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Özet

Kültürel  mirasın  korunması  ve  yaşatılması;  toplumların  geçmişine  olduğu kadar  geleceğine  de  ışık  tutması
bakımından  oldukça  önemlidir.  Konuyla  ilgili  olarak  dünya  çapında  araştırmalar,  çalışmalar,  düzenlemeler
yapılmaktadır. Disiplinlerarası çalışmalarla çeşitli açılardan kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasına dikkat
çekilmektedir. 

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde Doç. Dr. Lütfü Kaplanoğlu tarafından Engravist ismi
ile iki yıldır "Uluslararası İstanbul Baskıresim Etkinlikleri" düzenlenmektedir. Etkinliklerde İstanbul'un tarihi ve
kültürel zenginliklerine vurgu yapılmaktadır. 

Engravist kapsamında düzenlenen etkinliklerde "İstanbul" teması kullanılarak, kentin tarihi ve kültürel unsurları
baskıresim ile ifade edilmiştir. Eserlerde özellikle İstanbul'un geçmişteki ve günümüzdeki mimarisi, simgeleşmiş
yapıları, mitolojik ifadeleri yer almıştır. 

Engravist projelerinde uluslararası sanatsal-kültürel işbirliğine zemin hazırlamak ve genç sanatçıların kültürel
birikimlerini  arttırmak hedeflenmiştir.  Ayrıca  İstanbul’un  köklü  kültürel  mirasını  ve  bu  mirasın  özelliklerini
ortaya çıkarabilecek sanatçı  topluluğunu bir  araya getirmek ve duyarlılık oluşturmak amaçlamıştır.  Projeden
çıkan eserlerin yurt  dışındaki büyük sanat  organizasyonlarda yer alarak ülkemizin yurtdışı  tanıtımına destek
olması  için  girişimlerde  bulunulmuştur.  İstanbul’un  tarihi  ve  kültürel  zenginliklerinin  göstergelere
dönüştürüldüğü bir müzenin altyapısı da oluşturulmaktadır. 

Engravist,  hem  kültürel  miras  kavramının  sanatsal  bir  biçimde  ifade  edilmesini  sağlamaktadır  hem  de
projelerden edinmiş olduğu arşivle yeni bir kültürel mirasın oluşturulmasına olanak yaratmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Engravist, Kültürel Miras, İstanbul, Baskıresim

Abstract

Protection and survival of cultural heritage is very important to set light to the past as much as to the future.
There has been some research, some practice and some arrangements about the subject. With interdisciplinary
work, the attention has been drawn to several angles for protection and survival of cultural heritage.

“International Istanbul Printmaking Exhibition” has been displayed by the name of Engravist for the last two
years  by Assoc.  Prof.  Lütfü Kaplanoğlu from Yıldız Technical  University,  Art  and Design Faculty.  In  these
exhibitions, historical and cultural aspects of Istanbul has been emphasized.

On the extent of Engravist, city’s history and cultural aspects expressed by printmaking techniques by using the
theme of  “Istanbul”.  There were especially  architectural  attributes  of  the present  day,  iconic  structures  and
mythological expressions about the city of Istanbul in the exhibited works.

In  Engravist  projects,  building  a  foundation  about  the  art-culture  collaboration  and  increase  young  artists
cultural knowledge has been aimed in total. Also bringing essential cultural heritage of Istanbul and artistic
communities together that is going to discover that heritage’s importance and creating a sensibility has been
aimed. There has been some attempts for representing our country with the works that is created for the Project
in large international exhibitions. Also groundwork about a museum that is going to turn Istanbul’s historical and
cultural richnesses into signs is composing.

Engravist is both ensures the concept of cultural heritage artistically and also creating possibilities about a new
cultural heritage with the archive that has been obtained from the projects. 
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Giriş

İnsan yaşamını diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerden biri "farkındalık" olgusudur.

Sosyal, siyasal, tarihi, kültürel, ekonomik, bilimsel gibi hayatın tüm anları bu olgu etrafında

şekillenir.  Toplumlar  farkındalık  düzeyleri  doğrultusunda  gelişmektedir.  Çünkü  farkında

olunan hiçbir durum olduğu gibi kalamaz; üzerinde düşünülür, kararlar alınır, düzenlemeler

yapılır.

