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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kurulduğu tarihten bu yana önemli ilerlemeler, gelişmeler
gerçekleştirerek bulunduğu Muğla iline, ülkemize ve insanlığa yön verecek bilimsel
çalışmalarla katkıda bulunmaktadır. İşte bu hedefler doğrultusunda Üniversitemiz çatısı
altında yer alan Fakültelerimiz, düzenli olarak sempozyum, kongre ve çalıştay gibi etkinlikler
düzenleyerek, bulundukları yörede bu anlamda bilgi ve deneyimlerini sunmakta ve
paylaşmaktadırlar. Akademik kadromuz eğitim ve öğretimin yanı sıra; bulunduğu yörenin
ihtiyaçlarını bilen ve yeni ihtiyaçlarını tespit ederek, yöreye ve ülkemize bilimsel, sanatsal,
toplumsal hizmetler sunmaya yönelik araştırmalar yürütmektedirler.
Bu bilinçle Bodrum Güzel Sanatlar Fakültemiz tarafından bu yıl ilki düzenlenen “Sanat,
Gerçeklik ve Paradoks” ana temalı Uluslararası Sanat Sempozyumuna beklenenin üzerinde
başvuru sağlandığı görülmüştür. Belirlenen ana başlık ve alt başlıklar doğrultusunda değerli
akademisyenler, araştırmacılar alana katkı sağlayacak araştırmaları ile bu sempozyumda yer
almışlardır.
Siz değerli akademisyenlere, araştırmacılara, öğrencilere ve entellektüellere, sanatın
güncel sorunlarını, sanattaki değişimleri ve gelişmeleri tartışarak; bilgi paylaşımlarını içeren
bir ortam oluşmasını sağlayacak bu etkinliğin organizasyonundan dolayı Sempozyum
Düzenleme Kurulu’ nu ve emeği geçenleri kutluyorum. Muğla iline gelecek kuşaklar için
entellektüel bir zemin oluşturma bilinci ile bu etkinliğin ulusal ve uluslararası boyutta sanat
ve bilim alanlarında katkı sağlayacağına ve sürdürülebilir olacağına inanıyorum.
Bildirileri ile katkı sağlayan tüm bilim insanlarına, katılımcılarına teşekkürlerimi sunarım.
Prof. Dr. Mansur HARMANDAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Rektörü

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi, 2004’de kuruluşundan bu yana, gerek eğitim-öğretim ge
rekse gerçekleştirmiş olduğu uluslararası etkinliklerle kurumsallaşma yönünde önemli adım
lar atmaktadır. Bu düşüncelerle, kuruluşunu tamamladığı 10. yılında, sanatı güncel boyutla
rıyla tartış abilmek için, Şubat 2014’de Sempozyum Düzenleme Kurulu oluşturulmuş ve bu
tarihde başlayan toplantılar sonucunda “Sanat, Gerçeklik ve Paradoks” başlıklı Uluslararası
bir sanat sempozyumu gerçekleştirme kararı alınmıştır.
Sanat Tarihine bakıldığında, günümüz sanat tanımları ile geçmişin sanat değerlendirmeleri
nin değiştiği ve çeliştiği görülmektedir. Bu bağlamda, seçilen temanın güncelliğini koruması,
bu konuların yeniden ele alınması ve yorumlanması gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Fakültemi
zin ilk kez gerçekleştir eceği bu sempozyum, eğitim-öğretim
 e yeni yaklaşımlar kazandırması
yanında uluslararası boyutta sanatın tüm disiplinlerindeki sorunlarını derinlemesine tartışıl
masına olanak sağlayacaktır.
Kuşkusuz böyle bir sempozyumu gerçekleştir irken hocalarımızdan aldığımız ışığı daha da
ileriye taşıma düşüncesi ağırlık kazanmıştır. Onur konuğu hocalarımız da, sanat ve tasarım
alanında, hem eğitim-öğretim sırasında hem de yayınlarıyla bugünlere ulaşmamızda çok
rol oynamışlardır. Sempozyum hazırlıklarımız sırasında onur konuklarımız arasında yer alan
ve çağdaş sanatta yol göstericilerimiz olarak gördüğümüz iki değerli hocamızı kaybetmenin
derin üzüntüsü içindeyiz. Prof. Dr. M. Sıtkı Erinç ve Prof. Dr. Hamiye Çolakoğlu hepimizin
sanat ve tasarım eğitim
 inde çok önemli yerlere sahiptir. Bu nedenle, Prof. Dr. M. Sıtkı Erinç
ve Prof. Dr. Hamiye Çolakoğlu’nu bir kez daha saygıyla anıyorum.
Uluslararası bir sempozyum gerçekleştirme baştan sona iyi bir ekip çalışması ve kapsamlı
destekler anlamına gelmektedir. Bu nedenle, sempozyuma önemli desteklerini esirgemeyen
başta Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü, Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Beledi
yesi, Çağdaş Holding, Bodrum Deniz Ticaret Odası, Manuela ve Dilekağacı Otellerine teşek
kürlerimi bir borç bilirim. Bunun yanında, sempozyumun gerçekleştirilmesine özverili çalış
malarıyla katkı sağlayan başta düzenleme kurulu üyeleri, sempozyum sekreteryası ve emeği
geçen diğer kurul üyelerine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım.
Bu sempozyumda, araştırmacılar, akademisyenler ve alanındaki uzmanlar, güncel sanat ve
tasarımı tüm boyutlarıyla tartışacak, bu konularda yeni açılımlar gündeme getir ecektir. Sa
natın, tüm boyutları ile daha da derinlemesine tartış ılmasına bildirileri ile destek veren araş
tırmacılara şimdiden teşekkür eder, saygılarımı sunarım.
Prof. Erol TURGUT
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

