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ÖZ 

Çağdaş sanatta malzeme ve parçaların her dönem yenilenmesi nedeniyle çağdaş tasarım sürekli değişmektedir. Kağıt da bu 

değişimden etkilenen çağdaş tasarım öğelerinden biridir. Sanatçının ifade aracı olarak kağıdı etkili bir şekilde kullanımının 

sanatçıya getirdiği kolaylık ve ifade gücü, kağıdı çağdaş sanat içerisinde farklı bir yere taşımaktadır. 

Günümüzde kağıt sanatı, sanatsal el yapımı kağıdın değerini ve sanatsal gücünü ortaya koyarak bir eserin sadece renk ve biçimi ile 

değil malzemesi ile de ön plana çıkabileceğini göstermiştir. Birçok ülkeye yayılmış olan kağıt sanatı bugün altın çağını yaşamakta 

ve görsel sanatların kendi başına bağımsız bir dalını oluşturmaktadır. Bu bağlamda pek çok çağdaş sanatçı kâğıt malzemesini 

kullanarak kendi bakış açılarıyla daha önce rastlamadığımız türden bir çok esere imza atmışlardır.  

Tarihte kâğıt, ilim ve kültürlerin yayılıp gelişmesinde çok büyük bir role sahip olmuştur. Yazma, taşıma ve muhafazasındaki 

kolaylıklarından dolayı, ilim ve bilginin çok kısa bir zamanda dünyanın her tarafına kolayca yayılmasını sağlamıştır. Günümüzde 

ise kâğıt, ilmin yanı sıra, sanat, eğitim ve öğretimde, basın, yayın faaliyetlerinde, para basımında, ambalaj, mutfak ve daha pek çok 

yerde kullanılmaktadır. 20. Yüzyılın başından itibaren sanatsal değeri giderek artan bir sanat eserine dönüşmüştür. Sanatçılar 

tarafından şekillendirilerek sanat eseri haline getirilen el yapımı kağıttan objelere kadar kağıt sanatına yeni boyutlar 

kazandırılmıştır.  

Günümüz çağdaş sanatına baktığımızda ise sanatın belirli kuralları, nesne-mekân ilişkisi, resmin olmazsa olmazı gibi kurallarındaki 

sınırlamaların tamamının kalktığını görmekteyiz. Bu özgürlükle hareket eden sanatçılar da çağdaş sanat alanında kendilerine özgü 

yollar bularak çeşitli eserlere imzalarını atmaktadırlar. Bu sanatçılardan olan Hadieh Shafie, Feyza Oyat, İnci Kansu, Yağmur Çalış 

kağıdın bu sınırsız yaratıcılığından etkinmişlerdir. Böylece sanat alanındaki bu gelişim ve değişim, kağıt sanatında da kendini farklı 

teknikler ve biçimlerde hayat bulmuştur. Bu açıdan bakıldığında kağıt sanatı, sanatın bu esnek ve değişime ayak uyduran yapısının 

neler ortaya koyabileceğini göstermesi açısından oldukça önemlidir.   

Anahtar Kelimeler: , Çağdaş Tasarım , Kâğıt Sanatı, Çağdaş Sanat 

ABSTRACT  

Contemporary design is constantly changing due to the renewal of materials and pieces in contemporary art in every period. Paper 

is one of the contemporary design elements affected by this change. The ease and expressive power of the artist's effective use of 

paper as a means of expression bring the paper to a different place within contemporary art. 

Nowadays, paper art presents the value and artistic power of handmade paper and illustrates that a work can come into prominence 

not only with its color and form but also with its material. Paper art, which has spread to many countries, is now experiencing its 

golden age and constitutes an independent branch of visual arts itself. In this context, many contemporary artists have created 

various works that have been never seen before by using paper materials. 

In history, the paper has played a major role in the dissemination and development of sciences and cultures. Due to its ease in 

writing, carrying and preserving, it has spread the science and knowledge all over the world within a very short time. Today, the 

paper is used in art, education and training, press, publishing activities, money printing, packaging, kitchen and many other places 

besides science. Since the beginning of the 20th century, it has turned into a work of art whose artistic value is increasing. New 

dimensions have been brought to paper art from the handmade paper, which has been shaped by the artists into art pieces to the 
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objects. 

When it is looked at contemporary art, it is seen that all the limitations such as certain rules of art, the relationship between the 

object and space, and the sine qua non of the art have been removed. The artists who act with this freedom find their own ways in 

the field of contemporary art and put their signature on various works. Hadieh Shafie, Feyza Oyat, İnci Kansu, and Yağmur Çalış 

were among these artists who have been influenced by the limitless creativity of the paper. Thus, this development and change in 

the field of art have come to life in different techniques and forms in paper art. From this aspect, paper art is significant in terms of 

illustrating what the flexible and adaptive structure of art can reveal. 

Key Words: Contemporary Art, Paper Art, Contemporary Design 

1.GİRİŞ  

Tasarım, bir sorunun çözümü için geliştirilmiş plan ya da fikirlerdir. Günümüzde tasarım kavramı her 

çeşit nesnenin ve düşüncenin insan tarafından oluşturulması anlamında kullanılmaktadır. Aynı zamanda 

belirli bir amaç gözeten yaratıcı bir eylemdir. Yaratıcılık kavramı ile de bu konuya değişik ve farklı görüş 

açılarından yaklaşılarak, çağdaş sanatta da yeni önermeleri beraberinde getirmiştir. 

Günümüzde çağdaş sanatta malzeme ve tekniklerin her dönem itibariyle yenilenmesi nedeniyle çağdaş 

tasarımlarda sürekli değişmektedir. Kâğıt da bu değişimden etkilenen çağdaş tasarım öğelerinden 

birisidir. Kâğıdın kullanımındaki doğallık ve esnekliği sayesinde sanatın içerisinde farklı bir konuma 

sahip olmasında da etkili olmuştur. Kullanımının ilk gününden bu yana önemini hiç yitirmeden gelişerek 

ve yenilenerek devam etmiştir. Bugünde çağdaş tasarımlar içerisinde önemli bir öğe durumuna gelmiştir. 