Türk Dil Kurumu sözlüğünde (TDK, [20.03.2018])  "farkında olmak" terimi "görülmesi veya

bilinmesi gereken şeylerden haberi  bulunmak, kavranması gereken bir  şeye dikkat etmek"

olarak ifade edilmiştir. Kişisel gelişim portalı olan KİGEM'de "farkındalık"  olgusu yazar Nil

Gün'den yapılan alıntıyla "Farkındalık kendimiz hakkındaki gerçeği bilmektir. Kendi yaratıcı

yeteneğimizi,  sınırsız  potansiyelimizi  ve  kendi  yarattığımız  engelleri  görebilmek,

hissedebilmek,  anlayabilmektir.  Bütün  bir  insan  olarak,  düşüncelerimizin,  duygularımızın,

davranışlarımızın  sorumluluğunu  üstlenebilmektir.  Kendimize  karşı  anlayışımızın  geliştiği

ölçüde  potansiyellerimizin  de  farkında  oluruz."  şeklinde  açıklanmıştır.   (KİGEM,

[20.03.2018])

Bu açıklamalardan hareketle; farkındalığın; bilgiyi yönetmek, gelişmek, tüm alanlarda daha

iyi versiyonlar oluşturmak, dinamizmi sağlamak gibi konular için gerekli olduğu anlaşılabilir.

Bireyde  başlayan  farkındalık,  harekete  geçilmesi  durumunda  yayılarak  toplumun  genelini

kapsayıcı bir hale gelir. "Kültür aktarılır. Varoluşunu sağlamlaştırabilmesinin tek yolu aktarım

yoluyla süreklilik kazanmasında yatmaktadır.  Bu süreklilik ve aktarım yoluyla mevcudiyetini

koruması onu kıymetli kılar. Kültürün nesiller arası aktarımı, onu miras olarak adlandırmaya

sebep olmaktadır."  (Çakır,  2010:  34) Tarihin,  kültürün ve geçmişten/atalardan miras kalan

somut  ve  somut  olmayan  olguların;  korunmasının  ve  yaşatılmasının,  gelecek  kuşaklara

aktarılmasının toplumun sağlam temellere oturtulması ve sürdürülebilirliği açısından önemli

olduğu fark edilmiş ve konuyla ilgili çalışmalar yapılmıştır. 

"Kültürel  Miras"  kavramı  ve  önemi  farkındalığı  olan  bilinçler  tarafından

çalışma/tartışma/araştırma konusu olmuştur. Dünyanın gelişmiş bölgeleri konuya eğilmiş, ne

açılardan önemli olduğu, neler yapılması gerektiği ile ilgili çeşitli kurumlar oluşturulmuştur.

Dünyanın tüm bölgelerini  ayırt  etmeksizin kapsayan maddeler,  sözleşmeler,  düzenlemeler,

yasalar, toplantılar yapılmıştır. Çeşitli alanlardan konuya dikkat çekilmeye çalışılmıştır. 

Yıldız  Teknik  Üniversitesi,  Sanat  ve  Tasarım  Fakültesi  bünyesinde  yer  alan  baskıresim

atölyesinde,  kültürel  miras  konusuna  dikkat  çekmek  ve  farkındalık  yaratmak  amacıyla
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"Engravist"  ismiyle  uluslararası  baskıresim  projeleri  üretilmekte,  çeşitli  etkinlikler

düzenlenmektedir. İstanbul'un dünyaya tanıtılması, tarihi ve kültürel mirasının baskıresim dili

aracılığıyla  ifade  edilmesi  Engravist  projelerinin  ana  eksenini  oluşturmaktadır.  Projelerde

alternatif eğitim süreçleri yaratılmış, uluslararası sanatçılar ve çeşitli bölgelerden öğrenciler

bir  araya  getirilmiş,  "İstanbul"  ve  "Kültürel  Miras"  temaları  odağında  eserler  üretilmiştir.

Böylece  kültürel  mirasın  değeri,  önemi,  korunması  ve  yaşatılması  sanat  ile  anlatılmaya

çalışılmıştır.  Düzenlenen  sergilerde  ziyaretçilere  konuyla  ilgili  farkındalık  kazandırılması

amaçlanmıştır. 

Bu çalışmada "Kültürel Miras" konusuna farkındalık yaratma ve bu konuda bilinç oluşturma

hedefiyle yola çıkan "Uluslararası Engravist İstanbul Baskıresim Etkinlikleri" incelenecektir. 

Kültürel Miras Kavramı 

Bir toplumun sosyal yaşam, gelenek ve görenekleri etrafında şekillenen kültür, tarihsel akış

içinde  somut  ve  somut  olmayan  olgularla  geleceğe  kendi  döneminden  miraslar  bırakır.