Prof. Hamiye ÇOLAKOĞLU (1933-2014)
Bir ömrü sanatla inşa ederek, özgün eserler vererek, örnek olarak ve yol göstererek geçiren
Türk Sanatın
 ın içinde sarsılmaz bir yere sahip olan Seramik Sanatçımız Hamiye Çolakoğlu
plastik sanatların insanlık tarihiyle yaşıt hammaddesi olan kili en yüksek ateşte pişirip ülke
miz tarihinde 60 yılı aşkın bir süre kalıcı izler bırakmıştır. Sanatçının 1933 yılında Trabzon’un
Sürmene ilçesinde başlayan yaşam öyküsü 1945 yılından aramızdan ayrıldığı 31 Aralık 2014
yılına kadar Ankara’da sürmüştür. 1957 yılında Tuna Caddesinde ilk “Çini Galerisi”ni açan
Çolakoğlu’nun seramik sanatı adına ortaya koyduğu eserler üretildikleri tarihler göz önünde
tutularak değerlendirildiğinde; cesaret, çağının ilerisinde bir bakış ve evrensel çizgide yüzey,
form ve anıtsal seramikler olarak görülmelidir. Soyut ve kavramsal eserlerin henüz konu
şulmadığı dönemlerde yaptığ ı çalışmalar ve enstalasyonlarla kuşağının önünde yer almıştır.
1280 C derecelerde yüksek pişirimi sanat eseri olarak uygulayan ve sergiler açan ilk kadın se
ramik sanatçımızdır. Onun seramik yüzeyleri insanlığa dair soyut çizgilerle, ona özgü seramik
kesimi kompozisyonlarla ve porselen heykellerle var olmuştur. Her bir eserinde Anadolu’nun
eşsiz güzelliklerinden esinlendiğini ve sahip olduğumuz zenginliklerin kıskanılacak kadar çok
olduğunu belirtmiştir. 1950’li yıllardan itibaren Türk El Sanatlarının gelişimine büyük önem
vermiş ve bu konuda çalışan öncü sanatçılarımızdan biri olmuştur. Dünyanın pek çok ülkesini
defalarca gezmiş, birikimlerini sanatıyla yansıtıp, sanat eğitim
 iyle de öğrencilerine cömertçe
sunmuştur. Çolakoğlu ulusal ve uluslararası çok sayıda ödülü, jüri üyelikleri, müze ve kolek
siyonlarda eserleri, yüzlerce makale, ansiklopedik bilgi ve dökümanı, ulusal ve uluslarara
sı sergileri olan çok yönlü bir sanatçımızdı. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Seramik Bölümü’nün 1983 yılında kurucusu ve emekli olduğu 2000 yılına kadar yönetic isi
olmuştur. Ülkemiz kültür ve sanat yaşamında onun yetiştirdiği öğrencilerin başarıları emek
lerinin karşılığı olarak görülmelidir. Çolakoğlu sanatçı duruşu ve kimliğini oluşturan aidiyet
duygusunu en çok yaşadığı kent olan Ankara’da hissetmiş ve Üniversite yakınında Beysu
kent’te 1995 yılında aldığı evini geleceğin Seramik Müzesi olması hayali ile esşiz bir Kültür
Evi haline getirmiştir.
Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği en önemli kültür emekçilerinden biri olan HAMİYE
ÇOLAKOĞLU dünyamızın milyarlarca yılda var et
tiği kili ateşle ustaca işleyerek kendisine Ana
dolu’nun simgesi ”Toprak Anayı” işaret eden seramik sanatın
 ı seçmiş, özgürlüğünden ve öz
günlüğünden taviz vermeksizin eserlerini inşa etmiş ve sergilemiştir. Onun ismini ve zengin
birikimini Hacettepe Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan “Hamiye Çolakoğlu Seramik
Müzesi” yaşatacak ve seramik sanatının gelişimine ev sahipliği yapan bir kültür merkezi ola
rak bu müze, önümüzdeki yıllarda ülkemize kazandırılacaktır.
Prof. Dr. Candan Dizdar TERWIEL
H.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi
Seramik Bölüm Başkanı

