works that do not attract the attention of the audience at first glance, but are noticed when the whole is 

viewed from a certain angle, and with their misleading features in human perception. 

This technique arouses curiosity in our minds with the works created by developing in the perception of today's artist. In addition, 

the active use of social media by today's artists ensures that their works reach a wide audience. Anamorphic image will continue to 

be a source of inspiration for artists who want to produce works rich in visual perception and meaning. This research, which is 

carried out with qualitative research methods, aims to examine the anamorphic works of today's artists that create illusions on the 

perception of the audience by using various methods and techniques in different dynamics and to introduce the artists. 

Keywords: Artist, Anamorphic, Illusion, Perception, Contemporary Art 

1. GİRİŞ 

Sanatçının görme biçimi öznelliğini ortaya koymaktadır. Aynı imge sanatçılar tarafından farklı biçimlerde 

yansıtılabilir. Kuşkusuz imgenin farklı biçimlerde yorumlanması sanatçının yaratıcılığı, duygu, düşünce ve 

öznel-tinsel sezgilerine göre şekillenir. “Sanatçı/tasarımcı artık sadece kağıt malzeme üzerinde fikirlerini 

görselleştirmemekte, farklı yöntemler geliştirerek, yeni malzeme ve sunuş biçimlerine yönelmektedir […] 

Kelimeler ve imgeler yardımıyla, sanatçının beyninde oluşan görüntü, kullanılan bu özgün tarz ve 

yöntemlerle yansıtılmak istenmektedir. Bu yöntemlerden biri de anamorfik hale getirilmiş imgelerin, 

sanatçı ve tasarımcılar tarafından kurgulanan görüntüleridir” (Keleşoğlu,Uygungöz, 2014:4). Tarihsel süreç 

içerisinde görünen ve ardındakini irdeleyen sanatçı, pek çok alternatif uygulama biçimleri ve yöntemleri 

geliştirmiştir. Anamorfik uygulamalar bunlardan biridir. Anamorfik terimi “görüntünün eni ve boyu 

üzerinde farklı oranlarda büyütme yapılarak optik sistemler yaratmak anlamına gelmektedir” (Keleşoğlu, 

Uygungöz,2014:5). 15. yüzyılın sonlarında kullanılmaya başlanan bu teknik ile gizli belgeleri, erotik 

sahneleri ya da siyasi mesajları gizlemek amaçlanmıştır.  

Anamorfik uygulamaların bilinen en eski örneği Leonardo Da Vinci’nin notlarında ortaya çıkmıştır. 

Rönesans’tan günümüze kadar çeşitli sanat pratiklerinde görmek mümkündür. Anamorfik çalışmaların 

uygulama ve sergileme alanları farklılık gösterebilir. Örneğin alternatif malzeme, teknik ve yöntemler 
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uygulayan Patrik Prosko’nun düzenlediği enstalasyonları Prag İllüzyon Sanat Müzesinde sergilenirken, 

Kurt Wenner’in matematiksel hesaplamalar ve perspektif ile İtalya’nın sokaklarında uyguladığı eserleri 

kamusal alanlarda izleyiciyle buluşmaktadır. Sanatçı Felice Varini, iç ve dış mekana boyut kazandıran 

mimari ve tasarımın birleştiği anamorfik uygulamalarında yanılsamalar yaratarak izleyicide mekan, uzam 

ve saklı gerçeklik olgusunu sorgulatmaktadır. “Anamorfik ayna bir diğer adıyla katoptrik anamorfoz 

yönteminde ise, anlamsız ve bozuk görüntüler anamorfoskop yani ayna veya silindir gibi yansıtıcı ve 

lensten oluşan optik aletler yardımıyla çözümlenir” (Kocalan,2018:135). Örneğin Jonty Hurwitz ve 

Philippe Comar’ın eserlerinde soyut görülen ve izleyicinin ilk bakışta algılayamadığı görünümlerin ortasına 

yerleştirilen aynadan yansıyan görüntü bir imgeye dönüşmektedir.  

Günümüz sanatçılarının kullandıkları alternatif yanılsama yöntemleri ve her geçen gün teknoloji ve iletişim 

araçları geliştikçe izleyicinin anamorfik uygulamalara merak ve heyecanı artmıştır. Eserler ilk bakışta 

izleyicinin ilgisini çekmeyecek karmaşık, formu bozulmuş ya da üst üste bindirilmiş bir takım eşya yığını 

gibi görünse de bütüne belirli tek bir noktadan bakıldığında fark edilen ve anlam kazanan insan algısındaki 

ve bilişsel sürecindeki deneyimleridir. “Buna istinaden izleyicinin algı mekanizmasından yararlanarak ve 

düşünmeye zorlayarak, uygulanan yanıltma teknikleriyle paradoks, manipülasyon, simülasyon, sanal 

gerçeklik ve ütopya gibi kavramların izleyici tarafından da sorgulanması istenmektedir (Kocalan,2018:6). 