Toplumlar, tarihi ve kültürel mirası etrafında kimliklenirler. Dolayısıyla mirasına sahip çıkan

toplumlar,  böylece  gelecekte  varlıklarını  sürdürebilme  adına  sağlam  temeller  inşaa

edebilmektedir.

Toplumun kimliğini yansıtan ve yerelde meydana gelen kültürel oluşumlar, tarihi süreç içinde

miras kavramına dönüşmektedir. "Kültürel miras, bir toplumun üyelerine ortak geçmişlerini

anlatan,  aralarındaki  dayanışma ve  birlik  duygularını  güçlendiren  bir  hazinedir.  İnsanların

tarih  boyunca  biriktirdikleri  deneyimlerin  ve  geleneklerin  devamlılığını,  geleceğin  doğru

kurulmasını sağlar." (İSMEP 2014:  11)  Çağdaş dünya düzeninde tüm toplumların kültürel

mirasları bütün bir önem taşır. Yani yerelde ortaya çıkar ancak evrensel, tüm dünyaya ait bir

öğe durumuna geçer. 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Konferansı'nın Paris'te

toplanan on yedinci oturumunda (17 Ekim - 21 Kasım 1972) kültürel miras kapsamına giren

maddeler şu şekilde belirtilmiştir:

Anıtlar: Tarih, sanat veya bilim açısından istisnaî evrensel değerde mimarî, heykeltraşlık
ve resim alanında gerçekleştirilmiş büyük eserler, arkeolojik nitelikleri olan eleman veya
yapılar, kitabeler, mağaralar ve eleman grupları. 

Yapı toplulukları: Mimarileri, uyumlulukları veya arazi üzerindeki yerleri nedeniyle tarih,
sanat  veya  bilim  açısından  istisnaî  evrensel  değere  sahip  ayrı  veya  birleşik  yapı
toplulukları,
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Sitler: Tarihsel, estetik, etnolojik veya antropolojik bakımlardan istisnaî evrensel değeri
olan insan ürünü eserler veya doğa ve insanın ortak eserleri ve arkeolojik sitleri kapsayan
alanlar. (UNESCO, [22.03.2018])

Kültür  ve  Tabiat  Varlıklarını  Koruma  Kanunu'nda  (1983  tarihli)  madde  3'de  yer  alan

"Tanımlar ve Kısaltmalar" bölümünde "Kültür Varlıkları" tanımlanmıştır: 

Tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya
tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan
özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz
varlıklardır. (Mevzuat, [22.03.2018]) 

Portekiz’in Algarve bölgesi'ndeki idari merkez olan Faro'nun ev sahiplinde yapılan 27 Ekim

2005  tarihli  Avrupa  Konseyi  Toplum  için  Kültürel  Mirasın  Değeri  Konvansiyonu'nda

"Amaçlar,  Tanımlar  ve  İlkeler"  bölümünün  2.  maddesinde  kültürel  mirasın  açıklaması  şu

şekildedir: 

a) Kültürel miras, geçmişten devralınan, insanların, sürekli evrilen değer, inanç, bilgi ve
geleneklerinin  anonim  bir  ifadesi  ve  yansıması  olarak  ayırt  ettikleri  bir  kaynaklar
kümesidir.

b) Bir miras topluluğu, kültürel mirasın, kamu eylemi çerçevesi içinde, sürdürülmesi ve
gelecek  kuşaklara  aktarılmasını  arzu  ettikleri  belli  yönlerine  değer  veren  insanlardan
oluşur. (Europa Nostra,  [22.03.2018]) 

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS), 2013'teki Türkiye Mimari Mirası Koruma

Bildirgesi'nde kültürel miras tanımını şu şekilde yapmıştır: 

"Kültürel  miras  geçmişten  bugüne ulaşmış,  insanların  sahiplik  bağı  içinde olmaksızın
sürekli değişim halinde olan değerlerinin, inançlarının, bilgilerinin ve geleneklerinin bir
yansıması olarak betimlenen somut ve somut olmayan tüm varlıklardır. Kültürel miras,
insanlar  ve mekânlar arasında zaman içinde meydana gelen etkileşimden kaynaklanan
çevrenin tüm özelliklerini içerir." (ICOMOS,  [22.03.2018]) 