Sıtkı M. ERİNÇ (1940-2015): Hayatlara Dokunan Adam
Prof. Dr. Sıtkı M. Erinç bilim, düşün ve sanat insanıydı; yıllarca Hacettepe Üniversitesi, Ana
dolu Üniversitesi ve İstanbul Doğuş Üniversitesi gibi farklı öğretim kurumlarında kadrolu
hocalığının yanı sıra birçok farklı şehirlerdeki üniversitelerde yıllarca Estetik, Sanat Felsefesi,
Sanat Eserlerinin Felsefi Çözümlemesi, Sanat Teorisi, Sanat Kuramları, Sanat Psikolojisi, Çağ
daş Sanat Yorumu ve Kültür Tarihi dersleri vermiştir. Yayınlanmış 13 kitabının (Eşref Üren
(1989), Zeki Faik İzer (1990), Ercümend Kalmık (1991), Sanatın Boyutları (1998), Toprağın
Erki, Hamiye Çolakoğlu (1998), Deniz İçin Yeni Bir Dünya (2002), Mustafa Tunçalp (2003),
Kültür Sanat Sanat Kültür (2004), Resmin Eleştir isi Üzerine (2004), Sanat Psikolojisine Giriş
(2006), Toplum ve İnsan (2008), Poyraz İçin Öyküler (2009), Sanat Sosyolojisine Giriş (2009))
yanında çok sayıda kültür ve sanat alanında eleştir i yazıları, makaleleri, bildirileri, söyleşileri,
röportajları ve konferansları bulunmaktadır. Sanata yaptığı kuramsal katkılardan dolayı 1997
yılında İtalya’da Premio Internazionale “Foyes Des Artistes” ödülüne değer görülmüştür.
Hacettepe Üniversitesi’nde lisans sonra yüksek lisans ve Anadolu Üniversitesi’nde sanat
ta yeterlik öğrencisi sonra da asistanı olma şansını yakalamış en şanslı öğrencilerinden biri
oldum. 1985 yılında başlayan süreç öğrencilik, asistanlık ve meslektaşlıkla 2015’e kadar 30
yıl sürdü.
Bir hoca olarak Prof. Dr. Sıtkı M. Erinç; “… ders “kutsal”dır ve kutsal olan her şey gibi dersin
de törensel bir eda ile uyulması beklenen, istenen, gereken kurallarına uymak elzemdir. Sıtkı
Hoca yaptığı işe yalnızca önem vermekle kalmıyor, üniversite eğitim
 ine, öğrencisine “önem
li”den daha yüksek-yüce bir yeri-değeri layık görüyor, yakıştır ıyor ve aynı bakışı karşısındaki
insanda da görmek, en azından böyle bir bakışı ona da kazandırmak istiy ordu. Kazandırdı
da…”
Sıtkı M. Erinç bütün çevresine “Elbette öncelikle gözündeki o çocuksu, muzip gülümsemeyle
“sevgi”yi bulaştırdı, bilgiyi sevmeyi… Sonra sanat ile insan arasındaki ilişkinin yalnızca felsefe
nin sınırları içinde kalan soyut anlamlarını değil; yaşayan, somut hayatla olan canlı bağlarını
gösterdi.”
Sıtkı Hocanın Kültür, Felsefe, Estetik ve Sanat konuşmalarında ve derslerinde aslında hayatı,
insanı, insana dair olanları öğrendik. Çevresindeki özellikle de öğrencilerine kişi olmanın,
kişilik sahibi olmanın erdemini ve yolunu gösterdi hep. “ insanın “kendi” olmasına giden
yolun zorlu uğraklarına ilişkin bilgidir ki, bu bilgi de yine yalnızca kitaplardan okunarak değil,
ancak yaşayarak edinilebilecek türden bir bilgidir. Önce birey, sonra kişi ve kişilik sahibi ol
maya giden yolun ilk uğrağı, en hafif bedeli “yalnızlık” olan bir yola girmeyi göze almaktır. Yol
zorlu olmasına zorludur, ama insan bu yolda o ilk şaşkınlığını, sendeleyişlerini-tökezleyişleri
ni aşarsa aydınlığa, “aydın” (entelektüel) olmaya da yaklaşmış demektir. Bu yolun bir sonu,

varış noktası yoktur belki… Ve belki güzelliği de zaten buradadır; yani varmaktan çok, henüz
ve hep yolda olmaktır güzel olan… Ama bilirsiniz ki, Sıtkı Hoca, yani bu yolda ulaşılabilecek
en anlamlı menzile ulaşmayı başarmış o güzel insan işte oradadır. Gözlerindeki o muzip, ço
cuksu, yaşama sevinci ve insan sevgisi dolu gülüşüyle elinizden tutar, yanınızdadır.”
Sıtkı Hocamın ardından ilk hislerim “Öğretmenimi, Hocamı, Babamı, İdolümü, Önderimi,
Rehberimi, Danışmanımı, Editörümü, Yazarımı, Filozofumu, Bilgemi, Aydınımı, Kontrolümü,
Oto kontrolümü, Büyüğümü, Abimi, Arkadaşımı, Desteğimi, Yoldaşımı, Sırdaşımı, Dostumu
KAYBETTİM. İnsan bu kadar şeyini bir anda nasıl kaybeder… “ olmuştu. Eminim onu tanıyan,
bilen hayatlarına dokunmuş birçok insan da bu kayıplardan ya da eksikliklerden birçoğunu
hissetmiştir.
O’nu kaybet
tiğimizden beri, bu kaybın acısını en derin şekliyle yaşıyorum. Ama ardından
Sıtkı Hoca’yı düşündükçe, O’nun eserleri dışında hayatlara dokunarak yarat
tığı yaşamlar ol
duğunu daha iyi anlıyorum. Yokluğunda O’nsuz-yalnız ama yalnızlıkla birlikte bu zorlu yolda,
dokunuşuyla gerçek, farkındalık sahibi ve aydın bakış açısıyla hayatı görebilen kişiler olarak
daha belirgin-farkında ve gerçek hale gelmiş olan bizler. O bize veda ederken yok olmak yeri
ne bıraktığı derin acının zorluklarla olgunlaştıran gücüyle çoğalmıştır. Hayatlara dokunmak…
Ölümün adını değiştirmekmiş. Bir yaşamda hayatın kendisi olmakmış. Hayatlarına dokun
duğu sayısız kişinin zihninde, kalbinde, bazen varoluş anlamını çoğaltırken ifadelerinde, hep
var-olacak ve tabi ki gülüşlerimizde. Hep bizde ve bizlerle birlikte farklı pek çok anlamda
çoğalacak ve hep yaşayacak…
Doç. Kemal ULUDAĞ
Anadolu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Seramik Bölümü
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Çağdaş Türk Seramik Sanatında Paradoksal Yaklaşımlar
Paradoxical Approaches In Contemporary Turkish Ceramic Art
Yrd. Doç. Elif Ağatekin
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Seramik ve Cam Bölümü