2. ALIŞILMADIK BİR BAKIŞ AÇISI  

Anamorfik görünümün tarihsel gelişim sürecini göz önünde bulundurduğumuzda bilinen en eski çizimler 

Leonardo Da Vinci’nin notlarında karşımıza çıkmaktadır. Bu notları incelediğimizde sanatçının 

düşüncesini ya da fikrini kamufle etmek için tersten yazdığı düşünülebilir. Leonardo Da Vinci 1485 yılında 

çizdiği karşıdan bakıldığında net bir şekilde algılanamayan belirli bir noktadan çözümlenebilen anamorfik 

göz betimlemesiyle de bu alanda bir ilk gerçekleştirmiştir. 

     

Görsel 1. Leonardo Da Vinci'nin              Görsel 2. Leonardo Da Vinci, Anamorfik Göz, 1485 

Eskiz ve Taslak Notları, (Su çarkları ve Arşimet vidaları) 

Sözen ve Tanyeli Leonardo Da Vinci’nin notlarını şu şekilde tanımlar: 

İlk örnekleri Leonardo Da Vinci’nin notlarında görülen, ancak belirli bir açıdan ve ayna 

yardımıyla bakıldığında normal, gerçek oranlarda görülebilen, Avrupa resim sanatında var 

olan uygulama türüdür. Bu uygulama türü normal biçimde seyredilirse, yalnızca, deforme 

edilmiş, bozuk biçimli bir resim olarak görülür (2010: 27). 

 
Görsel 3. Hans Holbein The Younger,“Elçiler”,1533, Meşe üzerine yağlıboya,207 cm. x 209 cm. 
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Rönesans’ta sanatçılar perspektif ve anamorfik deneyimlerini geliştirmiştir. Anamorfik eserlerin en 

önemlilerinden birini bu dönemde resmeden sanatçı Hans Holbein’in 1533 yılında yaptığı “Elçiler” adlı 

ahşap üzerine yağlıboya eseri ilk bakışta geleneksel bir eser gibi görülür özellikle detaylı incelendiğinde 

birtakım nesneler ve malzemeler sembolik şekilde bir düzen içine yerleştirilmesine karşın iki elçi arasında 

zeminde açılı, eğik ve biçimsiz bir şekilde yerleştirilen bir kafatası tüm düzeni bozmaktadır. “Çarpıtılmış 

bir kafatasıdır. Kafatasının resme nasıl girdiği, elçilerin bunu neden istediği konusunda çeşitli yorumlar 

vardır. Yorumların hepsi bunun bir tür ölüm simgesi olduğunda birleşir” (Berger,2013:91).   

3. GÜNÜMÜZ SANATÇISININ ANAMORFİK UYGULAMALARI  

       
Görsel 4. István Orosz, “Esrarengiz Ada”,1979,                                           Görsel 5. Jonty Hurwitz, 

Ofset Baskı (Silindir Aynalı), 43 x 60 cm.                                        “Düştüğümü Yakalayan El-Sol”,1979, 

                                                                                                               51 x 46 x 45 cm./20 x 18 x 17 cm. 

1951 doğumlu Macar sanatçı Istvan Orosz, anamorfik eserler ortaya koyan günümüz sanatçılarındandır. 

Resimlerinin üzerine silindirik bir ayna yerleştirildiğinde yüzey üzerinde anlamı olmayan veya deforme 

edilmiş görüntü aynaya yansır ve büyüleyici bir görsel elde edilir. Bu tür görseller bir illüzyon gibi adeta 

izleyiciyi şaşırtır ve eğlendirir. Resimde yüzey üzerine yayılmış bir manzara, ortasında ise bir vadi 

bulunmaktadır. Bu vadi resmin ortasına konulan ayna ile portreye dönüşmüştür. “Orosz çarpıtılmış 

görüntüye bağımsız bir anlam yükleyerek ve buradan kompozisyonlu bir anlatım oluşturarak anamorfoz 

tekniğine yeni bir yöntem kazandırmıştır. Sanatçı algı oyunları, geometri paradoksları, çift anlamlı imgeler, 

imkânsız mimariler ve anamorfik işlerin çağdaş yorumcusu olarak dünya çapında tanınmaktadır” (Ercan, 

2017).  