Tüm bu tanımlar ve açıklamalar doğrultusunda anlaşılmaktadır ki kültürel miras, bir toplumun

kültürel  birikimlerinin  yansıması  olarak  yerelde  meydana  gelir  ancak  önemi  itibarıyla

evrensel bir değer taşır. Dolayısıyla kültürel miras kapsamına giren her unsur, insanlığın ortak

malıdır ve her bireyin korumakla, yaşatmakla ilgili (yazılı olmayan ama bir gereklilik olarak

kabul  edilmesi  gereken)  yükümlülükleri  vardır.  Bu  anlamda  en  büyük  görevin  eğitim

kurumlarına düştüğü söylenebilir.  "Kültürel  mirasımızın tanınması  ve korunmasında,  yeni,

bilinçli  bir  toplum yetiştirmek  için  tüm birimlere  görevler  düşmektedir.  Kültürel  mirasın

ortaya çıkarılması, korunması, tanıtılması için çalışan bilim insanları ve geleceğin toplumunu

oluşturacak öğrencilerin yetiştirilmesinde rol alan eğitimcilere ise eğitim kurumları ile beraber

sorumlulukların  en  büyüğü düşmektedir."  (Külcü,  2015:  30)  Çünkü eğitim ortamında her
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alanda  bu  konuda  çalışmalar  yapılması,  öğretmenlerin  ve  geleceğin  mimarları  olacak

öğrencilerin bilinçlendirilmesi, toplumun genelinde farkındalık yaratmanın etkili bir yoludur. 

Ek olarak kültürel mirasın bölge ekonomisini güçlendirmede önemli bir payı vardır. Tarihi ve

kültürel yapının ön plana çıkarılması, tanıtılması, bölgede belli bir atmosfer yaratılması turizm

için etkili  bir  yoldur.  "Kültürel  miras bir  kamu malıdır.  Kültürel  mirasın ekonomik değeri

topluma sağladığı  yararla  ölçülür.  Kültürel  miras  istihdam ve  gelir  sağlayarak  ekonomiyi

doğrudan etkiler, ya da turizm, konaklama gibi sektörlere dolaylı katkı sağlar." (Tonta, 2014:

7) Böylece bölgesel refahın sağlanması kolaylaşır. Ancak turizm amaçlı girişimler için kurum

ve  kuruluşların,  devlet  desteğinin  yanı  sıra  bireysel  desteklere  de  ihtiyaç  vardır.  Bölge

insanının ve girişimcilerin yaşadığı ortamla ilgili tarihi ve kültürel öğeleri ön plana çıkarmak

ve  bunları  yaşayan,  sürekliliğini  devam ettiren  olgular  olarak  ortaya  koyma  konusundaki

çabaları, çalışmaları başarılı sonuçlar getirmektedir. "Bir toplumda kültür ve miras turizmin

gelişmesinde kilit  nokta paydaşların buna dahil  edilmesidir.  Toplum içinde paydaş desteği

olmadan  kültür  ve  miras  turizmini  geliştirmek  neredeyse  imkânsızdır."  (Okuyucu  ve

Somuncu, 2012: 38) Çünkü "Kültürel miras nesnelerine yönelik anahtar figürler paydaşlarıdır;

Bir  paydaş,  bir  şeyi  etkileyen  veya  etkilenen  kişi  veya  gruptur.  Kültürel  miras  objeleri

bağlamında, bir paydaş, kültürel miras nesnesini etkileyen veya etkilenen kişi veya gruptur.

(Edgren, 2016: 2)

Toplumun geçmişinin  tarihi  ve kültürel  yansıması  olan  ve topluma bir  kimlik  kazandıran

kültürel  miras  öğeleri,  farkındalık  yaratılan  çalışmalar,  etkinlikler,  eğitimlerle

desteklenmelidir.  Yetkililerle  birlikte  yerel  halkların  kolektif  çalışması  konuyla  ilgili

çalışmaların kapsam, derinlik ve başarısında en etkili faktördür. 

Uluslararası İstanbul Engravist Baskıresim Etkinlikleri Projesi 2

"Uluslararası  Baskıresim Etkinlikleri"nin proje ismi olan Engravist,  2016 yılında Doç. Dr.

Lütfü  Kaplanoğlu  tarafından  Yıldız  Teknik  Üniversitesi  Sanat  ve  Tasarım  Fakültesi’nde

kurulmuştur. İngilizce oyma, kazıma gibi anlamlara gelen "engraving" sözcüğü ve İstanbul’un

ilk  üç  harfi  bir  araya  getirilerek  oluşturulan  "Uluslararası  İstanbul  Engravist  Baskıresim

Etkinlikleri" kapsam ve eylem olarak Türkiye’de ilk olma özelliğine sahiptir. 