Özet

Düşünceler arasında tartışmaya açık, kesin bir yargı içermeyen karşıtlık olarak açıklanan pa
radoks kavramının; yaşadığımız yüzyılın sanatsal anlayışında; farklı malzemeler kullanarak
sanat üreten pek çok sanatçı için alternatif bir üretim ve ifade aracı olduğu rahatlıkla söy
lenebilir. Ayrıca paradoksal yaklaşımlar aykırı, sıra dışı, çelişik olanı arama idealinde hem
biçim dilinin oluşumunda hem de içerik bağlamında sanat yapıcıların sıklıkla kullandığı bir
yaklaşım biçimi olarak da görülmektedir.
Değişen yüzyılın getirdiği yaşam koşulları, göçleri doğurmuş, oluşan, gelişen, büyüyen eski/
yeni kentler insanların hem toplumla olan hem de ikili ilişkilerini daha önce görülmemiş
biçimde etkilemiştir. Öngörülemiş biçimde artan nüfuslar; üretim ile tüketim dengesinin
bozulmasına, dünya kaynaklarının hoyratça tüketim
 ine neden olmuştur. Gelir farklılıklarının
arasındaki uçurum, eğitimsiz nüfusun fazlalığı, üretmek için şehre gelenlerin işlerini yapan
robotlar ve hızla değişen teknoloji bu yüzyılda bir çok insan için zor ve yalnız bir yaşamı be
raberinde getirmiştir. Ayrıca yaşadığımız yüzyıl her gün artan, dağılan, tutarsız ve kaynağı
belirsiz bilgi ve görüntülerden oluşan bir çöplüğe dönüşmüş durumdadır… Hiç kuşkusuz bu
yaşanan süreçler, bu çöplüğün içinde bulunanlar ve bu çöplükten elde edilenlerle üretilen
politikalar; insanoğlunun üzerinde paradoksal algı ve duygular oluşturmaktadır. Bu algı dün
yası içinde sanat yapıcılar ise üret
ti kleri sanat eserleri aracılığıyla toplumun değişik kesimle
rine daha etkin bir şekilde ulaşabilmekte ve onlara bir sorgulama ortamı yaratabilmektedir.
Bu bağlamda sanatçı için paradoks bir iletişim ve etkileşim aracına dönüşebilmektedir.
Seramik ise, diğer malzemleri hem formsal hem de dokusal açıdan birebir kopya edebilme
yeteneği ve zıt malzemelerle birlikte kullanılabilmesinin getirdiği ifade olanakları sayesin
de; sanatçıların paradokslar ifadeleri kullanmada ihtiyaç duydukları; çelişik, sıra dışı ve ay
kırık kavramlarını, hem teknik hem de düşünsel boyutta taşıyabilmeyi başarabilen önemli
bir malzeme olarak dikkat çekmektedir. Daha dar bir coğrafyada ele alındığında yaşadığımız
topraklarda her gün karşılaştığ ımız, farkına vardığımız ve/veya varmadığımız paradoksal du
rumların seramik yoluyla ifade edildiği çağdaş örnekler mevcuttur. Bu metin, paradoksal
yaklaşımlar konusunu, Çağdaş Türk Seramik Sanatından örneklerle sınırlandırarak ele almak
tadır. Bu bağlamda konu, bu yaklaşım içinde olan seramik sanatçılarının eserleri üzerinden,
eserlerin teknik ve düşünsel boyutlarıyla irdelenerek aktarılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Sanat, Paradoks, Seramik, Çağdaş Türk Seramik Sanatı, Paradoksal Yak
laşım
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Abstract

One can confidently suggest that the concept of paradox, which is described as a contradictory statement excluding a conclusive judgment, has been an alternative means of
production and expression for many artists using different materials to produce art in the
artistic conception of the century. Paradoxical approaches have also been regarded as an
attitude towards both the formation of formal language and the content in search of the
contradictory, the unusual, and the inconsistent.
The living conditions brought about by the changing century has given birth to migration
waves and old/new cities that have emerged, developed and grown have affected the interpersonal and social relations of the individual in an unprecedented way. The ever-increasing
populations caused the disruption of the balance between production and consumption
and a vulgar consumption of world resources. The gap between the income levels, the
excess of the uneducated population, robots performing the job of those who come to the
city to manufacture and the rapidly changing technology have brought with them a hard
and lonely life for many people. What is more, the contemporary age has already become
a dump consisting of growing, scattered, inconsistent and uncertain information and images... Undoubtedly, the policies that are made of what exists in this dump or what is obtained from this dump create paradoxical perceptions and emotions on human beings. On the
other hand, in a perceptual world of this kind, art-makers have a more efficient access to
the different layers of society through their works of art and offer them a questioning environment. In this sense, the concept of paradox can turn out to be a tool of communication
and interaction for the artist.
Thanks to its ability to exactly imitate both formal and textural qualities of other materials and the possibilities and the opportunities due to its use in combination with contrast
materials, ceramic is noteworthy as an important material that is needed by artists to use
paradoxical materials and that can reflect their contradictory, unusual and inconsistent statements on both technical and intellectual dimensions.
From a more local point of view, our land presents contemporary examples of how paradoxical situations that we look at but we can/cannot recognize are expressed through
ceramics. This paper addresses the issue of paradoxical approaches by limiting the topic
to samples from contemporary Turkish Ceramic Art. Therefore, the issue will be explored
through the works of ceramic artists with this type of an approach from technical and intellectual aspects.
Keywords: Art, Paradox, Ceramics, Contemporary Turkish Ceramic Art, Paradoxical
Approach
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International Art Symposium