Güney Afrikalı sanatçı Jonty Hurwitz aynı zamanda bir mühendistir. Nano teknolojiyi kullanarak şimdiye 

kadar yapılmış en küçük insan formunu oluşturmuştur. “Disiplinlerarası ilişkiler bağlamında 

değerlendirildiğinde, Hurwitz’in sanat ile bilim arasındaki uçurumu ortadan kaldıran bir sanatçı olduğu 

söylenebilir” (Kocalan,2018:179). Algoritmalar kullanarak hesapladığı anamorfik heykellerinde 

algıyla oynayan sanatçı, genellikle insan biçimlerinin dış bükey metallere ya da silindir aynaya 

yansıyan görüntüsünde izleyicinin anlayacağı şekle getirir. Keza dağınık şekilde parçalanmalar ile 

oluşturduğu insan biçimlerini algılamak için izleyicinin belirli bir noktadan bakması gerekmektedir. 

Böylece heykellerinde gerçeği doğrudan yansıtmak yerine dolaylı bir anlatımla ve insan algısıyla 

sanatın estetiğine ulaşmaktadır. 

                                  
Görsel 6. Philippe Comar                                                         Görsel 7. Felice Varini,“Tra il Pieno e il  

“Stenope-Mekanın Temsili”,                                              Vuoto (Dolulukta ve Boşlukta)”, 2003, Fotoğraf 

1995, Konik Ayna 
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Philippe Comar anamorfik perspektif ve mekan simülasyonlarından oluşan çalışmalarını Paris'teki 

ana bilim müzesinde sergilemektedir. Sanatçının bu eserinde izleyici, yüzey üzerine anlamsız ve 

gelişigüzel çizilmiş bir şekil, şeklin ortasına yerleştirilmiş konik ayna ve o konik aynanın 

yansımasına baktığında ise şemsiye imgesine ulaşmaktadır. İzleyicinin ilk bakışta fark edemediği 

dikkatli baktığında algılanan illüzyon yaratan bir eserdir. 

1952 doğumlu İsveçli sanatçı Felice Varini’nin mimari bir mekana bindirilmiş anamorfik perspektif 

ile yerleştirdiği geometrik şekilleri izleyicide kafa karışıklığı yaratmaktadır. Tüm duyu organlarımızla 

algılayabildiğimiz iç ya da dış mekanı, sanatçı mimari bir alan olmaktan çıkarıp üç boyutlu bir heykele 

dönüştürerek mekan algısına farklı bir anlam kazandırmıştır. Michelle Aldredge, Felice Varini’nin 

eserlerini şu şekilde yorumlamıştır: 

“Biraz daha dolaşıp alanı keşfederseniz, hareket ettikçe şekillerin değiştiğini fark etmeye 

başlayacaksınız. Ne kadar çok hareket edersen ve onlara ne kadar çok bakarsan, anlamadığın 

bir şey olduğunu o kadar çok fark etmeye başlayacaksın. Ama sonra aniden her şeyin şaşırtıcı 

bir netlikle bir araya geldiği bir noktaya varacaksınız ve sahneden fırlayıp ürkütücü bir şekilde 

önünde süzülen parlak bir perspektif çalışmasına baktığınızı fark edeceksiniz” 

(Aldredge,2012).  

          
Görsel 8. Kurt Wenner, “Gazap Günü”, Mantova/İtalya                                       Görsel 9. Bernard Pras, 

                                                                                                                                 “Salvador Dali”, 2004 

1958 ABD doğumlu Kurt Wenner, 3D kaldırım sanatının mucidi olarak interaktif kreasyonlarını otuzdan 

fazla ülkenin sokaklarında sergilemiştir.  Kurt, görsel algı ve illüzyonda bir öncüdür. Rönesans ve Barok 

dönem tavan ve duvar uygulamalarına duyduğu hayranlıktan ötürü çalışmalarını tasarlarken Rönesans 

klasisizmi ve geometriyi ustaca kullanmaktadır. “Kurt, gelenekten esinlense de yöntem ve tekniği kendine 

özgüdür. Örneğin, kilise tavanlarındaki resimlerin görüş açıları çok genişken, onun çalışmalarında ise, 

resme belirlenen bir tek özel açıdan bakılınca deforme edilmemiş hali görülebilir” (Kaya,2020:17). Sanatçı 

anamorfik perspektifi geliştirerek sokak sanatıyla buluşturmuş, sokak sanatında devrim yaratmış, sanatı 

atölyelerin ve kapalı sergi alanlarının dışına taşımıştır. Tasarımlarında teknolojik araçlarda kullanmaktadır. 