Çağdaş sanat alanında yapılan eserlerde de çeşitli teknik ve tasarımlarla da hep karşımıza çıkmaktadır.  

2. KAĞIDIN TARİHÇESİ 

Çeşitli bitkisel maddelerden yapılan ve üzerine yazı yazılabilen ince kuru yapraklara kâğıt denilmektedir. 

Başlangıçta ilim ve kültürlerin yayılmasında tarih boyunca çok önemli bir rol oynayan kâğıt, değiş tokuş 

gibi parasal değerlerin başlangıcı olarak da, para olayının temellerinde yer almıştır. (Heredotos, 1973: 

223-224). 

Kâğıdın kimler tarafından bulunduğu bugün de kesin olarak bilinmese de kâğıt hamuru ile elde edilen 

kâğıdın ilk modelinin milattan sonra 105’te Çin’de Ts’ai Lun adında bir saray görevlisi tarafından 

yapıldığı söylenmektedir. Ts’ai Lun Ağaç kabukları, bez parçaları ve diğer lifli malzemelerini özlü ve 

yumuşak bir hamur haline gelinceye kadar dövüp, elde ettiği hamurları geniş bir tekne içinde suyla 

karıştırarak ilk mekanik odun hamurunu elde etmiştir. Daha sonra gözenekli bir kalıp sayesinde, 

hamurlar, içine daldırılıp yukarıya kaldırıldığında, su gözeneklerden süzülüp aşağıya akarken, kalıbın 

yüzeyinde lifli bir tabaka oluşmuştur. Bu tabakalar kalıp üzerinden alınıp kurutulduğunda ve üzerinden el 

yapımı silindirlerle ilkel kalenderlemeden sonra bu kâğıt malzemesi kullanıma hazır hale gelmiştir. 

(Heredotos, 1973: 223-224).  

Keşfinden bugüne kadar 2000 yıl geçmesine rağmen kağıtla ilgili Orta Asya’da yapılan araştırma ve 

kazılarda, üçüncü ve yedinci yüzyıllar arasında kullanılan kâğıtların yerine dut ağacı kabukları, kendir, 

kenevir ve pamuğun aldığı da görülmüştür (Heredotos, 1973: 223-224). 

MÖ 4000’li yıllarda ise Mısır’da yetişen ve adına papirüs denilen bir bitki, belli ölçülerde   kesilerek bir 

tahta üzerine dizilip, ıslatılıp tokmakla dövülmesi sonuçu bir tür kâğıt elde edilmiştir. Bugünkünden çok 

farklı olarak bu kâğıda  papirüs denmiştir. Papirüs kağıdının yanı sıra çeşitli hayvan derilerinden 

yapılan parşömen kağıtları da çok dayanıklı ve uzun ömürlü kâğıt çeşitleri olarak bugün de kullanım 

alanları içerisinde yer almaktadır (Heredotos, 1973: 223-224).   

Çin’den sonra Orta Asya’ya, oradan da İran’a geçen kâğıt, Çin’in dışında ilk kez Semerkant’ta kurulan 

kâğıt merkezinde seri üretime geçmiştir. Yakın Doğu’daki ilk kâğıt merkezi ise Abbasi Halifesi Harun 

Reşid zamanında, 754 yılında Bağdat’ta kurulmuştur (Kâğıtçı, 1936: 6). 

Batı âlemi ise Müslümanlardan 400 yıl gibi uzun bir zaman sonra yine Müslümanlar tarafından kâğıdın 

varlığından haberdar olmuşlardır. Bundan sonra Şam, Trablusşam, Yergen ve Mısır’da da kâğıt 

fabrikaları kurulmuştur (Bloom, 2003). 

Kuzey Afrika’nın Müslümanlar tarafından fethedilmesi ve daha sonra İspanya’ya geçilmesi üzerine, kâğıt 

fabrikaları da oraya taşınmıştır. Müslümanlar tarafından kurulan bu fabrikalar Avrupa’nın ilk kâğıt 

fabrikaları olması bakımından oldukça önemlidir. (Bloom, 2003). 
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Kâğıt, yazma, taşıma ve muhafazasındaki kolaylıklarından dolayı, ilim ve bilginin çok kısa bir zamanda 

dünyanın her tarafına kolayca yayılmasını temin etmiştir. Çin’ de binlerce yıl önce imalatına başlanan 

kâğıt, yeni metotlarla üretilirken, 18. yüzyılda Fransa’da ilk defa kâğıt makinelerin kurulmasına da 

öncülük etmişlerdir. (Bloom, 2003). 

Türkiye'de dünyadaki gelişmelere paralel olarak kâğıt sanayii sürekli bir ilerleme göstermiştir. İlk kâğıt 

fabrikası ise 1744 yılında Sultan Birinci Mahmut Han döneminde Yalova'da kurulmuştur. Daha sonra 

İzmir Kâğıt Fabrikasının temeli ise 1844'te atılmıştır. Fabrikanın buhar kuvvetiyle çalıştırılması 

kararlaştırılmıştır. Bu fabrika bir süre devletin kâğıt ihtiyacını karşılayabilmiştir. Yine Avrupa'nın çeşitli 

oyunları neticesinde kapanmaya mahkûm olmuştur (Kâğıtçı, 1936: 6). 

Cumhuriyet döneminde ilk kâğıt fabrikasının temeli İzmit'te 14 Ağustos 1934'te atılmış ve fabrika 1936 

yılında işletmeye açılmıştır. Bu fabrikaya 1944 yılında ikinci kâğıt selüloz fabrikası, 1945'te Klor Alkali 

Fabrikası ilave edilmiş ve 1954'te de üçüncü kâğıt fabrikası da kurulmuştur. 1960 yılında dördüncü, 

1961'de beşinci kâğıt fabrikası kurulmuştur. Günümüzde ise Türkiye’de kâğıt fabrikalarından geriye 

birşey kalmamıştır. Çeşitli nedenler öne sürülerek kapatılan fabrikaların aksine kâğıdın önemi artarak 

devam etmiştir (Kâğıtçı, 1936: 6). 