İnsanlık bugün içinde bulunduğumuz Bilgi Çağı’na kadar; üretim biçimine ve toplumsal dünyayı dönüştüren değişimlere bağlı olarak; önemli aşamalardan geçmiştir. Bu aşamalar bugün sosyal bilimciler tarafından Avcı Toplayıcı Çağ, Tarım
Çağı, Endüstri Çağı ve Bilgi Çağı olarak dört ana döneme ayrılmaktadır. Bu dönemlerin en sonuncusu olan Bilgi Çağı, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişimlerin insanlık tarihinde toplumsal, ekonomik ve bilimsel değişimin yönünü
yeniden belirlediği ve giderek ağ toplumunun ortaya çıktığı döneme verilen addır
(Webster, 2001: 30). Bu dönem başlangıçta “Endüstri Sonrası Çağı” (Bell, 1976:
xxx) olarak anılmıştır. Ancak 1980’lerde İnternet’in kullanımının yaygınlaşması ve
nihayet 1995’te tamamen serbest bırakılmasından sonra endüstri sonrası terimi
yerini enformasyon sözcüğüyle değiştirilmiş (Castells, 1999: 46), kavram Türkçeye
genellikle Bilgi (Bilişim) Çağı olarak yerleşmiş ve 1990’lardan günümüze kadar geçen süreci ifade etmek için kullanılagelmiştir.
Ancak ülkemizde Bilgi Çağı aynı zamanda, adının çağrıştırdığı görüntülerden
öte gerçeklerin de yaşandığı bir dönemin adıdır. Bu çağda yaşanan büyük göçler, kentlere biriken insanların, hem toplumla hem de ikili ilişkilerinde büyük değişikliklere neden olmuş, öngörülemiş biçimde artan nüfus; üretim ile tüketim
dengesinin bozulmasına, kaynaklarının hoyratça tüketimine, plansız yapılaşmaya neden olmuştur. Gelir farklılıklarının arasındaki uçurumun artması, eğitimsiz
nüfusun fazlalığı, para kazanmak için kente göçenlerin işlerini yapan robotlar ve
hızla değişen teknoloji bu yüzyılda bir çok insanı; zor, yalnız ve mutsuz bir yaşama
doğru sürüklemiştir. Ayrıca bu yüzyıl her gün artan, dağılan, tutarsız ve kaynağı
belirsiz bilgi ve görüntülerden oluşan bir çöplüğe de dönüşmüş durumdadır. Bilginin internet ve diğer medya araçları sayesinde çok hızlı ve kolayça erişilebilir hale
gelmesi, maalesef doğru bilgiye de aynı hızla ulaşılabildiği anlamını taşımamaktadır. Çünkü günümüzde bilgi dönüştürülebilir, biçimlendirilebilinir ve yönetilebilir
dolayısıyla çoğu zaman gizlenebilir, yasaklanabilir ve hatta sansürlenebilir bir hale
gelmiştir. Bu durum Bilgi Çağı denilince düşünülen bilginin, düşüncenin ve duyguların en özgür biçimde ifade edilebildiği ortamların aslıyla çelişkili olduğunun bir
göstergesi olarak kabul edilebilir.
Hiç kuşkusuz yaşanan tüm bu süreçler, insanoğlunun üzerinde paradoksal algı
ve duygular oluşturmaktadır. Bu algı dünyası içinde sanat yapıcılar ise ürettikleri sanat eserleri aracılığıyla toplumun değişik kesimlerine daha etkin bir şekilde
ulaşabilmekte ve onlara bir sorgulama ortamı yaratabilmektedirler. Bu bağlamda
sanatçı için paradoks bir iletişim ve etkileşim aracına dönüşebilmektedir. Yaşanan
bu paradoksun bir göstergesi olarak; Banu Bal’ın “Düşünce Özgürlüğü” isimli eseri örnek gösterilebilir. Bal, eserinde Cumhuriyet Gazetesi’nin 1 Mart 2009 tarihli
nüshasını seramik sanatının ifade olanakları içerisinde gazeteyi birebir biçimlendirerek bir dar ağacına asılmış biçimde sunmuştur (Görüntü 1-2-3).

Uluslararası Sanat Sempozyumu

3

Görüntü 1-2-3. Banu Bal, “Düşünce Özgürlüğü”, Uluslararası Silikat
Seramik Trienali, Macaristan

Cumhuriyet Gazetesi’nin 1 Mart 2009 tarihli birinci sayfası, basın üzerindeki baskıya dikkat çekmek için, yalnızca başyazı ve “Biz susarsak... Kim konuşacak?” cümlesiyle çıkmıştır (Görüntü 3). Başyazıda, 1950’lerde Demokrat Parti tarafından
gazetelerde beğenilmeyen haberlerin sansüre tabi tutulması, haberin bulunduğu
alanın okurun karşısına beyaz (boş) olarak çıkması hatırlatılırken günümüzde de
benzer baskıların devam ettiği dile getirilmiştir (Cumhuriyet sanat trienalinde,
2014).
Günümüz medyasında sansür baskısının yanı sıra yaşanan bir başka gerçeklikte
gazetecilik mesleğinin yeni algısıdır ki bu mutlu ve gamsız azınlıktan olma isteği
maalesef gazetecilikle bağdaşamaz. Trilyonluk evlerde, limitsiz kredi kartlarıyla
yaşayan ya da yaşamak isteyen bununla mutlu olacak insanın işi değildir çünkü
gazetecilik yapmak. Gazetecilik huzursuz ve sorusu bol insan işidir (Alp, 2014) ve
sorması gereken soruyu sormadıkça, yazması gereken yazıyı yayınlamadıkça daha
çok kirlenen medyayı, kavramsal olarak eserlerinde lavabo süzgeci kullanarak
aktaran Mutlu Başkaya, çay süzgeçlerini kullanarak biçimlendirdiği “Akıl Süzgeci” adlı eserinde (Görüntü 4-5) tüm bu kirliğe karşıt olarak akıldan süzülen doğru
fikirlere gönderme yapmaktadır (Yağcı Başkaya, 2009: 57). Başkaya’nın çağdaş
ifade dilini yakalama sürecinde sezgisel bilgiyle başlayan deneysel tarzdaki yaklaşımları, seramik ve farklı malzemeler arasındaki zıtlık ve tamamlayıcılığı (Yağcı
Başkaya, 2009: 57) sorguladığı eserlerine dönüşmüştür. Başkaya’nın formlarında,
farklı malzemelerin zaman zaman rastlantısal ilişkileri ve sıra dışı birliktelikleri
(Yağcı Başkaya, 2009: 57), sanatçıların seramikle zıt malzemeleri bir arada kullanarak geliştirdikleri ifade olanaklarına önemli bir örnek olarak kabul edilebilir.
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Görüntü 4-5. Mutlu Başkaya,“Akıl Süzgeçi” 2009.

