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Maurits Cornelis Escher 

(17 Haziran 1898, Leeuwarden, Hollanda - 27 Mart 1972, Laren, Hollanda) 
 

Sanat , sanatç n n evreni betimlemesi olarak gören birçok ki i için; bilimin de, bilim insan n n evreni betimlemesi 
olarak ele al nmas , do al bir dü ünce yap s  olarak kar m za ç kmaktad r. Sanatç n n araçlar  ile bilim insan n n araçlar  
aras ndaki farklar, ço u durumda bu betimlemeleri de i tirmemektedir. Ancak çok az insan her ikisini de etkili ve yeterli 
derecede kullanabilir olmu tur. Matemati in; topoloji, permütasyon teorisi, geometri, stereometri gibi özel alt dallar  ile 
uygulanmas  son derece zor olan çe itli bask  tekniklerini kullanarak ortaya ç kard  eserlerinde, evrene bak  aç s n  
izleyebildi imiz nadir sanatç lardan olan M. C. Escher, bask  ressamlar  ve özellikle matematikçiler için bir ekoldür. 

Hollandal  sanatç  Maurits Cornelis Escher (1898-1972); teknik ressam, kitap ressam , duvar kilimi tasar mc s  ve 
duvar ressam yd , fakat her zaman öncelikli i i bask 1 ressaml  oldu. Leeuwarden-Hollanda’da in aat mühendisi bir baban n 
o lu olarak dünyaya geldi, çocuklu unun büyük k sm n  Arnhem’de geçirdi.  

Birçok ki i taraf ndan “matematik kafas ” olan bir çocuk olarak görülmesine ra men, bu özelli i, e itimi s ras nda 
hiçbir zaman ortaya ç kmad . Bu konudaki yorumu ise u ekilde olmu tur2:  

“Arnhem’deki lisede, say lar ve harflerle yap lan i lemlerde, bugün de oldu u gibi, çok zorland mdan 
dolay  aritmetik ve cebir derslerinde çok zay ft m. Daha sonra, stereometri3 [kat  geometrisi] benim yarat c  
dü ünce yap m  ortaya ç karmak için bir f rsat oldu; fakat okulda bu konuda hiçbir zaman iyi olamam t m. 
Hayat m z, böyle ilginç dönüm noktalar yla ekilleniyor.”  

Ailesinin de etkisiyle mimar olmaya karar verdikten sonra girdi i tarih, örgüt kuram , politik ekonomi ve muhasebe 
s navlar ndaki ba ar s zl , ailesini hayal k r kl na u ratt . Ailesi Oosterbeek’e ta nd ktan sonra Delft’deki Yüksek Teknik 
Okul’a devam etme ve ba ar s z oldu u konularda e itim alma hakk n  elde etse de, sa l n n bozulmas  ile Escher, 
                                                 
1 Bask  tekni i, kökeni ortaça a dayanan resim i leme sanat d r. Ah ab n çe itli aletler yard m yla yontularak ona istenen formun verilmesi 
(2-boyutlu olarak) ve mürekkep ile kaplanarak, ka da bas lmas  tekni inin (ah ap bask ) yan s ra Litografi ad yla an lan, genellikle yumu ak 
ta lar n üzerine çizilen resimlerin mürekkep yard m  ile ka da bas lmas  tekni i de, Escher taraf ndan s k olarak kullan lm t r. Ayr nt l  
bilgi için bkz: http://arthistory.about.com/library/weekly/aa051200d.htm 
2 Strauss,S., M. C. Escher, “The Globe and Mail”, 9 May s 1996. 
3 Stereometri (kat  geometrisi), kat  cisimlerin geometrik özelliklerini ortaya ç karacak çal malara k tutan bir bilim dal d r. Geometri ile 
birlikte an lmas na ra men, Astronomi ile de yak ndan ili kilendirilerek geli tirilmi tir. Modern mimari için de temel te kil eden bu bilim 
dal , Pisagor’dan günümüze kadar birçok bilim insan  (Plato, Öklid, Ar imed, Kepler,...) taraf ndan incelenmi tir. Ayr nt l  bilgi için 
bkz:://www.mi.sanu.ac.yu/vismath/schulze/METAEDER/metaeder1/ 

 
ve http://www.perseus.tufts.edu/GreekScience/Students/Chris/GreekMath.html 
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çizimlerine ve ah ap bask  tekni ine konsantre olmaya karar verdi. Kendi ifadesiyle, ilk e itimlerini ald  R. N. Roland 
Holst’dan4 etkilenmi ti5:  

“Ah ap yontularla u ra mam  iddetle tavsiye etmi ti ve vakit geçirmeden onun tavsiyesine uydum... 
Muhte em bir çal ma olmas na ra men linolyum (linoleum)6 ile çal maktan çok daha zordu.” 