3. KAĞIT SANATI 

Kâğıt, bilim ve kültürün yayılıp gelişmesinde çok büyük bir rol oynamıştır. Hem edebiyat hem sanatta 

kâğıt, yüzyıllardır kullanılagelmektedir. Dünya genelinde sanatçılar bugüne kadar sadece kendi 

düşüncelerin ifadesinde taban malzemesi olarak kullandıkları kâğıdın esas değerini ise ancak bu yüzyılda 

anlamışlardır (D’alton, 2010:10). 

Günümüzde kâğıt, sanayi mamulleri içerisinde ve günlük hayatta en çok ihtiyaç duyulan maddelerden 

birisidir. Ancak son yıllarda kâğıt yapımında kullanılan hammaddenin tükenmeye yüz tutması, artan 

maliyetler ve diğer sebeplerden ötürü günden güne de kıymetlenmektedir. (Heredotos, 1973: 223-224).  

Bugün ilmi çalışmaların yanı sıra, sanat, eğitim ve öğretimde, her türlü basın, yayın faaliyetlerinde, para 

basımında, ambalajlara kadar daha pek çok yerde kâğıt kullanılmaktadır (Kâğıtçı, 1936: 6). Fakat kâğıdın 

birçok alanda kullanımınn yanı sıra sanat alanındaki kullanımı da, kâğıdı çok farklı bir yere koymaktadır. 

Kâğıt, yüzyıllardır sanatçılar tarafından da çizim ve boyamada yüzey elemanı olarak da 

değerlendirilmiştir. Destek malzemesi olarak kullanımı kâğıdın imajı Pablo Picasso ve Georges Braque 

gibi sanatçıların kâğıdı yeni bir sanat formu olan kolaj içerisinde farklı bir malzeme olarak yeniden 

keşfetmeleri sonucu dramatik olarak konumunu da değiştirmiştir. Böylece kolaj çalışmalarında 

parçalanmış kağıtlar ile yeni bir yüzeye eklenerek iki boyutlu formlar oluşturulmuştur (D’alton, 2010: 

10). 

Kâğıt sanat elemanları içerisinde en mütevazi olan malzemelerden biridir; ancak çok kompleks formlar 

halinde şekillendirilebilir. Doku, ağırlık ve renkle kâğıtta görünür karakteristik özellikler verilirken, 

sanatçılar tarafından kâğıda beklenmedik karakter ve form kazandırabilinmektedir. Bu süreç bazen 

rastlantısal bazen ise içgüdüseldir. Basit bir kâğıt parçası bir sanatçının elinde oldukça farklı formlara 

dönüşebilmektedir. Günümüzde bu bağlamda kâğıt, tüm dünyada çeşitli yöntemlerle, farklı alanlarda 

sanatsal olarak kullanılmaktadır. 

Çağdaş tasarım alanında kâğıt, sanatçının kendini ifade etmesinde etkili bir şekilde kullanabildiği bir öge 

olarak işlevini sürdürmektedir. Kâğıdın sanatın her alanında işlevsel bir şekilde kullanılması ve sanatçıya 

getirdiği kolaylık ve ifade gücündeki etkisi sebebiyle de çağdaş sanat içerisinde kâğıdı özel bir yere 

taşımaktadır. 

Çağdaş tasarım olarak günümüzde pek çok sanatçı, kâğıdı basit bir tüketim malzemesi olarak görmeyip 

ve kâğıdın gizemli yanlarını   da değerlendirerek sanatsal kompozisyonlarla eserler oluşturmuşlardır 

(Shaoqiang, 2014). 

4. KÂĞITIN ÇAĞDAŞ SANATTA KULLANILAN TEKNİKLERİ 

Kâğıt sanatının çağdaş sanatın içinde heykel olarak dikkate değer ilk öncüsü 18. Yüzyılda İngiliz 

Augustine Walker olmuştur. Walker’ın denizcilik heykellerinden iki tanesinin orijinali 1760’tan bu yana 

İngiltere, Greenwich’te National Maritime Museum’da (Ulusal Denizcilik Müzesi) sergilenmektedir. Van 

Omeringh’in çalışmaları İngiltere Manchester’da Art Gallery’de ve Greenwich’te National Maritime 
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Museum’da muhafaza edilmektedir. 18. Yüzyılda İngiltere Kraliçesi Anne de, çakı ile kesilmiş kâğıttan 

bir gemi inşa etmiştir (Ziegler ve Greco,1994 : 9).   

19. Yy’da kâğıt sanatındaki yöntemlere yenileri eklenmeye başlamıştır. Endüstri çağı ile birlikte ticari 

kâğıt üretimi ve niteliği yükselmiş ve tüm Dünya’da kâğıdın ulaşılabilirliği ve popülaritesi de artmıştır. 

Kâğıdın sanatta geleneksel olarak sanatsal kullanımı yanında Londra’da vitrin tasarımcıları, vitrinlerinde 

kâğıdı kullanmaya başlamışlardır. Böylece kâğıdın daha ulaşılabilir olması ile yeni tekniklerin 

geliştirilmesiyle ve kâğıt yararlı bir görselleştirme malzemesine dönüştürülmüştür. Bu ilk vitrin 

tasarımındaki kâğıt heykeller modern kâğıt heykel çalışmalarının da müjdecisi görevini üstlenmiştir. 

Kâğıt heykelcisi olan Bruce Angrave ve Arthur Sadler, modern kâğıt heykel tasarımının öncüleri olarak 

görülmektedirler. Angrave ve Sadler ise reklamcılık ve editoryal pazarda kâğıdı görselleştirme malzemesi 

olarak kullanan ilk illüstratörlerdir. Pek çok kâğıt heykel tasarımı kitabının yazarı olan Sadler, aynı 

zamanda kâğıt heykel tasarımlarının grafik sanatı alanında gelişmesinde de önemli rol oynamışlardır 

(Ziegler ve Greco,1997 : 9). 