Gelişen teknoloji etrafımızı saran teknolojik aletlerin her geçen gün çoğalmasına,
hatta aşinalığımızı arttırıp farkedilmeyecek kadar benimsenmesine neden olmuştur. Tıpkı kentlerin cadde ve sokaklarını izleyen güvenlik kameraları gibi.
Burçak Bingöl’ün “Günebakan” adlı; işlevsiz, ama dekore edilmiş kamerası; bir güvenlik kamerasının seramik reprodüksyonu olup, bir gözlem
nesnesini bir arzu nesnesine dönüştürür. Günebakan bir güvenlik kamerasının normalde bir sergi mekanına yerleştirileceği gibi göze batmayacak
şekilde konumlandırılmıştır (Görüntü 6-7-8). Güvenlik kameralarını bizim
için görünmez kılan, her yerde oluşlarıdır. Çok küçük olmasalar ve iyi gizlenmeselerde, her yerde oluşları onları normal hale getirir ve varlıklarını
unutmamızı sağlar. Oysa bu kameralar çoğunlukla varlıklarını, izleme ve
kontrolün her yerde olduğunu hatırlatacak şekilde kısıtlı olarak görünür
halde bırakırlar. Aslında görünür olanın etkisi, kayıt cihazları gösterdikleri
işlevsellikten daha güçlüdür. Bingöl’ün kamerası işte bu ikileme değinmektedir (Bingöl, 2014: 11).
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Görüntü 6-7-8. Burçak Bingöl, Günebakan I-II-III, Seramik, Metal, 33x34x38cm, 2011.

Güvenlik kameralarının kentlerimizi cadde cadde sokak sokak izlemesi; kuşkusuz
artan nüfus ve azalan güvenlik ortamıyla ilgilidir ancak, nüfusun hızlı artışı yalnız
güvenlik kamaralarının artmasına değil, bizlerden daha uzun yaşayacak biçimde
üretilmiş malzemelerin çöplerinin de artmasına neden olmuştur. Sadece 2005 yılında dünyada tüketilen plastik miktarı 235 milyar kilogramdır (Dellenbach, 2009:
75).
Bahar Arı Dellenbach “İstanbul Hatırası” adlı eserinde bir zamanların doğal
güzellikleri ile meşhur, taşı toprağı altın şehri, bugün ise tüketim zincirinin
büyük bir parçası olan 11 milyon nüfuslu metropol İstanbul’un suretini kullanmıştır. Eserinde gazlı içecek kutuları, pet şişeler, plastik bardaklar ve enjektörler döküm yöntemiyle seramik malzemeden üretilmiş, siyah renk ile
atık etkisi güçlendirilmeye çalışılmış ve bu atıklar bir araya getirilerek bir
fon oluşturulmuştur (Görüntü 9-10). Foto blok malzemenin üzerine, tasarımı yapılmış olan İstanbul manzarası yerleştirilmiş, bina ve camilerden oluşan siluet kesilip çıkartılarak, fondaki seramik malzeme ile simgeleştirilmiş
olan atıkların görünmesi sağlanmıştır (Görüntü 11) (Dellenbach, 2009: 75).

Görüntü 9-10-11. Bahar Ari Dellenbach, Istanbul Hatırası, 140x25x11 cm, ESÇ-1
Seramik Çamuru, Dijital Baskı, 2009.
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Dellenbach eserinde, güzellikler ile günümüz şehir yaşamının bir parçası haline
gelen bu plastik atıkların birlikteliğinin tezatlığı vurgulanmak istemiştir (Dellen
bach, 2009: 75). Dellenbach, çevremizi saran atıkları seramik malzemeyi kullana
rak yeniden üretmiş, Elif Aydoğdu Ağatekin ise seramik malzemenin kendi atığını
kullanarak biçimlendirdiği “Çarpık Parklaşma” adlı eserinde; son 60 yılda ülkesin
de yaşanan ve durdurulamayan göç kavramını, bu göçe bağlı büyüyen yapılaşma
sorununu, kentleşme konusunda büyük sıkıntılar yaşanan mekânlara ve bu me
kânlarda yaşamak zorunda kalan çocuklara, o çocukların en masum ihtiyaçlarına
vurgu yapan yapılar inşa ederek aktarmaya çalışmıştır.
Ağatekin’e göre; nüfusun dur durak bilmeyen artışı, zamanla bireylerin dedelerinin mezarlarından çok uzaklara, geçinebilmek için gitmelerini zorunlu
kılmıştır. Türkiye’de büyük bir çoğunluk bugün babasıyla ne aynı evde doğmuş, ne aynı okullarda okumuş, ne de aynı sokaklarda oyun oynayabilmiştir. Kendileri için geçmişsiz olan yeni kentlerine göç etmek zorunda kalanlar,
o kentte çevreledikleri toprağa ev koyup, o kenttekilerle birlikte yaşamaya
başlayınca; düzen bozulmuş, mekânlar sıkışmış, evler üst üste binmiş, kentler çirkinleşmiştir. Türkiye’de kentte yaşam; boğucu, gri bir mahkûmiyetin
tutsağı etmiştir artık insanları (Ağatekin. 2012, 151).

Görüntü 12-13-14. Elif Aydoğdu Ağatekin, Çarpık Parklaşma , Atık Refrakter, Su kesim ile kesiliş
porselen karo, Raku, 2012.