1920’de, babas n n iste ini yerine getirebilmek için ans n  son bir defa denemek amac yla, Haarlem’deki Mimari ve 
Dekoratif Sanatlar Yüksek Okulu’na girdi. ans eseri, grafik sanatlar  ö retmeni olan Samuel Jesserum de Mesquita ile 
tan arak, kendi yeteneklerini geli tirecek ve hayat nda bir dönüm noktas  olacak grafik sanatlar  program na kat ld . De 
Mesquita, Escher’e, bildi i bütün ah ap bask  tekniklerini ö retti; çal mas  için bir mekan sa lad  ve yeteneklerinin geli mesi 
için onu elinden geldi i kadar destekledi.  

Escher, uzun zaman, do al çizim kabiliyetinin eksikli inden dolay  gelen ikayetleri dinlemek durumunda kald . 
Dolay s yla, üzerinde çal t  çizimlerin tamamlanma süreleri çok uzad  ve kendisini tatmin edecek hale gelmeleri için 
çizimler çok fazla de i ikli e u rad . Gençli inde, ço u al lmad k bir perspektif kullan larak çizilmi , manzara çal malar na 
konsantre oldu. Ayn  zamanda; hayvanlar 7, bitkileri8 ve hatta böcekleri9 konu alan ve sonraki çal malar nda düzenli olarak 
ortaya ç kan çok say da taslak haz rlad . 

Daha sonraki dönemlerde düzlemin düzenli bölümlendirilmesi (the regular division of the plane10) olarak 
adland r lacak dü ünceyi kulland  ilk çal mas  olan “Sekiz Kafa”y  (Resim 1), 1922 y l nda tamamlad . Bu dü ünce; 
çocuklu unda, düzgün kesilmi  ekmek dilimlerinin üzerini yine düzgün olarak kesilmi  peynir parçalar n  kullanarak 
doldurmaya ve bo luk b rakmamaya çal mas  ile kendini göstermi ti. 

Escher, 1922’de Granada- spanya’y  ziyareti s ras nda gördü ü 14. yüzy lda in a edilmi  olan Alhambra Saray ’nda 
yer ve duvar dö emelerinde kullan lm   Moorish11 mozaiklerinden çok etkilendi. Endülüs Emevileri’nin ortaya ç kard  bu 
ekillerin tersine, alg lanabilir ve tan mlanabilir obje ve ekillerin mozaikler üzerinde yer alabilece ini dü ündü. Ancak, hem 

sabr  bu uzun çal maya yetmedi i hem de çal malar n ortaya ç kan son durumlar ndan memnun olmad  için, düzlemin 
düzenli bölümlendirilmesi dü üncesini birkaç y l için kenara b rakt .  

spanya’dan döndükten sonra talya’ya yerle ti. 1923’de Ravello’da, daha sonra e i olacak Jetta Umiker ile tan t . 
1924 y l nda evlenerek Roma’n n hemen d nda Frascati’de bir eve ta nd .  

Escher’in ilk çal ma temalar , Roma ve talyan k r kesimini yans tan konular oldu. 1922’den 1935’e kadar, talya’da 
kald  sürece, bahar ve yaz aylar n  çe itli çizimler yapmak için ülkeyi ba tan ba a dola arak geçirdi. Daha sonra, Roma’daki 
stüdyosunda bu çizimleri bask ya dönü türdü. talyan k rsallar ndaki rüzgarl  yollar 12, küçük kasabalar n geli memi  mimari 
yap lar n 13 çizimlerine aktarmas n n ve Roma’daki büyük yap lar n detaylar 14 üzerine çal mas n n yan s ra; ayn  anda yukar  
ve a a  bak labilen manzaralar ve mekanlar gibi, çok çe itli ve birbiriyle çat an görüntüleri, esrarengiz uzakl k ve mekan 
efektleri yaratmak için s kl kla kulland . Escher; bu efektleri, siyah n ve beyaz n canl  kontrastlar n  kullanarak, k 
de i iklikleri ve kullan m  aç s ndan dramatik hale getirdi. 