Kağıt; esnek, kolay şekillenen, ucuz ve zararsız bir sanat malzemesi olması nedeniyle sanatçıların daima 

sempatisini kazanmıştır. Modern teknolojinin üretimde meydana getirdiği baş döndürücü değişimlere 

rağmen kâğıdın kullanımı düşüncelerin ve çabaların ortaya çıkarılmasını kolaylaştıran vazgeçilmez bir 

malzeme olarakta önemini korumuştur (Mchugh, 2013: 6-7). Sanatçılar kâğıdı anlamak, kağıtla çalışmak 

ve kâğıdı şekillendirmek için bütün duyularını kullanma ihtiyaçını duymuşlardır. Kâğıt ile çalışmak hem 

yaratıcı hem deneysel çalışan sanatçılar için duyularla duyguların bir araya gelmesini sağlamaktadır. 

Ayrıca kâğıt sanatları ile yapılan bu çalışmalarda teknik, zekâ ve hatta matematiksel hesaplamaların da 

titizlikle yapılması gerekmektedir. Düz bir yüzeyi hatasız bir şekilde bir dokuya ya da üç boyutlu hale 

dönüştürmek için şekil çevrelerinin, yüzey alanlarının ve cisim hacimlerin iyi denetlenmesi de elzemdir 

(Mchugh, 2013). 

Bir sanatçı bir kâğıdı büyük ya da küçük boyutlarda kullanıp, kâğıtta pek çok farklı gölgeler oluşturup, 

kâğıdı pek çok farklı alanlara yayarken bütün bu süreç sanatçının parmakları arasında geçmektedir. Bu 

nedenle kâğıt sanatı ile çalışma yapmak için başvurulacak yöntemleri sınırlandırmak pek mümkün 

değildir. Ancak pek çok kaynakta yer alan çeşitli yöntemler kâğıt sanatının alt başlıkları olarak 

açıklanabilinmektedir (D’alton, 2010). Bunlar sırasıyla kağıt kesim yöntemi, işaretleme ve katlama 

yöntemi, kat ı sanatı. quilling yöntemi, origami, kirigami yöntemi, kağıt heykel yöntemi, pop up 

yöntemi ve dijital yöntemler olarak sıralanabilir.              

4.1. Kâğıt Kesim (Papercut) Sanatı 

Kâğıt kesme sanatı, kâğıt sanatının ilk sürecinde yer alan bir tekniktir (D’alton, 2010). En kadim sanatı 

yöntemlerinden bir olan kâğıt kesim sanatı da kâğıdın icat edildiği yer olan Çin’de doğmuş olup 

neredeyse kağıtla aynı yaştadır. Kâğıt kesim sanatının ilk örnekleri Çinli zanaatkarların festivaller ve 

diğer kutlamalar için dekorasyon amaçlı olarak hazırladıkları çalışmalarından oluşmuştur. Bahar 

kutlamaları için hazırlanan süslemeler, iyi şans getirdiğine inanılan semboller (uzun yaşam için çam 

ağacı, çocuk sahibi olmak için nar, iyi mahsul için kavun gibi) ve pek çok ev eşyası bu kâğıt kesme sanatı 

ile üretilmiştir (Gilderslevee, 2014: 7). Kâğıt kesme sanatı çok dikkatli bir planlamayı ve uygulamayı da 

beraberinde getirmektedir  (Melichson,2009: 26). Kâğıt yüzeylerindeki kesimlerin parçalanmaması için 

kesimin planlaması çok dikkatle ele alınmalıdır (Heyenga, 2011: 9). Kâğıt kesme sanatı, pozitif ve negatif 

kesim olarak iki gurupta incelenebilir. Hem poziti hem negatif kesimin bir arada yer aldığı uygulamaları 

da yapmak mümkündür (Melichson,2009: 18-20).  

Bu kâğıt sanatının uygulama yöntemi olarak kabul görüp popülerliğini arttırması ise 18. Yüzyılda 

sanatçıların siluet kavramına odaklanmaları sonucunda olmuştur (Melichson,2009). 

Kâğıt kesme uygulamaları da bu teknolojideki gelişmelerden etkilenmiştir. Kalıp kesim ya da lazer kesim 

uygulamaları ile kâğıt kesme sanatının seri üretim için uygun hale gelmesi, endüstriye uyum sağlaması ve 

farklı tasarımların ortaya çıkarmasını da mümkün kılmıştır (Roukes, 1993: 25). Aşağıda bu tekniğe ait  

örnekler yer almaktadır.   
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Görsel 1: Parth Kothekar, Kâğıt kesim sanatı   Görsel 2: Kâğıt kesim sanatı örneği 

4.2. İşaretleme ve Katlama Sanatı 

Kâğıt ve karton katlama öncesinde kullanılan bir kâğıt sanatı yöntemidir (Sadler, 1969 :19). İşaretleme 

uygulamalarına endüstride verilen isim “bıçak izi”dir.  Etkili bir işaretleme çizgisini sağlamak için kâğıda 

uygulanması gereken baskı miktarı kâğıdın kalınlığına bağlıdır. Bu teknikle başarılı sonuçlar elde etmek 

için hem pratiğe hem de sabra ihtiyaç vardır (Ziegler ve Greco, 1997 : 15; Sadler,1969 : 19). İşaretleme 

sonrası katlama ile pek çok yapısal tasarım uygulaması elde edilebilir. Kâğıt katlama uygulamaları ile 

akordeon kıvırma, içbükey ve dışbükey kıvırma, silindirler, kutular, düz ve birleşik kıvırmalar, şablonlar 

ve çeşitli üç boyutlu nesneler elde etmek mümkündür (Sadler,1969: 21). Aşağıda bu tekniğe ait  örnekler 

gösterilmiştir (Görsel 3-4). 