Elif Aydoğdu Ağatekin ne yazık ki öncelikle çocukların hak etmediği bu yeni yaşam
kültürüne duyduğu üzüntünün bir ifadesi olarak “Çarpık Parklaşma” adlı eserinde
(Ağatekin, 2013) kullandığı salıncaklarda sallanan çocuk figürlerini atık seramik
karoları waterjetle kestirerek hazırlamıştır. Günümüzün yaygın, sıkışık, gri, yüksek,
çirkin apartman kültürüne uygun biçimde, düzensizce, üst üste konmuş yığın kütlelerini atık refrakter seramik parçalarını kullanarak biçimlendirmiştir (Görüntü
12-13-14) (Ağatekin, 2013). Ağatekin, bu kütlelerin içine; zincirler takarak birleştirdiği sallanan çocuk figürlerini, tüm o tutsaklığa inat yaşayan umut için birleştirmiştir (Ağatekin, 2013).
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Köyden kente göç gecekondulaşmayı, seçimler gecekonduların bir şekilde tapulu
mülklere dönüşmesini sağlamıştır. Başlangıçta tek katlı olan bu yapılar zamanla
düzensiz apartmanlara dönüşürken, konut ihtiyacına yetersiz kalan kentlerde sorunun çözümü için kentsel dönüşümün tek çare olacağına inanılmış ve gecekonduların üzerine aynı kutu bloklardan oluşan ve bu sefer daha çok katlı olan evlerin
yapılmasıyla yeni yaşam alanlarının oluşması süreci başlatılmıştır. Nizam Orçun
Önal’ın Mortage ve TOKİ adlı eserlerinde günümüzün kent yaşamının yeni mekânlarına dikkat çekilmekte, tek göz odalarda yaşayan koyunlar çaresizliği sembolize
etmektedir (Görüntü 15-16-17).

Görüntü 15-16. Nizam Orçun Önal, TOKİ 2, Kalıp ve Serbest Şekillendirme 1050ºC,
Sırlı Sagar Pişirimi, 2015.
Görüntü 17. Nizam Orçun Önal, TOKİ ve Mortgage, Kalıp ve Serbest Şekillendirme 1050ºC,
Sırlı Sagar Pişirimi, 2015.

Önal’ın çalışma yöntemi; etrafında gelişen ve kendince algıladığı dünyayı
metafor anlatım yoluyla somut görünümde sunmak ve kurgulanmış kıssalar ile farkındalık yaratmaktır. Metaforlarda en çok koyun figürleri ön
planda yer almaktadır. Koyunlar, insanların çaresizliklerini ve masumane
sessizliklerini betimlemesinin yanı sıra, sürü psikolojisi mantığı ile kolayca
yönlendirilebileceği metaforunu barındıran bir simge olarak da bilinmektedir. Hayatta kalabilmek, farklı addedilmemek adına düşünmeden ve kişisel bir görüşe sahip olmadan kayıtsız-şartsız sürüyü takip etmek koyun
simgesi ile verilen bu metaforun özüdür (Önal, 2015).

Görüntü 18-19-20. İnsel İnal’ın, K2 Galeri, Turist in Formation sergisinde gerçekleştirdiği
“Kurban-Midye” adlı performansı
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Son 40 yılda Türkiye’de göç yalnızca Kürt nüfusun İstanbul gibi büyük şehirlere
göçmüş olmasıyla sınırlı kalmamış, özellikle İstanbul ve Anadolu’da binlerce yıl
yaşamış bugün azınlık olan toplumlar, yerlerini, yurtlarını bırakarak başka ülkelere göçmüşlerdir. Tüm bu yaşananlar; kültürün değişimine, dönüşümüne, dokusunun, tadının başkalaşmasına neden olmuştur. Özellikle performans projelerini
dialoglar üzerinden geliştirerek, seramik ve porselen malzemesini farklı bağlamlarla kullanarak yeni algılar, yeni ifadeler ve yeni farkındalıklar yaratmayı deneyen
(İnsel, 2010) İnsel İnal; “Kurban-Midye” adlı performansında, bir Rum mezesi olan
midye dolma ve yaşanan göçle birlikte bu mezenin el değiştiren yapıcıları ve lezzetine vurgu yapmıştır (Görüntü 18-19-20).
İnal’a göre; doğulu Kürt vatandaşların üretimine geçen eskinin rum mezesi midye dolması, çeşitli metaforları da içinde barındırmaktadır. Hatta acı
katılarak doğu kültürüyle yorumlanan yiyecek, tamamen bir göç sembolu
halinde projenin içine dahil olmuştur. İnce porselenler saray geleneğini çağrıştıran duruşuyla midye üzerinden bugünün göç bağlamını performansın
merkezine taşımış. İzleyiciye ikram edilecek porselen midye dolmanın bulaşıklı kalıntıları (İnal, 2010), ise sergi boyunca izlenebilecek biçimde sunulmuştur.

Türkiye’de değişim kültürel anlamda yalnızca yemeklerin tadıyla sınırlı kalmamış,
1980’lere kadar atmayı hiç bilmemiş, olanı katık etmiş, eskiyi söküp yeniden dikip
giymiş toplum bir anda tüketim çılgınlığına kapılmış, üretmenden tüketen kuşaklar yetiştirilmeye başlanmıştır. Toplumun yaşadığı dayanılmaz tüketim arzusunu
eserlerinde konu edinen Temel Köseler, “Taslar Alış Verişte” adlı eserinde, işlevsel, gösterişsiz, ucuz, kırılıp bozulduğunda kaygı çekmeden atılıp yerine bir yenisi
koyulabilecek kullanım nesnesi (Köseler, 2015) olan plastik tasları kalıplayarak kullanmıştır. Eserin üzerindeki market arabaları dayanılmaz tüketim arzusunu simgelemektedir. 175 cm yüksekliğindeki iş, Köseler’in boyu kadar olup, taçlı portre de
(Köseler, 2015) Köselerin kendisine aittir.

Köselere göre bu plastik taslar, herkesin yaşamında yeri ve günlük yaşamını
sürdürmesinde katkısı olan ancak adı olmayan insanlardan her biri gibidir.
Varlıklarını işimiz aksadığında hissettiğimiz, işlerimiz yolunda ise yokluklarını hiç hissetmediğimiz taslar, bazen marketin kasasında, bazen belediye
otobüsünün direksiyonunda, bazen de yediğimiz ekmeğin ilk emeğini, buğday tohumuna yer hazırlamak için toprağı çapalayarak emek veren kişiler
olarak görülebilirler”… “Her bir tas, önceden planlanmış oyunların figürleri
ancak körüklenen tüketimin de başkahramanları olarak, market arabalarının usta sürücüleridirler. Taslara ürettikleri ile değil tükettikleri ile değerli
oldukları hissettirilmiştir (Köseler, 2015) (Görüntü 21-22-23) çünkü.
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Görüntü 21-22-23. “Taslar Alış Verişte”, Kırmızı döküm çamuru, Terra sigillata,
indirgen ve oksijenli Pişirim, 175 cm, 2007.