1935’e kadar burada kald ktan sonra, artan siyasi bask lar yüzünden, bir da  köyü olan Chateau-d'Oex- sviçre’ye 
ta nd . Ancak, e inin talya’y  özlemesi ve kendisinin sviçre’nin pahal l ndan dolay  daha fazla resim satmak durumunda 
kalmas yla, çizece i resimler kar l nda Adria Shipping irketi ile anla arak 1936’da bir Akdeniz gezisine ç kt .  

Escher, Akdeniz gezisinde, düzen ve simetri konusunda yeni dü üncelere sahip olmu tu. Akdeniz gezisi sonras nda 
Alhambra’y  ikinci ziyaretinde, Alhambra Saray ’n n kendisi üzerindeki etkisini u ekilde tan mlamaktad r15: 

“...gördü üm en zengin ilham kayna .” 

                                                 
4 Holst’un bir çal mas  için bkz: Ek 1. 
5 MacGillvary, C. H., Symmetry aspects of M C Eschers Periodic drawings, 1965. 
6 Linolyum, 1863’de Frederick Walton taraf ndan bulunmu tur. Kökeni Latince olan Linolyum kelimesi, keten anlam na gelen 
linum kelimesi ile ya  anlam na gelen oleum kelimelerinin birle iminden olu maktad r. Linolyum, linolyum harc  denilen, okside edilmi  
keten tohumu ya n n koyu bir kar m olarak yüzeye sürülmesidir. Harç kurutulmakta, tala  ve çam reçinesi ile kar t r larak yüzeye ekil 
verilmektedir. Linolyum kesim tekni i örne i için bkz: Ek 2. Ayr nt l  bilgi için bkz: http://www.kinderart.com/printmaking/lino.shtml ve 
http://www.flaxcouncil.ca/flaxind5.htm 
7 Örnekler için bkz.: http://www.baskent.edu.tr/~kilter/personal/escher/year192.htm 
8 Örnekler için bkz.: http://www.baskent.edu.tr/~kilter/personal/escher/year191.htm 
9 Örnekler için bkz.: http://www.baskent.edu.tr/~kilter/personal/escher/year193.htm 
10 Esher “Düzlemin düzenli bölümlenmesi” kavram  için ayn  ad  ta yan kitab nda u yorumu yapmaktad r: “Bütün kenarlar n n s n rs z 
olarak tan mlanmas  gereken, aralar nda herhangi bir bo luk olmadan birbiriyle bütün kenarlar  ile s n rlar  olan benzer geometrik ekiller ile 
doldurulabilen (veya benzer geometrik ekillere bölünebilen) düzlem.” 
11 ngilizce “Moorish” kelimesi, Moor (Morocco’dan gelen anlam nda) kelimesinden türemi tir, aidiyet anlatmaktad r. M.S. 711 ile Fas 
(Morocco)’dan spanya’ya gelerek yönetime el koyan müslüman halka ait mimari (mozaik süslemelerin yo un olarak kullan ld  islam 
mimarisi) anlat lmaktad r. Moor, Endülüs Emevileri’ni tan mlamak için kullan lmaktad r. Ayr nt l  bilgi için bkz: 
http://cyberistan.org/islamic/quote3.html 
12 Ayr nt l  bilgi ve çal ma örnekleri için bkz: http://www.baskent.edu.tr/~kilter/personal/escher/year193.htm, “Castrovalva”, 1930, “Atrani, 
Coast of Amalfi”, 1931. 
13 Ayr nt l  bilgi ve çal ma örnekleri için bkz: http://www.baskent.edu.tr/~kilter/personal/escher/year193.htm, “Italian Town”, 1930. 
14 Ayr nt l  bilgi ve çal ma örnekleri için bkz: http://www.baskent.edu.tr/~kilter/personal/escher/year193.htm, “Inside St. Peter's”, 1935. 

 
15 Strauss,S., a.g.e. 
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Resim 1: Sekiz Kafa - 1922 

[32,5 x 34 cm., ah ap yontu, dört defa bas lm  blok] 

Akdeniz gezisi s ras nda Escher’in ilgisi, manzara çal malar ndan daha çok nazari mekanlara dayal  olan ve 
kendisinin “mental tasvir” olarak adland rd  bir eylere do ru kayd . Bu ilgi, 1936’da Granada- spanya’daki 14. yüzy la ait 
saray  ikinci ziyareti ile daha da geli ti. slam mimarisinin abart l  yer ve duvar mozaik çal malar nda bulunan iç içe 
(interlocking) formlar n düz bir zemin üzerindeki durumlar  ve renklerin yeni yakla mlarla kullan m , Escher’in bu ilgisine 
ilham kayna  oldu. 