 

Görsel 3-4: İşaretleme ve katlama sanatı örnekleri 

4.3. Kat ı Sanatı 

Ülkemizde de Kâğıt Sanatı, Kat'ı sanatı olarak Osmanlı nakışhane geleneğinden günümüze aktarılabilmiş 

nadide mirasların en incelikli ve renkli dallarından birisidir. Arapça’da “kâğıt oyma” manasına gelen 

“kat’ı” ismiyle anılmaya başlayan bu sanat, XVI. yüzyılda Osmanlı tarih yazarlarından Âşık Çelebi’nin 

kaleme aldığı “Meşa'irü'ş-Şu’ara” isimli eserde “bahar kesmek” olarak da ifade edilmektedir. Kat'ı 

sanatını icra eden sanatkârlara kat’ıan adı verilmiştir. Birçok müze ve yazma kütüphanesinde eski 

örneklerine rastlayabildiğimiz kat'ı eserlerinin zarafetini, ezelî bir sanat aşkı ve bitmek tükenmek 

bilmeyen bir sabırla açıklamak mümkündür. Zira kat'ı sanatının temel malzemesi olan kâğıt, farklı renkte 

bitki kökleri ve toprakla boyandıktan sonra esere konu olan tasarımın formuna göre parçalar hâlinde tek 

tek kesilmektedir. Kat'ı sanatını diğerlerinde farklı kılan; kalem, boya ya da mürekkep kullanmadan 

sadece kâğıdı oyarak ve keserek yapılan ve esere üç boyut etkisi veren bir resim olmasıdır (Özdemir, 

2012). İlk dönem kat'ı ustaları arasında Mehmet bin Gazanfer, Mevlâna Kasım Arnavud ve Edirneli 

Mehmed Nakşi gibi isimleri saymak mümkündür. Kat'ı sanatının değerini koruyarak günümüze kadar 

aktarılmasında, Türk sanatlarının duayeni olan Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver'in  emekleri unutulmamalıdır. 

Son yıllarda geleneksel sanatlara olan ilgisinden kat’ı sanatı da nasibini fazlasıyla almaktadır. 

Üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinde, özel sanat atölyelerinde ve kat'ıya gönül veren özel vakıflar 

bünyesindeki eğitimlerle de  yeni sanatçılar yetişmektedir (Özdemir, 2012). 
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Görsel 5: Kat ı sanatı örneği      Görsel 6: Kat ı sanatı örneği 

4.4. Quilling sanatı 

Qullingya da “filigree” oldukça eski zamanlardan beri var olan geleneksel dekoratif bir kâğıt sanatı 

yöntemidir (Miller,2014:77). Quilling, kâğıt şeritlerin kıvrılması, rulo yapılması, kaydırılması, püskül 

yapılması, spiral yapılması ve elde baskıyla şekillendirilmesi ve elde edilen her bir şeklin diğerine 

eklenmesi ile karmaşık tasarımlar oluşturulması sanatıdır. (Canup,2014:4) Quilling uygulaması Türkçe’de 

“kâğıt telkâri” olarak da adlandırılmaktadır.  

Quilling kâğıdın düşük maliyeti nedeniyle her geçen gün insanların ilgisini biraz daha toplamaktadır. 

Quilling günümüzde çok popüler olmasına rağmen geçmişte sadece rahibeler ya da üst sınıf bayanları gibi 

belirli kesimler tarafından uygulanmıştır (Koosch ,2014 :4).. 15. Yüzyılda dini kurumlar daha ekonomik 

olduğu için aynı yöntemle yaldızlanmış kağıtları kullanmışlardır ve 17. Yüzyılda quilling resimsel 

düzenlemeler evlerde de var olmaya başlamıştır (Green,2000: 3). 

18. Yüzyılda evlerde quilling uygulamalarıyla yapılmış ürün kullanımı artmıştır ve genç bayanlara 

öğretilen bir zanaat haline de gelmiştir. (Choi, 2011: 5). Aşağıda bu tekniğe ait  örnekler gösterilmiştir 

(Görsel 7-8-9). 

 
Görsel 7-8-9: Kâğıt quilling (kıvırma) sanatı örnekleri 

4.5. Origami Sanatı 

Origami; çiçek, kuşlar, hayvanlar ve pek çok çeşitli nesnenin temsil edildiği Japon kâğıt katlama 

tekniğidir. Origami tasarımlarının neredeyse tamamı tek parça dikdörtgen bir kâğıt olup, bu origami 

kağıtlarının genellikle her iki tarafı da farklı renktedir. Çalışmalar herhangi bir kesme ve yapıştırma 

işlemi olmaksızın kağıdın katlanması ile elde edilmektedir (Clayton,2012:215). “Origami” kelimesi Japon 

kökenli katlamak anlamına gelen “ori” ve kâğıt anlamına gelen “kami” kelimelerinin birleşmesinden 

meydana gelmiştir. Japon kâğıt katlama sanatının 6. Yüzyılda kâğıdın Çin’den Japonya’ya gelip 

kullanılmasının hemen ardından hayat bulduğu düşünülmektedir.19. Yüzyılda Japonlar Alman okul 

öncesi çocuk eğitim sistemini benimsemiş ve hem Japonya’da hem de Avrupa’da öğrencilerin matematik, 

sanatsal ve el becerilerinin gelişimini desteklemek için kâğıt katlama teknikler müfredatlarına  

eklemişlerdir. En meşhur geleneksel origami formu, Edo döneminden beri (1600-1868) katlanan ve uzun 

ömürlü olmak anlamına gelen turnadır (McArthur, 2008: 3). Ancak bilinen ilk origami kitabı Japonlar 

tarafından 1797’de yayınlanan “Hiden Zenbazuru Orikata” ya da “Folding Methods for One Thousand 

Cranes,” kitabıdır (McArthur, 2014: 12). Bazı origami projeleri için ince kağıtlar daha uygun olsa da 
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neredeyse her çeşit kâğıt origamik   uygulamalar için kullanılabilinmektedir (Clayton, 2012:216). Aşağıda 

bu tekniğe ait örnekler gösterilmiştir (Görsel 10-11). 

 
Görsel 10: Cristian Marianciuc                 Görsel 11: Origami örneği 

4.6. Kirigami sanatı 

Origamiye benzer şekil olan kirigami de hem matematiksel hem de sanatsal bakış açısı ile çalışmayı 

gerektiren bir sanat yöntemidir (Jazebi, 2012: 10). 