(Bilgisayar destekli yazılımlar, projeksiyon cihazı, 3D / 3B yazıcı teknolojisi vb. gibi.) Uygulamada 

kullandığı (soft pastel, tebeşir, talaş, renkli cam, kuş tohumu, kum, kuş gübresi gibi) malzemeler nedeniyle 

süreklilik arz eden çalışmalar ortaya çıkaramaz.  

Sanatçının büyük bir meydanda (Mantova/İtalya) yaptığı uygulamalarından biri “Gazap Günü” adlı 

çalışmasıdır.  Sanki yarılan yüzey içerisinden insan figürleri çıkmaktadır. Ancak bu resme belirli bir açıdan 

bakıldığı zaman görüntü deformasyondan sıyrılıp üç boyutlu yanılsama özelliğine kavuşabilir. Bu özel açı 

dışındaki diğer yerlerden izlendiğinde görüntüde bozulma yaşanacaktır. Ayrıca “sanatçının çalışmalarına 

çıplak gözün algıladığından öte mercek (balıkgözü vb.) veya bir fotoğraf makinasıyla bakıldığında geçeklik 

yanılsaması çok daha etkili hale gelir. Fotografik görüntü ile çıplak gözle algılanan arasındaki farklılık 

burada daha da belirgindir” (Kocalan,2018:203). 
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Fransız sanatçı Bernard Pras, birbirinden bağımsız malzeme yığınlarını (plastik atıklar, oyuncaklar, müzik 

aletlerin, ev eşyaları vb. gibi) hesaplayarak oluşturduğu anamorfik eserleri için yerleştirmeyi dikkatlice 

planlamakta ve rastgele görünen nesneleri, tek bir perspektiften ünlü bir portre veya görüntüye benzeyecek 

şekilde renk ve boyutuna göre seçerek yerleştirmektedir. “Her bir objenin yerini belirleyip koyduğunda, 

sabit bir objektiften fotoğrafını çeker, inceler ve bir sonraki objeyi ve onun yerini belirler. Bu yöntemi 

uygulayarak bütüne, yani sonuca ulaşır. Dolayısıyla kolektif ve rasyonel bir yaklaşımla ilişkilendirdiği 

nesneler belirli bir açı ve noktadan bakıldığında bir bütünlük oluşturmaktadır” (Kocalan,2018:183). 

Böylece nesnelerin sıradan görünümlerinin arkasında gizlenmiş bir imge oluşturmayı başarmaktadır. 

                                         
Görsel 10-11. Thomas Medicus, “Koni Göz” (yandan ve karşıdan görünüm), 2020, Dişli çubuklarla birbirine 

bağlanan dört ahşap panelden oluşmaktadır. Yaklaşık 1x1x3 metredir. 

1988 doğumlu Thomas Medicus Avusturya'nın Innsbruck kentinde yaşayan görsel sanatçıdır. En çok 

anamorfik küpleriyle tanınan sanatçı, illüstrasyon, animasyon, dijital sanat, vitray, restorasyon, 

konservasyon ve kamusal sanat gibi diğer alanlarda da çalışmalar yapmaktadır. Yeraltı otoparkına giden bir 

merdivenin üzerinde cam vitrin içine asılmış “Koni Göz” adlı anamorfik enstalasyonunda koninin iç 

yüzeyine yerleştirilmiş bir gözün siyah beyaz fotoğrafı bulunmaktadır. Anamorfik perspektife göre 

planlanmış enstalasyonda gözü algılamak için tam karşıdan belirli bir noktadan bakmak gerekmektedir. 

Yeraltı otoparkına giden bir merdivenin üzerine konumlandırılan heykel insan sirkülasyonun olduğu 

kentsel alanı işgal etmeyecek şekilde yerleştirilmiştir.  