Emevi mozaiklerinin taslak çal malar  üzerindeki ekillerin tan mlanabilecek figürler ile de i tirilmesi, Escher’in 
1930’lar n sonunda ortaya ç kard  “düzlemin düzenli bölümlendirilmesi” fikrini destekleyecek yeni bak  aç lar n  da 
beraberinde getiriyordu. Escher, bu konsepti, Metamorfoz (Metamorphosis) isimli bask lar na da yans tm t r. 1920’li y llarda 
ba layan metamorfoz dü üncesi (bir eklin veya objenin tamamen farkl  bir ekle veya objeye dönü mesi), Escher’in en 
sevdi i temalar aras nda yerini ald . 1935’ten sonra, Escher, özellikle perspektif oyunlardan ve imkans z uzaylardan 
(mekanlardan) olu an karma k mimari labirentler konusundaki çal malar n  art rd . 

1937’de Escher, yeni çal malar n  Leiden Üniversitesi’nde jeoloji profesörü olan karde i Berend’e gösterdi. 
Karde inin ah ap bask lar  ile kristalografi16 aras nda bir ba  oldu unu gören Berend, yard mc  olabilir dü üncesi ile birkaç 
makale gönderdi. Escher’in matematikle tan mas  bu ekilde olmu tur.  

Escher, Pólya’n n17 1924’de yazm  oldu u düzlem simetri gruplar  ile ilgili makalesini okudu. Pólya’n n makalesinde 
tart lan grup konseptinin arkas nda yatan n ne oldu unu anlamam t ; ancak, 17 düzlem simetri grubunun o makalede 
oldu unu anlam t . 1937 ile 1941 y llar  aras nda simetriyi kullanarak, 43 renkli çizim üzerinde çal t . Kendisinin icat etti i 
tekni i kullanarak, matematiksel yakla m  simetri çal malar na adapte etti. 1923’de F. Haag18 taraf ndan yaz lm  olan bir 
makale üzerinde de uzun süre çal t .  

1937’nin sonlar nda, Escher, ailesi ile birlikte 1941 y l nda Alman ordusunun i galiyle Baarn-Hollanda’ya kaçana 
kadar ya ayaca  Belçika’ya göç etti. kinci Dünya Sava , Escher’in motivasyonunu derinden etkileyerek çal malar na 
konsantre olmas n  zorla t rd .  

17 simetri grubunu kullanarak ortaya ç kard  ah ap yontu çal malar n , takip eden y llarda da sürdürdü. Pratik 
artt kça bu konudaki yetene ini de art rd  ve sonuçta daha önceki y llara göre her parçan n tasar m  ve tamamlanmas  çok daha 
k sa süre almaya ba lad . Onun sanat , aile hayat n n bir parças yd  ve Escher her gün sabah 8 ile ö leden sonra 4 aras nda 
çal yordu. Yeni konseptleri aylar, hatta y llar al yor ve çal malar n  bitirmeden önce de son rötü lar n aile içinde 
tart lmas na izin veriyordu.  

 

 

                                                 
16 Kristalografi, jeoloji biliminin, kayaçlar n mineral yap lar  içindeki kimyasal ba lar n matematiksel özelliklerini ara t ran bir alt dal d r.  
17 George Pólya (1887-1985); karma k döngü analizi (span complex analysis), fizik matemati i, olas l k teorisi, geometri ve kombinasyon 
teorisi ile ilgilenmi  ünlü matematikçidir. Eshcer’in ilgilendi i makalesinde; permütasyon gruplar n n, organik kimyada izomerlerin 
türetilmesi için uygulanmas n  anlatmakta ve çe itli fonksiyonlar n ispatlar n  yapmaktad r. Ayr ca, Escher’e ilham kayna  olan 17 adet 
kristalografi grubunun tan mlar na ve ekillerine de makalesinde yer vermektedir. Ayr nt l  bilgi için bkz.: Read, R. C., Pólya's enumeration 
theorem, Bull. London Math. Soc. 19 (6) 588-590, 1987.  