Kâğıt kesme anlamı taşıyan Japon kirigami sanatı kâğıdın önce katlanması ve daha sonra kesilerek belirli 

şekiller elde edilmesinden oluşmaktadır. Kesme işleminin sonunda kesilen kâğıt tekrar açıldığında delikli 

bir desen elde edilmiş olmaktadır. Kâğıdın kesim öncesi katlanma yöntemi, işlem sonunda nasıl bir desen 

elde edileceğini etkilemektedir (Kenneway, 1987: 86). Kirigami, kesim öncesi katlamalar basit katlama, 

akerdeon katlama, duble katlama, dörtlü katlama, katmanlı katlama gibi farklı isimlerle adlandırılır ve her 

katlama yöntemi sonucunda yapılan kesimler farklı sonuçlar vermektedir (Shufunotomo, 2010:15-22). 

Aşağıda bu tekniğe ait örnekler gösterilmiştir (Görsel 12-13). 

 
Görsel 12: Nahoko Kojima, Kirigami                         Görsel 13: Kirigami örneği 

4.7. Kâğıt Heykel Sanatı: 

Kâğıt illüstrasyonu olarak da bilinen kâğıt heykel tasarımı, yuvarlanmış, kıvrılmış, katlanmış, kabartılmış 

kağıtların bir araya getirilmesi ile istenilen formun elde edilme sanatıdır. Kıvırma ve katlama gibi 

işlemlerle kağıtlar üç boyutlu hale getirilmektedir (Sadler,1969:15). Kâğıt heykel tasarımı, görsel iletişim 

endüstrisi için çeşitli uygulamalar oluşturmak içinde sıklıkla kullanılmaktadır. Kâğıt heykel tasarımı, 

kâğıdın görselleştirme malzemesi olarak doğasını araştıran ve ortaya çıkarmaya çalışan 3 boyutlu 

illüstratörler, modelciler ve sanat yönetmenleri tarafından odak noktasını oluşturmaktadır. Kıvırma, 

işaretleme, katlama ve kabartma en temel kâğıt heykel yapım teknikleridir. Günümüzde kâğıt heykel 

tasarımı 3 boyutlu illüstrasyon üretiminde öncülük etmeye devam etmektedir. (Mathison ve Philippoff, 

1997:152) 

Kâğıt heykel tasarımları iki farklı şekilde gerçekleştirilebilir. Bu tasarımlar bir pano üzerinde üç boyut 

kazanmış halde yarı rölyef heykel de olabilir tek başına ayakta duran tamamen üç boyutlu bir nesne tam 

rölyef heykel de olabilir. Her iki tasarım yönteminde de amaç gölge yaratarak üçüncü boyut algısını 

pekiştirmektir (Roukes, 1993 :19). Aşağıda bu tekniğe ait bir örnekler gösterilmiştir (Görsel 14-15). 
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Görsel 14: Benoit Saison, Kâğıt Heykel             Görsel 15: Kağıt heykel örneği 

4.8. Kağıt Mühendisliği ve Pop-up 

Kâğıt mühendisliği her türlü kâğıt sanatının ve endüstriyel kağıt ürünlerinin kesme, katlama işleminin 

matematiksel hesaplamalarını yaparak özellikle pop-up projelerin üretimini yapmaktır (Avella,2006:6). 

18. yüzyıldan önce üretilen tüm pop-up çalışmaların, yetişkinler için üretildikleri ve bilimsel amaçla 

kullanıldıkları görülmektedir (Hendrix, 2008:42). 20. yüzyılda pop-up ilkeleri geliştirilmiş ve kâğıt 

mühendisleri yeni üretim teknikleri geliştirmişlerdir. Pop- up yöntemleri ile üretilmiş; sayfaların açılması 

ile üç boyutlu objelerin ortaya çıktığı, ilk kitap örnekleri İngiliz kâğıt mühendisi S. Louis Giraud’a aittir 

(Keş ve Sarıca, 2014: 280). 

1914-1992 yılları arasında yaşayan Çekoslovakyalı mimar ve kâğıt mühendisi Vojtech Kubasta pop-up 

kitap tasarımda pek çok çalışma yapmıştır. Vojtech Kubasta’nın çalışmaları pop-up tasarımının altın 

çağını yaşatan eserler olarak kabul edilmektedir (Findlay ve Rubin, 2005:44). 

Pop-up öğesini taşıyan hareketli kitaplarda sayfalar açıldığında sayfa yüzeylerinde ortaya çıkan üç 

boyutlu figürler vardır. Pop-up kitaplar da kendi içerisinde 90 derece, 180 derece ve 360 derece açılan 

kitaplar olarak gruplandırılmaktadırlar (Barlton, 1998). 

Bu çalışmalar iki boyutlu yüzeysel malzemelerin çeşitli birleştirme ya da katlama yöntemleri ile üç 

boyutlu ve hareketli mekanizmalara dönüştürülmesi ile elde edilmektedir. Pop-up uygulamaları yaklaşık 

800 yıldır pek çok farklı amaçla kullanılmakta ve pek çok farklı yaştan, kültürden ve eğitim seviyesinden 

insanın ilgisini çekmektedir (Hendrix, 2008:41). 

Aşağıda bu tekniğe ait örnekler gösterilmiştir (Görsel 16-17-18). 

 

 
Görsel 16-17-18: Pop-up Kâğıt sanatı örnekleri 

4.9. Kağıt Sanatında Dijital Medya Kullanımı 

20. ve 21. Yüzyılda bilim-teknoloji ve sanat, birbiriyle etkileşim içinde gelişmişlerdir. Teknik ve sanatın 

tek sözcükle, “tehne” ile ifade edildiği Eski Yunan Döneminde ve öncesinde kendiliğinden iş birliğinde 

olan teknik ve sanat adamları, yüzyıllar sonra 1910’lar ve 1920’lerde tekrar buluşmuşlar, mühendisler 

sanatçılaşmış, sanatçılar mühendisleşmiştir (Kurtuluş, 1996 :18). Teknolojideki bu gelişmeler ve sanata 
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olan etki ile kâğıdın sanatsal ifade için birincil malzeme olarak kullanılması da artık sona ermiştir. 