Engravist  baskıresim  etkinlikleri;  güzelliği,  kültürel  geçmişi  ve  üzerinde  kurulmuş

medeniyetlerle  birçok  sanatçıya  ilham  kaynağı  olan  İstanbul’un  çok  sayıda  gravürünün

2 Bilgiler web sitesinden alınmıştır. www.engravist.art  Etkinlikler için bkz. EK 1
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üretilmesine olanak sağlarken diğer yandan ülkemizin uluslararası arenada tanıtılması, gravür

sanatının  ülkemizde  gelişmesi  ve  yayılması  açısından  da  önem  taşımaktadır.  Engravist

kapsamında düzenlenen etkinliklerde "İstanbul" teması kullanılarak, kentin tarihi ve kültürel

unsurları  baskıresim  ile  ifade  edilmiştir.  Eserlerde  özellikle  İstanbul'un  geçmişteki  ve

günümüzdeki mimarisi, simgeleşmiş yapıları, mitolojik ifadeleri yer almıştır. 

Engravist etkinliklerinde kültürel mirasın yaşatılmasına dikkat çekilmektedir. Engravist, hem

kültürel  miras  kavramının  sanatsal  bir  biçimde  ifade  edilmesini  sağlamaktadır  hem  de

projelerden edinmiş olduğu arşivle İstanbul adına yeni bir kültürel mirasın oluşturulmasına

olanak yaratmaktadır. 

Engravist  ismi ile 2016 yılından beri  her biri  uluslararası  nitelikte 1 sempozyum, 9 farklı

çalıştay ve 6 farklı sergi düzenlenmiştir. Projelerde 70'e yakın uluslararası sanatçı, 100'ü aşkın

katılımcı  (öğrenci,  sanatçı,  akademisyen),  çok sayıda  asistan  yer  almıştır.  Somut  belgeler

olarak olarak 200'ü aşkın eser üretilmiş, bir bildiri kitabı yayınlanmış, 2 katalog basılmıştır.

Ayrıca  sosyal  sorumluluk  kapsamında  Bodrum’da  düzenlenen  5.  Erkan  Dülgeroğlu  Sanat

Çalıştayı’nda “Engravist Terapi” isimli sergide Engravist koleksiyonundan 38 eserlik bir seçki

engelliler yararına bağışlanmıştır. Eserlerin yurtdışında sergilerde yer alması için girişimlerde

bulunulmuştur ve çalışmalar devam etmektedir.

Proje katılımcıları arasında gravür sanatıyla ilk kez buluşanlar olduğu gibi profesyoneller de

vardır. Projelerin en önemli hedeflerinden biri eğitimdir. Hem gravür sanatıyla ilgili alternatif

eğitim ortamları oluşturmak, hem İstanbul'a dair farkındalık yaratmak, uluslararası bilinirliği

artırmak gibi konular da projeler kapsamındaki öncelikler arasında olmuştur. 

Yaşadığımız dönem olan 21. yüzyıl kültür çağı olarak adlandırılmaktadır. Çünkü teknolojik

gelişmelerin ve yeni araçların da yardımıyla bilgi daha önceki dönemlere kıyasla daha hızlı ve

daha yoğun bir dolaşım içindedir. Modern dönemin kültürel öncelikleri ve gerekçeleri hemen

hemen aynı çizgide ilerlemektedir. Kültürün geleneksel ve şimdiki yapısı günümüzdeki yeni

kültürel  gerekçe,  kapsam,  motivasyon,  yönelim,  nitelik  ve  sanatsal  pratiklerle

karşılaştırılmaktadır.  Dünyanın  önde  gelen  kentlerinden  olma  koşullarında  en  büyük  payı

tarihi ve kültürel  mirasın korunması, yaşatılması ve sürdürülebilir  projelerle desteklenmesi

almaktadır. 
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Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması Bağlamında Engravist Projesi

Kültür  çağı,  bilgi  çağı,  hız  çağı  gibi  kavramlar  ile  birlikte  dünya,  insanların  bilinçleri  ve

farkındalıklarının  yükseldiği  bir  devirdedir.  Küresel  ölçek,  teknolojik  araç  gereklerin

yardımıyla iletişim ve etkileşim bakımından soyut olarak küçülmüştür, hatta birçok anlamda

sınır(lılık)lar ortadan kalmıştır. Böylece dünyadaki bölgesel değerler, diğerleriyle daha yoğun

bir şekilde etkileşime girip kaynaşarak evrenselliğe dönebilmektedir.