 

18 Haag; kristalografi konusunda çe itli çal malar , günümüzdeki çal malara da temel olu turmu  bir bilim insan d r. Çal malar yla ilgili 
bilgi için bkz.: www.rigakumsc.com/journal/Vol4.1987/topics.pdf 



PIVOLKA Sayfa 16 

 
Resim 2: Horsemen - 1946  

[21 x 21 cm., Hint mürekkebi, renkli kalem, sulu boya] 

Uzun ara t rma ve incelemelerden sonra, 1941’de “Uygun Asimetrik Poligonlarla Düzlemin Düzenli 
Bölümlendirilmesi” adl  ilk kitab n 19 (not defteri) bitirdi. Daha sonraki y llarda çe itli renkli bölümlendirme incelemeleri ile 
bu not defterlerinin say s  artm t r. 

Not defterleri, Escher’in matematik güvensizli ine ra men, yüksek dereceli matematik ara t rmac s  oldu unu 
kan tlayan özellikleri içinde bar nd rmaktad r. Escher; ekil, renk ve simetri özelliklerinin bütün kombinasyonlar n  içerecek 
kendisine ait kategori sistemini geli tirmi tir. Kristalografinin çal ma alanlar ndan habersiz olarak, bu alanlarda profesyonel 
matematikçilerden daha ileri gitmeyi ba arm t r. Bu konudaki u sözleri çarp c d r20: 

“Bu alana [düzlemin düzenli bölümlendirilmesi] uzun bir zaman önce, seyahatlerimden birinde ans eseri 
rastlad m... O s rada yabaniydim... Matemati in aç k kap s na yakla t m. Bazen bütün alan  kaplad m  
dü ünüyorum... ve sonra birden bire taze zevklere yeni bir yol ve deneyim ke fediyorum.”  

Bütün dünyadan gelen ders verme tekliflerini ço u zaman reddetmedi. 1953’de bir dersinde söyledikleri, kendisinin 
ne oldu unu anlatmaya yönelikti21:  

“... Kendimi, benim gibi sanatç lardan daha çok bilim insanlar na (öyle olmad m  bilmeme ra men) yak n 
hissediyorum.” 

1956’da Escher’in ilgisi, düzlemin düzenli bölümlendirilmesinden bir sonraki düzeye; sabit 2-boyutlu düzlemde 
sonsuzlu a do ru tekrar de i ti. Kariyerinin ilk dönemlerinde sonsuzlu u aç klamak için kulland  kapal  döngü konseptini, 
“Atl lar”da (Resim 2) görmek mümkündür. 

1940’larda, bu yakla m , kolonlar ve küreler gibi üç-boyutlu objelerin de i ik varyasyonlar n  tasar mlamak için 
kulland  ve yine sonsuz perspektif bak  aç s n  da bu tasar mlara dahil etti. Daha sonralar , indirgenmi  boyutlarda benzer 
motifleri kullanarak benzerlikler konsepti üzerinde çal may  denedi; fakat birçok çal mas nda oldu u gibi bitmi  hallerinden 
memnun olmad .  

1954’de Coxeter22 ile tan t  ve hayat boyu dost oldular. Escher, Coxeter taraf ndan yaz lm  bir makaleyi okudu ve 
metni yine anlayamad ; tek anlayabildi i yaln zca makaledeki ekillerde kullan lan hiperbolik “mozaik benzeri ekillere” 
(tesselation) ait kurallar oldu. Bu kurallar  temel olarak alan çal malar yapmaya ba lad . Coxeter’e “Çember S n r  I” ( ekil 3) 
adl  yeni çal mas n n bir kopyas n  göndererek bu konudaki te ekkürünü iletti. Escher, bu alanda kendini geli tirmeye ba lad  
ve çal malar  için çerçeve olarak kullanaca  çemberlerden ve dörtgenlerden olu an birçok çizim ortaya ç kard . 

                                                 
19 Bu kitap, asl nda, Escher’in kendi inceleme notlar n  bar nd ran bir not defteridir. Daha sonraki y llardaki geni lemeler ile kitap dizisi 
halini alm t r. Ancak, bas lmas  için de il, sanatç n n kendi geli imi için tasarlanm  ve kullan lm t r.  
20 Strauss,S., a.g.e. 
21 Coxeter, H. S. M., M. Emmer, R. Penrose ve M. L. Teuber, M. C. Escher : Art and Science, Amsterdam, 1987. 