Bilgisayar teknolojisinin sunduğu yeni ifade biçimleri sayesinde daha önce elde etmesi zor olan ifade 

biçimleri daha kolay elde edilir olmuştur. Bu yüzden pek çok yazar ve tasarımcı fikirlerini geliştirmek ve 

uygulamak için dijital medyayı kullanmaktadır. Bu gelişmeler her sanat dalını olduğu gibi kâğıt sanatını 

da etkilemiştir (Kurtuluş, 1996). 

Bugün sanatçılar geleneksel kâğıt sanatı yöntemlerini dijital medyada kullanarak çok daha kısa sürede 

sonuca ulaşmaktadırlar.  

Dijital ortamda hazırlanmış kâğıt tasarımlar, ilk bakışta katmanlardan oluşan renkli kağıtların hatasız bir 

şekilde bir araya getirilmesinden oluşan bir kompozisyon gibi görünse de aslında sanatçılar hazırladıkları 

taslakları dijital ortamda kâğıt sanatı haline dönüştürmektedirler. Özellikle 3 boyutlu ve origamik 

tasarımların matematiksel alan ve hacim hesaplamalarının kolaylıkla yapılması için üretilmiş çeşitli 

yazılımlar da mevcuttur. Bu yazılımlara Paper Folding 3D, 3 boyutlu yapısal tasarımların parçalar halinde 

hazırlanmasına yardımcı olan Autodesk 123D, kâğıt modellerin parçalarını belirleyen ve bıçak izlerinin 

hazırlanmasını destekleyen Pepakura gibi programlar örnek gösterilebilir (Kurtuluş, 1996). Aşağıda bu 

tekniğe ait  örnekler gösterilmiştir (Görsel 19-20). 

 
Görsel 19-20: Paper Folding 3D programı arayüzleri 

 

5. KAĞIT SANATINDA ÇAĞTAŞ YAKLAŞIMLAR 

Günümüzde “Paper Art” sanatsal el yapımı kâğıdın değerini ve sanatsal gücünü ortaya koyarak bir eserin 

sadece renk ve biçimi ile değil malzemesi ile de ön plana çıkabileceğini göstermiştir. Birçok ülkeye 

yayılmış olan kâğıt sanatı bugün altın çağını yaşamakta ve görsel sanatların kendi başına bağımsız bir 

dalını oluşturmaktadır. IAPMA (International Association of Hand Paper Makers and Paper Artists) 1986 

yılında Almanya’da kurulmuş olup bugün 40 ülkede 450 üyesi olan bir dernektir. Amacı kâğıt sanatının 

desteklenmesi, kâğıt yapımı üzerine görüş ve tekniklerin korunması ve bu sanatın yaygınlaşmasını 

sağlamaktır (Eimert, Dorothea, 1992). 

Bu bağlamda pek çok çağdaş sanatçı kâğıt malzemesini kullanarak kendi bakış açılarıyla daha önce 

rastlamadığımız türden pek çok esere imzalarını atmışlardır.  

Bu sanatçılardan bazıları şunlardır. Hadieh Shafie, Feyza Oyat, İnci Kansu, Yağmur Çalış, İsmet Tatar, 

Emel Samioğlu, Ayla Seyitoğlu, Emel Nurhan Doğan, Canan Topaloğlu. 

5.1. Hadieh Shafie 

Kâğıt sanatı alanında özellikle kâğıt oyma ve kâğıttan heykel çalışmalarına sıkça rastlanmaktadır. Sanatçı 

Hadieh Shafie, Spike serisinde elle renklendirdiği kâğıt rulolarıyla hipnotik (hipnotize edici) yüzeyler ve 

kabartmalar inşa ederek kâğıt heykeller elde etmektedir. 

Hadieh Shafie   hipnotik kâğıt rulolarından farklı bir kullanım biçimi sunmaktadır. Kağıtlar sınırlı bir renk 

paletiyle ve akrilik pigmentler kullanılarak renklendirilmiştir. Ancak çalışma son halini aldığında rulolar 

bir tür göz yanılsaması yaratmaktadır. Dolayısıyla esere ön cepheden bakan izleyici, birbirine karışmış 

farklı renkler algılanmaktadır. Aşağıda bu tekniğe ait Hadieh Shafie’den  örnekler gösterilmiştir (Görsel -

21-22). 
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Görsel 21-22: Hadieh Shafie, Quilling sanatı 

İranlı sanatçı Hadieh Shafie, çalışmalarını bugün de Brooklyn’de sürdürmektedir. Eserleri; Metropolitan 

Sanat Müzesi, Brooklyn Sanat Müzesi ve Los Angeles Sanat Müzesi’nin de dahil olduğu pek çok önemli 

kurumun koleksiyonundaki yerini almıştır. Aşağıda bu tekniğe ait Hadieh Shafie’den diğer örnekler 

gösterilmiştir (Görsel 23-24).  

 
Görsel 23-24: Hadieh Shafie, Quilling sanatı 

5.2. Feyza Oyat 

Kat’ı Sanatçılarımızdan Feyza Oyat Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları 

Bölümü’nde kat'ı sanatı dersi vermektedir.  

Sanatçı, kat'ı sanatı çok zor bir uğraş olduğunu söylerken adeta bir derviş gibi sabırlı olmak gerektiğini 

söylemektedir. Aşağıda bu tekniğe ait Feyza Onat’tan örnek gösterilmiştir (Görsel 24-25).  

 
Görsel 25-26: Feyza Onat, Kat-ı Sanatı 

5.3. İnci Kansu  

İnci Kansu, Kıbrıs’ta yaşayan bir ressam ve kâğıt sanatçısıdır. Kâğıt malzemesini kullanarak çağdaş 

tasarım örnekleri veren sanatçılarmızdandır. Kıbrıs’ta ve çeşitli müzelerde kâğıt sanatı eserleri mevcuttur. 
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Görsel 27-28: İnci Kansu, Kâğıt Sanatı çalışmalarından örnekler 

Çalışmalarında iki veya üç boyutlu olarak birçok kâğıt katman kullanmıştır. Kansu’nun sanatsal felsefesi, 

Kendi yaptığı kâğıt ve kolaj teknikleri üzerinde yaptığı deneysel çalışmalar ve işlere dayanmaktadır. 