Küreselleşmeyle dünyanın tek bir mekân haline getirilmesi ve kültürün küresel düzeyde
bölünmez, bütünlüklü kabul edilmesi farklı  toplumlar arasındaki etkileşimin artmasına
bağlanırken  küresel  kültür,  milli  kültürlerin  başka  kültürlerle  iç  içe  geçerek  farklı
biçimlenmeleri olarak kabul edilir. Kültürel benzeşmenin ve iç içe geçmenin en önemli
etkeni  kitle  iletişim  araçlarının  etkin  biçimde  kullanılmasıdır.  Etkileşimin  internet
aracılığıyla dijital bir ağ yoluyla yoğun biçimde gerçekleşmesi, bu çerçevede dünyanın
hem ekonomik, hem de kültürel olarak gittikçe küreselleştiği iddiasını desteklemektedir.
(Arslan, [24.03.2018]) 

Toplumlar, değişen ve gelişen dünyaya uyum sağlamak için kendi kültürel olgularının küresel

ortamdaki görünürlüğünü artırma konusunda bilinçlenmelidir. Bu bağlamda her alanda çeşitli

kapsamlarda  çalışmalar  yapılmalıdır.  Kültürel  miraslar,  ait  olduğu  bölgenin  ötesine

ulaşabildiğinde  etkileşim  sayesinde  yeni  oluşumların  da  meydana  gelebilmesine  olanak

sağlamaktadır. Uluslararası projelere, çalışmalara yönelmek, bunları desteklemek uluslararası

ortamda  yer  edinmenin  en  önemli  yoludur.  Devlet  kurumları,  diğer  çeşitli  kuruluşlar  ve

üniversitelere ek olarak toplumun ve bireylerin de paydaş olmaları önemlidir. "Kültürel miras

paydaşları arasında sadece fiziksel anlamından dolayı değil, sosyal ve sembolik anlamından

dolayı korunursa fiziksel materyalin mutlaka korunması gerekmez. Çünkü paydaşları olmayan

bir kültürel miras nesnesi sadece bir nesnedir, yani fiziksel bir materyaldir." (Edgren, 2016: 6)

Kültürel  mirasın  önemi  ve  değeri  konusunda  toplumun  bilinçlenmesi  ve  fakındalığının

artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Toplum, kültürel mirasın koruması, yaşatılması

ve  sürdürülebilir  olgular  haline  getirilmesi  konularında  aktifleştirilmelidir.  "Temel

hedeflerimizden  biri,  insanlığın  değerli  kültürel  ve  doğal  mirasını  tehlikeye  atabilecek

konuların  bilincini  artırmaktır."  (Petcu,  2017:  96)  Bu  nedenle  en  büyük  görevin  eğitim

kurumlarına düştüğü unutulmamalıdır. Öğrencilerin geleceğin yapıtaşları olacağı düşünülürse;

en etkili yöntem onları "yerel kimliğini koruyan ama değerlerini evresele çevirmeyi bilen"

bireyler olarak yetiştirmektir. 

Kültürel miras konusu her ne kadar yerel bir olgu olarak ortaya çıksa da günümüz dünyası her

toplumun  kültürel  mirasını  bütün  bir  değerde  kabul  etmekte,  dünya  mirası  çerçevesinde

bakmaktadır.  Uluslararası  Engravist  İstanbul  Baskıresim  Etkinlikleri,  yereli  ve  ulusalı
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harmanlayan yapısıyla  bu konuya dikkat  çekmektedir.  Projelerde  davet  edilen  uluslararası

sanatçılar, eserlerini üretmeden önce "İstanbul" üzerinde çalışmaları gerekmektedir. Böylece

İstanbul'un değerleri  hakkında bilgi  sahibi olmakta,  bu anlamda eser üretmekte,  ülkelerine

döndüklerinde  bilgilerin  taşıyıcısı  ve  dağıtıcısı  olmaktadırlar.  Ayrıca  Türkiye'nin  farklı

bölgelerinden  gelen  çalıştay  katılımcısı  öğrencilerle,  akademisyenlerle  bilgi,  sanat,  kültür

alışverişi  yapmaktadırlar.  Oluşturulan  alternatif  eğitim  ortamıyla  birlikte  uluslararası  bir

iletişim köprüsü kurulmaktadır. 

Uluslararası  projelerin  önemli bir  değeri  de basın haberlerindedir.  Yerli  ve yabancı  basına

dağıtılan bültenler, medya haberleri, reklamlar, duyurular, çağrılar, sosyal medya aracılığıyla

yerli ve yabancı halkın bölgenin tarihi,  kültürel unsurlarını tanıması, merak etmesi turizmi

artırıcı  unsurdur.  "Kültürel  mirasın  ekonomik  değeri  topluma  sağladığı  yararla  ölçülür.