 

22 Harold Scott MacDonald Coxeter (1907-), ünlü ngiliz matemetikçidir. Geometri alan ndaki 167 makalesinin yan s ra, aralar nda The real 
projective plane (1955), Introduction to geometry (1961), Regular polytopes (1963), Non-euclidean geometry (1965) ve Geometry revisited 
(1967) gibi ünlü eserlerinin de bulundu u 12 kitab  vard r. Ayr nt l  bilgi için bkz.: Tóth, L. Fejes, Some researches inspired by H S M 
Coxeter, “The geometric vein”, 271-277, New York-Berlin, 1981. 
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Resim 3: Circle Limit I 

[Yontu olmas  d ndaki özellikleri ve ait oldu u tarih elde edilememi tir.] 

Bu tarzdaki sanat; el becerisi ve yontu kabiliyetinin yan nda, dikkatli planlama ve çizimlerin sürekli denenmesinden 
dolay  çok büyük bir hakimiyet gerektirmesine ra men, Escher’e yüksek tatmin duygusu veriyordu. Bu konudaki fikirleri u 
ekilde olmu tur23:  

“Bir defa daha ke fettim ki; gözün, elin ne yapt n  çok berrak ekilde gördü ü durumlarda, insan eli, küçük 
ve çok kontrollü hareketler yapmaya uygundur.” 

1995’de Coxeter, Escher’in, çizimlerinde matematiksel mükemmelli i ortaya koydu unu kan tlayacak matematiksel ispatlar  
içeren bir makale yazm t r. “Çember S n r  III” (Resim 4), yaln zca basit çizim araçlar  ve Escher’in büyük sezgisi ile 
yarat lm t r. Ancak, Coxeter’in bu konudaki fikri u ekildedir24: 

“...[Escher] tam olarak milimetre boyutunda çal m t r, tam olarak milimetre... Maalesef, matematiksel 
ispat m  görecek kadar uzun ya amam t r.” 

 
Resim 4: Circle Limit III 

[Yontu olmas  d ndaki özellikleri ve ait oldu u tarih elde edilememi tir.] 

Bu ispat; Escher’in, ö rendi i sanatsal becerileri ve teknikleri, matematiksel olarak mükemmel olan tasar mlar haline getirecek 
a rt c  ve mükemmel bir do al kabiliyete sahip oldu unu kan tlamaktad r. 

                                                 
23 Strauss, S., a.g.e. 

 

24 Schattschneider, D. , Escher: A mathematician in spite of himself, “The Lighter Side of Mathematics” içinde, R. K. Guy ve  R. E. 
Woodrow (ed.), 91-100, Washington, 1994. 
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1958 ile birlikte, Escher gözle görülür bir ün kazand . Dersler vermekten ve kendisinden bir eyler ö renmek isteyen 

insanlara fikirlerini anlatmaktan geri kalmad . Çal malar n n ilk önemli sergisinin tan t m , Time dergisinde yay nland . 
Escher kariyer hayat  boyunca, Oranje Nassau övalyesi ünvan n  (1955) da içeren bir çok ödül ald .  

1958’de “Düzlemin Düzenli Bölümlendirilmesi” adl  eserini yay nlad  ve bu çal mas nda öyle diyordu:  

“Ba lang çta ekillerimi olu turacak bütün simetrik olas l klar konusunda hiçbir fikrim yoktu. Bilmiyordum... 
Ancak, özellikle olas l klar hakk nda beni dü ünmeye iten ilmin yabanc s  olma teorimin sonuçlar  ile ve 
kendisini ilerletmek isteyen ve matematik konusunda e itilmemi  biri için bile, mümkündü.” 

Yine ayn  eserinde, matematik için a a daki sat rlar  yazm t :  

“Matematiksel çerçevede, düzlemin düzenli bölümlendirilmesi teorik olarak tart lmaktad r. ...Bunun 
anlam , düzlemin düzenli bölümlendirilmesinin tamamen matematiksel bir  sorun olmas  m d r? Benim 
fikrime göre, de ildir. [Matematikçiler] Geni  bir alana aç lan bir kap ya sahipler; fakat kendileri bu 
kap dan geçmediler. Do alar n n bir gere i olarak, arkas nda uzanan bahçeden daha çok, kap n n aç k olup 
olmamas  ile ilgilendiler.” 