Kıbrıs’ta hem de yurt dışında, 50’den fazla konferans ve atölye çalışmaları yapmıştır. İşlerinden bazılan, 

resmi ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır. 

Kansu, kendi kağıdını kendi üreterek çalışmalarını yapmakta ve kâğıdın kendine özgü doğal dokularını 

çalışmalarında kullanmaktadır. Bu tekniğe ait İnci Kansu’dan  örnekler gösterilmiştir (Görsel 27-28). 

5.4. Yağmur Çalış 

Çalış, kâğıdı dev heykellere dönüştürürken, zaman zaman atık kağıtları da kullanmaktadır. Heykelde 

alışılagelen çamur malzemesine farklı bir alternatif arayışının sonunda kağıtla karşılaşan sanatçı, bu 

malzemeyle farklı kâğıt heykel tasarımları ortaya koymuştur. 

 
Görsel 29: Yağmur Çalış, Kâğıt Heykel                  Görsel 30: Yağmur Çalış, Kâğıt Heykel 

Mimar Sinan Üniversitesinde, Heykel eğitimi alan sanatçı, Atölyesinde atık kağıtlardan örerek yaptığı 

büyük boyutlarda heykellere hayat vermektedir. Kâğıdın heykele dönüşüm hikayesinde Yağmur Çalış, 

Türkiye'de heykel yapımında materyal olarak kâğıdı kullanan sanatçılarımızdan birisi olarak öne 

çıkmaktadır. Bu tekniğe ait Yağmur Çalış’tan bir örnek gösterilmiştir (Görsel -29). 

Yağmur Çalış, “Küfecilik” mesleğinden etkilenmiş ve bu tekniğinden kâğıttan heykel sanatına 

dönüştürmeyi başarmış bir sanatçımızdır. Çağdaş sanatta kâğıt malzemesini kullanarak kendine özgü 

eserler vermektedir. Sanatçının çalışmaları, kâğıdın çağdaş sanattaki yerini gösternesi açısından önemlidir 

(Görsel-30). Bu tekniğe ait Yağmur Çalış’tan örnekler gösterilmiştir. 

6. ÇAĞDAŞ TASARIMDA YER ALAN KÂĞIT TASARIM SANATÇILARININ ESERLERİNDEN 

BAZI ÖRNEKLER 

 

Görsel 31: İsmet Tatar- Soul 2019, Kâğıt Sanatı     Görsel 32: Emel Samioğlu - Endowments of the sea 
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Görsel 33: Ayla Seyitoğlu                    Görsel 34: Emel Nurhan Doğan 

 

 
Görsel 35: Kâğıt Heykel - Kıbrıs  Görsel 36: Kâğıt Sanatı - Kıbrıs    Görsel 37: Canan Topaloğlu - Orange  

                                                                                                             Newspaper Acrylic Silk Tread  

7. SONUÇ 

Geriye dönüp bakıldığında kağıt, tarihte önemi yadsınamayacak derecede insan hayatına girmiştir. Zaman 

ne kadar geçerse geçsin ya da teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, kağıt yine de varlığını ve etkisini 

sürdürmektedir. Kağıdın en çok etkilediği alanların başında ise sanat gelmektedir. Bu sanat kullanım 

kolaylığı ve ifade gücündeki etkisi sayesinde, çağdaş sanatın içerisinde de kendine etkileyici bir biçimde 

yer bulmuştur. Sanatçıların kağıdı sanatsal bir malzeme olarak gördükleri dünden bugüne kadar seyri de 

farklı şekillerde olmuştur. Günümüzde çağdaş tasarım sanatçıları kendilerine özgü üsluplarıyla kağıdı farklı 

tekniklerle şekillendirerek sanat eserine dönüştürmüşler. Kağıdı çok farklı yerlere taşımışlardır. 

Bu çağdaş sanatçılar kağıtla, daha önce rastlamadığımız türden eserlere imzalarını atmışlardır. Çağdaş kâğıt 

sanatı içerisinde yer alan bu sanatçılardan olan Hadieh Shafie, Feyza Oyat, İnci Kansu, Yağmur Çalış, 

Canan Topaloğlu, İsmet Tatar, Ayla Seyitoğlu, Emel Nurhan Doğan, Emel Samioğlu, Benoit Saison,  

Nahoko Kojima, Cristian Marianciuc ve Parth Kothekar kâğıdın bu sınırsız yaratıcılık imkanlarından 

etkilenmişlerdir. Bu yaratıcılığı, kendine özgü üsluplarıyla zenginleştirerek eserlerine yansıtırlarken bu 

sanatçıların her biri kâğıdı çağdaş tasarım sürecine dahil ederek günümüz şartlarında 

ölümsüzleştirmişlerdir. 

Hadieh Shafie, kendi renklendirip ayrı ayrı yaptığı kağıt rulolarla izleyicilerde farklı bir etki yaratan 

çalışmalar ortaya koyarken, Feyza Oyat ise kat’ı sanatından kendine özgü eserler vermiştir. İnci Kansu, 

kendi kağıdını üreterek kağıdı sanat eserine dönüştürmüştür. Ürettiği kağıtlardan iki ve üç boyutlu kağıt 

sanatı eserleri ortaya çıkarmıştır. Yağmuş Çalış ise heykel alanında çamur, metal ve ahşap  gibi klasik 

malzemelerin dışına çıkarak girdiği farklı malzeme arayışını kağıt ile neticelendirerek kendine özgü büyük 

kağıt heykeller ortaya çıkarmıştır. Böylece kağıdın ne kadar esnek ve etkili bir sanatsal araca 
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dönüşebileceğini göstermiştir. Kağıt, her sanatçının elinde etkileyici bir şekilde farklı bir biçim alarak 

çağdaş sanatta önemli bir yere sahip olduğunu göstermiştir.  

Bugün çağdaş kâğıt sanatçılarının ürettiği bu eserlerle sanata yeni bir bakış açısı kazandırılırken, kâğıt 

sanatının esnek ve değişime ayak uyduran yapısıyla güncelliğini gelecekte de koruyacağı bir gerçektir.   
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