Kültürel  miras  istihdam  ve  gelir  sağlayarak  ekonomiyi  doğrudan  etkiler,  ya  da  turizm,

konaklama gibi  sektörlere  dolaylı  katkı  sağlar."  (Tonta,  2014:  7)  Turizm sektörü  bölgesel

refahın artmasına yardımcı olurken ülke ekonomisini de güçlendirir. Nitelikli bir planlama ile

kültürel miras öğelerini ön plana çıkaran bölgeler, kendi sermayelerini yaratarak kalkınma

konusunda başarıya ulaşırlar. 

Geçmişten gelen mirasları, geleceğe taşımak, sürdürülebilirliğini sağlamak için fiziksel tarafı

koruma  çalışmaları  kadar  günümüz  açısından  yeni  değerlendirmeler  yapılmalıdır.  Çünkü

kültür kavramı üzerine eklenen yeniliklerle devamlı bir gelişme halindedir ve mirasın güncel

ile harmanlanması yeni kuşaklara tanıtma ve onların ilgisini çekme bakımından önemlidir.

"Kültür  toplumun  sosyal  yapısına  yön  veren  ve  o  topluma  kişilik  kazandıran  ortak

davranışlardır.  Zaman içinde değişme, gelişme ve yenileşme özellikleri taşıdığından dolayı

kültür dinamik bir  yapıya sahiptir.  Kültür  bir  taraftan toplumdaki  bireylerin yaşam tarzını

ifade ederken, diğer taraftan sanatsal ve entelektüel faaliyetleri de içerir." (Ekşioğlu, 2012: 6)

Bu anlamda Engravist projelerinin kültürel miras öğelerini sanatla buluşturarak dinamizmi

sağladığı  söylenebilir.  İstanbul'un  mirasını  temel  alan  Engravist  projelerinde,  sanatçılar

fiziksel formları kendi bakış açılarından farklı farklı yorumlayarak baskıresim yapmaktadırlar.

Petcu'nun da üzerinde durduğu gibi (2017: 6) "Mirasın sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi,

sosyal  ve  sembolik  anlamlarını  korumak  ve  güncel  tutmak  için  sürekli  olarak  yeniden

yorumlanması  gerekir."  Yorumlanan  eserlerin  yanı  sıra  belge  biçiminde  fotoğrafik  olarak

baskıresimler  de  üretilmektedir.  Sanatçıların  ifade  biçimlerine  göre  İstanbul'un  tarihi  ve

kültürel çeşitliliğine,  miraslarına vurgu yapan eserler,  zamanla İstanbul için ciddi bir arşiv
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oluşturacaktır. Oluşan arşiv ise kültürel miras konusunda farkındalık yaratan, korunması ve

sürdürülebilirliğine dikkat çeken, turizme katkı sağlayan bir müze için alt yapı oluşturacaktır.

Sonuç

Kültür,  toplumların  yaşam  tarzının  bütününü  oluşturan  sürekli  bir  devinim  halinde  olan

olgudur. Kültürel Miras kavramı ise belli bir zamana ait, ortaya çıktığı dönemdeki toplumun

kültürel durumunun somut ve soyut yansımasıdır. 

Kültürel miras öğeleri toplumların kimliğini belirlemekle birlikte geçmişlerinin zenginliğini

yansıtır, geleceklerine ışık tutar. Mirasını koruyan ve sürdüren toplumların gelecek temellerini

sağlama  aldıkları  açıktır.  Günümüzün  dünya  düzeninde  insanların  bilinçlenmesi  ve

farkındalıklarının  artmasıyla  birlikte  kültürel  mirasa  olan  ilgi  ve  yatırımlar  güçlenmiştir.

Yerelde meydana gelen kültürel  miraslar artık bir bütün olarak ayırt edilmeksizin evrensel

değere  sahiptir.  Kültürel  miras  konusuyla  ilgilenen kurumlar  ve  kuruluşların  yanı  sıra  bu

kavramın tüm alanlarda işlenmesinin önemi yadsınmamalıdır. 

Öğrencilerin geleceğin kurucuları olacağı düşünüldüğünde eğitim alanında kültürel mirasın

değerine  yönelik  farkındalık  yaratma  ve  bilinçlendirme  çalışmaları  yapılması  öncüldür.