Escher’in çal malar , kendi hayat n  yans tacak çe itli konular  ele almaktad r. lk a k n n portreleri25, Roma ve talya 
manzaralar  gibi eserleri, düzlemin düzenli bölümlendirilmesinin ortaya ç kmas na yol açm  çal malard r. Birçok çal mas , 
esrarengiz mekan efektleri yaratan al lmam  perspektifleri içermektedir. Ayn  zamanda; ah ap yontu, litografi ve 
mezzotint26,27 gibi de i ik bask  teknikleri konusunda uzmanla m t r. 150’nin üzerinde renkli ve dikkate de er çal ma, 
Escher’in düzlemin düzenli bölümlendirilmesi konusundaki ilgisini ve hünerini sergilemektedir. Escher, 2-boyutlu sabit bir 
düzlem üzerindeki hiperbolik uzay n özelliklerinin ortaya ç kar lmas n ; küpler, kolonlar ve küreler gibi çok say da 3-boyutlu 
obje üzerine uygulanm  düzenli düzlem kurallar n n dönü ümü kadar iyi yönetebilmektedir. Çok say da çal mas , 2 ve 3-
boyutlu ekilleri, “Kertenkeleler” (Resim 5) örne inde gösterildi i gibi hayret verici efektlerle birle tirmektedir. 

 
Resim 5: Reptiles - 1943 

[Litografi] 

Bu konuda öyle demektedir28:  

‘Düzlem bölümünün bir eleman , bir hayvan formuna benzedi inde, hemen bir hacim dü ünüyorum. “Düz 
ekil”beni rahats z ediyor, kendimi, figürlerime “Benim için çok hayalisiniz, orada statik ve donuk durarak 

bana yalan söylüyorsunuz, bir eyler yap n, oradan ç k n ve neler yapabilece inizi bana gösterin!”diye 
ba r yormu  gibi hissediyorum. Ve böylece, onlar  düzlemden d ar  ç kar yorum. Fakat gerçekten ne 
yapacaklar? Di er taraftan, temkinli bir karars zl kla, k ve gölge yard m yla düzleme plastiklik katmam 
gerekti ini de biliyorum.’ 

Ya am  s ras nda ortaya ç kan, “Möbius Band ”n 29 da içinde bar nd ran topoloji30 biliminden çok etkilendi. Sonraki 
y llarda ngiliz matematikçi Roger Penrose’dan31 bu konuyla ilgili çok ey ö rendi ve bu bilgisini, “ elale” (Resim 6) veya 
“Yukar  ve A a ” (Resim 7) çal malar  gibi birçok imkans z “etching”in32 tasar m nda kulland .  

                                                 
25 Örneklerden birisi için bkz.: http://www.baskent.edu.tr/~kilter/personal/escher/new_pics/1919_Portrait.jpg 
26 Örnek olarak Mario Avati’nin çal malar  bir fikir verecektir. Örnek için bkz.: Ek 3. Ayr nt l  bilgi için bkz.: http://www.fitch-
febvrel.com/avati.html 
27 Mezzotint, sanatta kullan lan en maddi ortam olarak tan mlanmaktad r. Genellikle sanatç  taraf ndan bir defa denenmekte ve “çok zor” 
oldu undan vazgeçilmektedir. Bak r bir levha, yüzeyi sivri uçlu bir kesici aletle dövülmekte; zengin ve homojen bir mürekkep katman  ile 
kaplanmaktad r. Sanatç , bak r levhay  tersinden döverek ve yükselmi  olan noktalar  düzelterek, önce koyu gri ve aç k gri, daha sonra da 
beyaz bir zemin elde etmektedir (düz olan yüzeyin mürekkep tutmas  mümkün olmad ndan beyaz renk olu maktad r). Renkler ise farkl  
levhalar kullan larak elde edilmektedir. Levhan n ka da bas lmas  ile son eser ortaya ç kar lmaya çal lmaktad r. Ayr nt l  bilgi için bkz.: 
http://www.fitch-febvrel.com 

 
28 Strauss, S., a.g.e. 
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Resim 6: Waterfall - 1961 

[Litografi] 

 
Resim 7: Up and Down - 1947 

[50,5 x 20,5 cm, Litografi, “High and Low” olarak da 
adland r lm t r] 

Escher, bir hikaye anlatmak için resimleri “Metamorfoz” serilerinde kulland . Bu tasar mlar, Escher’in birçok 
yetene ini bir araya getirmekte ve yumu ak geçi ler serisinin düzlem üzerindeki düzenli bir objeye uygulanmas  ile ba ka bir 
objeye dönü mesini göstermektedir. 