 
Görsel 12. Patrik Prosko, “Nicola Tesla”, 2018, Alternatif akım ile çalışabilen 

bir yığın elektrikli cihazlar 3 x 2,5 x 2 m. Prag İllüzyon Sanat Müzesi 
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1974 yılında doğan Çekyalı sanatçının 2018-2021 yılları arasında oluşturduğu anamorfik sıradışı 

enstalasyonlarında görme, bakma, algılama boyutunda matematiksel hesaplamalarla görsel bir algı 

kurgulandığını görmekteyiz. Bu kurguda izleyicilerin, görünenin arkasındakini irdeleyerek bütüne 

baktığında yepyeni bir görselle karşı karşıya kaldığını söyleyebiliriz. Anamorfik eserlerinde tema olarak 

dünya görüşleri, felsefeleri ve buluşlarıyla tarihe yön veren figürleri (M. Kemal Atatürk, Franz Kafka, 

Nikola Tesla gibi) seçmiş ve onları ifade eden malzemelerle bir perspektif kurgu oluşturmuştur. Prosko’nun 

ilk düzenlemesi Nicola Tesla’nın optik yanılsama yöntemini uyguladığı portresidir. Sanatçı portresini konu 

edinecek kişiyi seçiminde öznenin hayatını ve değerlerini anlatacak malzemeler toplamaktadır. “Nicola 

Tesla” adlı eserinde alternatif akım icadı olmadan çalışmayacak bir yığın elektrikli cihaz (çamaşır 

makinası, bilgisayar kasaları, radyo vb. gibi) kullanmıştır. “Nikola Tesla, 1856 yılında Hırvatistan’da 

doğmuş, tüm hayatını insanlığa adamış mucit, elektrik mühendisi, makine mühendisi, fizikçi ve elektrofizik 

uzmanıdır […] Tesla elektromanyetizma alanında devrim niteliğinde buluşlara imza atmış, teorileri ve 

patentleri ile alternatif akım, elektrik güç sistemi, çok fazlı güç sistemi ve indüksiyon motorlarının 

gelişmesine katkıda bulunmuştur” (Gökbay ve Şakar,2016:8-9). 

 İlk bakışta üst üste anlamsız ve gelişigüzel yerleştirilmiş malzeme yığını gibi görülse de bu sıradan günlük 

malzemelerin bir araya gelmesinde ton, yön, espas, zıtlık, perspektif, renk, boşluk, doluluk, rakursi gibi 

tasarım ve kompozisyon ilkelerini göz önüne alarak hesaplamıştır. Bu şekilde Patrik Prosko, gerçekliğin ve 

formun algısını değiştirmeyi hedeflemiştir. Bütüne belirli bir açıdan bakıldığında fark edilen anlamlarla 

yüklü yaratıcı bir yapıt ortaya çıkaran Prosko sosyal medyayı aktif kullanmakta, yapıtlarını internet 

üzerinden de sergilemekte ve gün geçtikçe eserleri daha çok ilgi çekmektedir. Bu eseri çağdaş sanatın 

birçok örneğinin bulunduğu Prag’ta kurulan ilk illüzyon sanat müzesinde (IAM Prag) sergilenmiştir. 

4. SONUÇ 

Anamorfik görünümler 15. yüzyılda gerçeği gizlemek için ortaya çıksa da günümüzde görünenin 

arkasındaki gerçeği görmek için uygulanmaktadır. Leonardo Da Vinci ve Hans Holbein gibi sanatçıların 

anamorfik perspektif uygulamalarından etkilenen sanatçı ve tasarımcılar enstalasyon, heykel, resim ve 

mimari gibi çeşitli sanat alanlarında anamorfik uygulamalar yapmışlardır. Anamorfik eserler çağın 

ilerlemesi ve gelişen teknolojiyle önem kazanmaya devam etmiş, çoğu sanatçı ve tasarımcıya ilham 

kaynağı olmuştur. Sanatçı ya da tasarımcının farklı pratikteki anamorfik uygulamaları, kimi zaman ayna ile 

kimi zaman perspektif ile algılanabilen eserler olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin Istvan Orosz ve Jonty 

Hurwitz gibi sanatçılar anamorfik eserlerinde silindirik aynayı sıkça kullanırken Bernard Pras ve Patrik 

Prosko gibi sanatçılar belirli bir açıdan algılanabilen anamorfik eserler yapmışlardır. Sanatçı, biçimsel ve 

düşünsel yaratıcılığını sürekli geliştirme çabası içindedir. Günümüz sanatçısının malzeme seçimi, 

malzemeyi kullanma yöntemi bilgi akışı ve teknolojik gelişim hızına bağlı olarak çeşitlenmiş, sanatçının 

eserlerini sosyal medya üzerinden sergilemesiyle anamorfik eserlerin kısa sürede geniş kitlelere 

yayılmasına yol açmıştır. Ayrıca anamorfik eserlerin sosyal medyada, galerilerde, müzelerde ya da kamusal 

alanlarda sergilenmesi izleyicinin anamorfik eserlere olan ilgi, merak ve heyecanını arttırmaya devam 

etmektedir. 
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