Uluslararası Engravist İstanbul Baskıresim Projesi bu alandaki bir açığı kapatarak alternatif

bir eğitim ortamı oluşturmaktadır. İstanbul'un tarihi ve kültürel olgularına odaklanan projeler

Türkiye'nin birçok bölgesindeki sanatçı, akademisyen ve öğrencileri uluslararası sanatçılarla

buluşturmaktadır. Böylece uluslararası iletişimi artırarak İstanbul'a dikkat çekmenin yanı sıra

uluslararası platformda İstanbul'un tanıtımının yapılmasını sağlamaktadır. 

Uluslararası  tanıtımlar  ve  reklamlar,  özellikle  de  sanat  vurgusuyla  yapıldığında  turizmin

gelişimine  katkı  sağlamaktadır.  Bir  bölgede  turizmin  gelişmiş  olması  istihdam  yaratıp

ekonomiyi  güçlendirerek  bölgenin  kalkınmasını  sağlamaktadır.  İstanbul'un  kültürel  mirası

çerçevesinde  ortaya  çıkan  sanat  eserleri  bir  müzenin  oluşumuna  olanak  sağlayacaktır.

Koleksiyondan eserlerin çeşitli bölgelerde sergilenmesi de kültürel miras temasında sektörde

bir  ağırlık  yaratacaktır.  Bu  şekildeki  sanatsal  oluşumlar  ve  etkinlikler  de  turizm etkisini,

farkındalık ve duyarlılıkları artıracaktır.  

Kültürel  miras  öğeleri;  kültürün  dinamik  yapısı  düşünüldüğünde,  güncel  yorumlamalarla

ortaya koyulduğunda toplumla daha bütünleşik yapıya kavuşmasına etki eder.  Sanatsal bir

ifade  biçimiyle  yorumlanan  kültürel  miras,  gelecek  kuşaklara  aktarılırken  yeni  kültürel
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olguları da doğurmaktadır. Geleneksel olarak sürdürülen sanatsal yapılar, kültürün nitelikli bir

şekilde evrilmesini sağlar. 

Engravist projeleri de 2016 yılından beri her yıl düzenlenerek gelenekselliğe vurgu yapmakla

birlikte, sanatın yaratıcılığı ile yeniliğini korumaktadır. Bu anlamdaki çalışmaların sürekliliği

için hibe desteklerinin artırılması, işbirliklerinin yapılması, eğitim kurumlarında öğrencilerin

bilinçlendirilmesi ve projelere katılımların artması,  gönüllülük iştiraklarına önem verilmesi

gibi  konuların  öncelik  kazanması  gerekmektedir.  Bir  ulusun  güçlü  bir  şekilde  geleceğe

gitmesinin  en  önemli  esaslarından  birinin  uluslararasılığa  yaptığı  yatırımlar  olduğu

unutulmamalıdır. 
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EK-1 - ENGRAVİST İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER

2016

Proje “Uluslararası İstanbul Gravürleri Sempozyum, Çalıştay ve Sergisi”

Sponsor Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Proje Yeri Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi

Açıklama 60 uluslararası sanatçı katıldı, 106 eser üretildi.

Sergi Yüksel Sabancı Sanat Merkezi / 29 Şubat – 4 Mart 2016

Sergi Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu / 20 Mayıs–5 Haziran 2016

2017

Proje “Engravist Mod” Sergisi

Açıklama Yıldız teknik Üniversitesi ve Aydın Üniversitesi öğrencilerinden oluşan grup sergisi

Proje Yeri Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi

Sergi Mod-Ada Atölye Galeri / 6-18 Mayıs 2017

2017

Proje “Engravist Arf” Sergisi

Açıklama Doç. Dr. Lütfü Kaplanoğlu’nun kişisel gravür sergisi

Proje Yeri Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi

Sergi Mod-Ada Atölye Galeri / 25 Mayıs – 16 Haziran 2017

2017

Proje “Uluslararası Engravist İstanbul Gravür Workshopları ve Sergisi”  
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Sponsor Kültür ve Turizm Bakanlığı Gençdes Programı

Açıklama 8 farklı teknikten oluşan 8 workshop

8 usta sanatçı / Öğrenci-Akademisyen 100 katılımcı

100’ü aşkın eser
Proje Yeri Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi

Sergi Trump Art Gallery / 10 Ekim – 6 Kasım 2017

2017

Proje “Engravist Terapi” Sergisi

Açıklama Sosyal  sorumluluk kapsamında Bodrum’da düzenlenen 5.  Erkan Dülgeroğlu Sanat

Çalıştayı’nda “Engravist Terapi” isimli sergide Engravist koleksiyonundan 38 eserlik

bir seçki engelliler yararına bağışlandı. 
Sergi Bodrum Sağlık Vakfı / 6 Kasım 2017
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