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1. ESCHER 

     Garip Döngüler kavramının en güzel ve 
güçlü görsel ifadesi, 1898 – 1971 yılları 
arasında yaşamış Hollandalı grafik 
sanatçısı M. C. Escher’in eserlerinde 
bulunur. Escher tüm zamanların 
entelektüel açıdan en uyarıcı kimi 
çizimlerin yaratıcısıydı. Bunların çoğunun 
kaynağında paradoks, yanılsama ya da 
çifte anlam vardır. Escher’in çizimlerinin 
hayranları arasında ilk sırayı 
matematikçiler alır; çizimleri çoğunlukla 
simetri veya örüntü gibi matematik 
ilkelerine dayandıkları için bu oldukça 
anlaşılabilir bir şeydir. Yine de tipik bir 
Escher çiziminde simetri veya örüntüden 
daha fazlası vardır; çoğunlukla sanatsal 
form içinde gerçekleştirilmiş halde altta 
yatan bir düşünce bulunmaktadır. Ve 
özellikle de Garip Döngüler, Escher’in 
eserlerinde en sık yinelenen temadır. 
Örneğin, Resim 1’deki Çağlayan 
taşbaskısının altı adımlı bitimsizce düşen 
döngüsüyle, “Canon per Tonos”un altı 
adımlı bitimsizce yükselen döngüsünü 
karşılaştırın. Görüş benzerliği dikkat 
çekicidir. Bach ve Escher tek bir tema 
üstünde iki farklı “anahtar”la oynarlar; 
müzik ve resim. 
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Resim 1: Çağlayan, M.C.Escher (taşbaskı, 1961).  

      Escher, Garip Döngüleri birkaç farklı 
yoldan gerçekleştirmiştir ve bunlar 
döngünün sıklığına bağlı olarak 
düzenlenebilirler. Kesişlerin sonsuza dek 
döngüler içinde zahmetle yürüdükleri Çıkış 
ve İniş adlı taşbaskı (Resim 2), başlangıç 
noktasına yeniden dönene kadar birçok 
adım içerdiğinden en gevşek çeşitlemedir. 
Çağlayan ise, biraz önce gözlemlediğimiz 
                                                             
1 Bu yazının daha kapsamlı hali için iletişime 
geçiniz. 
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gibi, yalnızca altı ayrı adım içerdiğinden 
sıkı bir döngüdür. 2 

 

 

     

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2: Çıkış ve İniş, M.C.Escher taşbaskı,1960). 

Döngümüzü sıkılaştırdıkça, iki elin 
birbirini çizdiği olağanüstü Birbirini Çizen 
Eller’e geliriz: iki adımlı Garip Döngü. 
Son olarak bütün Garip Döngülerin en 
sıkısı Resim Galerisi’nde3 gerçekleşmiştir: 
kendini içeren bir resim resmi. Yoksa 
kendini içeren bir galerinin resmi mi? Ya 
                                                             
2 Aslında bu iki eserdeki yanılsama Escher 
tarafından değil, 1958 yılında İngiliz matematikçi 
Roger Penrose tarafından yaratılmıştır. Bu imkansız 
obje (üç boyutta) 4 adet hepsi aşağı inen 
merdivenin 90 derecelik açılarla birleştirilmesiyle 
oluşur. Ne kadar yukarı çıkarsanız çıkın 
yüksekliğiniz değişmez.  

3 Escher, bu resmin ortasında bilinmeyen bir 
nedenden dolayı beyaz bir boşluk bırakmıştır. Bu 
“eksiklik” ten rahatsız olan matematikçi Hendrik 
Lanstra, eliptik eğrileri kullanarak resmi tamamladı. 
Resmin bu hali için: 
http://img263.imageshack.us/img263/2972/printg
allerythumb19.jpg  

da kendini içeren bir kentin mi? Ya da 
kendini içeren bir genç adamın mı? 

      Garip Döngüler kavramında örtük 
olarak sonsuzluk kavramı vardır, çünkü bir 
döngü sonu olmayan bir sürecin sonlu bir 
biçimde temsil edilmesi yolundan başka 
nedir ki? Ve Escher’in çizimlerinin 
çoğunda sonsuzluk büyük bir rol oynar.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Birbirini Çizen Eller, M.C. Escher 
(taşbaskı, 1948).  

Çoğunlukla iç içe geçen tek bir temanın 
kopyaları, Bach’ın kanonlarının görsel 
benzerleridir. Bu tür örüntülerden bazıları 
Escher’in ünlü Başkalaşım baskısında 
görülebilir. Bu biraz “Bitimsizce Yükselen 
Kanon’a” benzer: başlangıç noktasından 
gittikçe uzaklaşır ve aniden geri döner. 
Başkalaşım’ın ve diğer resimlerin parçalı 
düzlemlerinde, sonsuzluk anıştırmaları 
zaten mevcuttur. Ancak Escher’in diğer 
çizimlerinde sonsuzluğun daha kural 
tanımaz görüntüleri ortaya çıkabilir. 
Örneğin, bir çizimdeki bir düzey fanteziyi 
veya imgelemi temsil ediyor olarak 
görünebilir; bir başka düzey ise gerçeklik 
olarak anlaşılabilir. Bu iki düzlem tek 
belirtik olarak resmedilmiş düzeyler 
olabilir. Ama bu iki düzeyin salt varlığı 
izleyiciyi kendilerini de bir başka düzeyin 
parçası olarak görmeye davet eder; ve bu 
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adımın atılmasıyla izleyenin, Escher’in 
üstü kapalı düzey zincirini görmesi 
kaçınılmazdır. Burada her bir düzeyin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 4: Resim Galerisi, M.C. Escher (taşbaskı, 
1956) 

üstünde bir diğer daha büyük “gerçeklik” 
düzeyi vardır ve yine benzer biçimde, her 
zaman, olduğundan “daha imgesel” bir alt 
düzey vardır. Bu kendi içinde ürkütücü 
gelebilir. Bununla birlikte, düzey zincirleri 
doğrusal değil de döngü oluştursa ne olur? 
Bu durumda gerçek nedir, fantezi nedir? 
Escher’in dehası, izleyenleri sanki içlerine 
davet ettiği yarı gerçek, yarı mitik, 
düzinelerce dünyayı, Garip Döngülerle 
doldurulmuş dünyaları, yalnızca icat 
etmekle kalmayıp gerçekten 
resmedebilmesidir. 
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