1933’de ortaya ç kar lan Metamorfoz I (Resim 8), Escher’in hayat n n bu döneminde olu an sanatsal tarz ndaki 
de i imi gösteren bir özelliktedir. Bir talyan sahilinin, konveks poligonlar yoluyla renkli bir insan figürünün ortaya ç kmas na 
kadar düzlem üzerindeki düzenli bir yap ya dönü erek ba kala t n  (metamorf) gösteren çal ma; Escher’in bak  aç s n n, 
manzara çal malar ndan düzlem bölümlendirilmesine do ru farkl la t n  da ortaya ç karmaktad r. 

Escher, 1964’de Kuzey Amerika’da verdi i dersler s ras nda rahats zland . Bu durum, program n  aniden yar da 
kesmesine sebep oldu. Escher’in son y llar  u ekilde anlat lmaktad r33:  

“Escher’in dünyaya bak  aç s ; kendi içine döndü ünde çok iyi bilinen, sanattan uzak, kendisinin 
e lenmemesine ra men zeki e lenceler olarak görülebilecek a rt c  bask lar  üretti. Hayat  içe dönüktü, 
kendini kapatt  ve çok az arkada  kald . ...Uzun bir hastal k döneminden sonra öldü...” 

 
Resim 8: Metamorphosis I - 1933 

[19,4 x 90,8 cm, ah ap yontu, iki yapra a bas lm t r] 

Onun son eseri, bir etching olan “Y lanlar” n (Resim 9) tamamlanmas  alt  ay ald  ve sonunda 1969 Haziran’ nda 
ortaya ç kt . Bu az rastlan r etching, resmin merkezinde ve kenarlar nda sonsuzlu a ba  kald rm  y lanlar  temsil ediyordu. 
Takip eden zamanda, Escher önce Laren’e ta nd , daha sonra da bir hastanede öldü. 

                                                                                                                                                                            
29 Möbius band , 1858 y l nda ünlü topolojist (topoloji ile ilgilenen matematikçi) August Ferdinand Möbius (1790-1868) taraf ndan, 2-
boyutlu bir band n tek yüzeyden ve tek kenardan olu an yap s n n 3-boyutlu olarak ifade edilmesi olarak tan mlanarak ortaya ç kar lm t r. 
Örnek için bkz.: Ek 4. Ayr nt l  bilgi için bkz.: http://www.cut-the-knot.com/do_you_know/moebius.shtml 
30 Topoloji, geometrinin modern hali olarak tan mlanaca  gibi, matematik biliminin çok de i ik uzay çe itlerini de içinde bar nd ran bir alt 
dal d r. Ayr nt l  bilgi için bkz.: http://www.math.wayne.edu/~rrb/topology.html 
31 Roger Penrose (1931-); ünlü t p doktoru, matematikçi ve fizikçidir. Einstein’ n ve Hawking’in dü üncelerini çok iyi anlam  ve bu konuda 
yapt  çal malarla çok say da ödüle lay k görülmü tür. Ayr nt l  bilgi için bkz.: Garcia-Prada, O., Interview with Sir Roger Penrose, 
“Mathematics Today”, 170-175, Aral k 2001. 
32 Etching; metal bir levhan n üzerinde i nelerle olu turulan ekilleri basabilmek için asit ile y kanarak, ekillerin etraf ndaki metalin 
dökülmesi sa lanarak, mürekkeple kaplanmas yla birlikte de ka da bask  imkan  sunan bir bask  tekni idir. Ayr nt l  bilgi için bkz.: 
http://www.artlex.com/ArtLex/e/etching.html 

 
33 Spilhaus, A., Escheresch, “The Lighter Side of Mathematics” içinde R. K. Guy ve R. E. Woodrow (ed.),  101-104, Washington, 1994. 
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Resim 9: Snakes - 1969 

[44,8 x 44,1 cm, etching, kavuniçi, ye il ve siyah, üç bloktan bas lm t r] 
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EKLER 

 

 
Ek 1: Duvar Afi i, 1918 

[R. N. Roland Holst (1868-1938), 107 x 78 cm, renkli 
litografi] 

 

 
Ek 2: Vincent van Gogh’un Evi - 1967 

[Lucien den Arend, 26 x 26 cm., renkli linolyum kesimi] 
 

 
Ek 3: Six zèbras courant... - 1957 

[Mario Avati, 44,4 x 60,4 cm., mezzotint] 

 
Ek 4: Möbuis Strip - 1885 

[August Ferdinand Möbius] 
 

 

 