Temel Köseler’in eserinde dikkat çeken bir başka önemli nokta seramiğin
değeriyle ilgilidir. Binlerce yıllık seramik tarihine bakıldığında, farklı coğrafya ve zaman dilimleri içinde seramikçiler değerli metal veya mermer
kapların tıpkılarını, daha ucuza mal etmek için seramik malzeme ile yapmışlardır. Ancak bu eserde tam tersi olarak daha ucuz plastik tasların tıpkıları seramik malzemeyle yapılarak, hem seramik sanatına hem de taslarla
simgelenen insanlara daha fazla değer vermek amaçlanmıştır (Köseler,
2015)

İnsanın insana vermesi gereken değerin unutulduğu anlar Türkiye’de zaman zaman büyük acıların yaşanmasına neden olmuş, bazen farklı etnik kimlikler, bazen
de inanılmış farklı dinler uğruna insanlar insan olmanın erdeminden çok uzaklaşmışlardır. Doksanlarda Türkiye bir daha hiç yaşanmaması umulan bu süreci;
suikastlar, kayıplar, faili meçhul cinayetler, meclisten atılan milletvekilleri ve katliamlar gibi pek çok sıkıntılı olayla geçirmiştir.

Görüntü 24-25. Lerzan ÖZER, “İçinde Bir Sıkıntı Var”,
Porselen kahve fincanları ve fallardan oluşan düzenleme, 1995.
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Lerzan Özer 1995 yılında “İçinde Bir Sıkıntı Var” adlı her biri ayrı bir şehri ve mavi
rengiyle umudu simgeleyen kahve fincanlarından oluşan bir Türkiye Haritası düzenlemiştir (Görüntü 24-25). Özer, Türk toplumunda geçerli olan kadercilik ve fal
umuduna bir gönderme yaptığı (Özer, L. Kişisel iletişim: 29 05. 2015) düzenlemenin bazı fincanlarında dikkat çeken tarihler Türkiye’de yaşanmış bu sıkıntılı dönemlerden bazılarına (12 Mart 1995 İstanbul Gazi Mahallesi Olayları, 2 Temmuz
1993 Sivas Katliamı-Madımak Olayı gibi) işaret etmektedir. Özer, haritasının Ankara sonrası bölümündeki fincanların içine gerçek kahve falıyla müdahale ederek tek
tek harfler yazmış ve düzenlemenin bütününde oluşan cümle: “İçinde bir sıkıntı
var”ı oluşturmuştur (Özer, L. Kişisel iletişim: 29 05. 2015). Eserde dikkat çekici ve o
dönem yaşanmış tüm çıkmazların, yerinde yapılamamış müdahalelerin sorumlusunun bir değerlendirmesi olarak kabul edilebilecek detay, “Ankara’nın fincanının
açık fakat içinde hiçbir şey yer olmadan” (Özer, L. Kişisel iletişim: 29 05. 2015)
sunulmuş olması eleştirisidir.
2009 yılında Türkiye’de demokratik standartların geliştirilmesi ve Türkiye’nin terörle sorunun bitirilmesi için demokratik açılım süreci başlatılmış, süreç ülkede
derin tartışmaların oluşmasına yol açmıştır. Elif Aydoğdu Ağatekin atık refrakter
plakaları kullanarak biçimlendirdiği “Açılım” adlı eserinde öncelikle plakaların yüzeyine elmas uçları bulunan bir el frezesi kullanarak Türkiye haritasını kazıyıp konuyla ilgili tüm duygularını yazmış ve bu işlemi ön ve arka yüzeyde tekrarlamış ve
raku pişirimi yapmıştır. “Açılım”ı ayakta sunabilmek için oluklu refrakter ayaklar
kullanılmıştır (Ağatekin, 2012: 106).

Görüntü 26-27-28. Elif Aydoğdu Ağatekin, “Açılım”, 50 x 85 x 34 cm, Atık
Refrakter, Raku, 2010.
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Ağatekin’in Açılım’ın görsel sunumunda vurgulamak istediği duygu; tek
bir açıdan bakıldığında bütün olarak algılanan yüzeyin çevresinde dolaşılmaya başlandığında açılması ve aslında parçalandığı gerçeğidir (Görüntü
26-27-28). Ön ve arka yüzeyinde benzer görüntüyü vurgulanmak istenmesi
bu parçalanmanın sanılanın aksine yalnız doğudan batıya doğru değil aynı
zamanda batıdan doğuya doğru da gerçekleştiğidir (Ağatekin, 2012: 107).

Yaşanan sıkıntılı yıllar takvimleri 2010’lara getirdiğinde Türkiye halen terörle ilgili yaşadığı sıkıntıları çözmemiş durumdadır. Elif Aydoğdu Ağatekin; bunca zaman
Türkiye’de yaşanmış terör ve şehit cenazeleriyle ilgili olarak; yaygınlaşan ölümü
yüceltme kültürüne eleştirel bir bakış açısıyla “Şehitler Ölür” adlı bir seramik düzenleme hazırlamıştır (Ağatekin, 2012: 112).

Görüntü 29-30. Elif Aydoğdu Ağatekin, “Şehitler Ölür”, 140x40x190 cm,
Atık seramik refrakter, Raku, 2010.

Düzenlemede internet ortamından ulaşılan şehit mezarlarındaki bilgiler kullanıl
mış, farklı yüksekliklerde hazırlanmış refrakterleri mezar taşları biçiminde sırla
mıştır. Mezar taşlarının üzerine her biri Türk bayrağına sarılı tabutları, atık refrak
ter plakaları kullanarak sırlamıştır. Raku pişiriminin ardından tüm parçaları birbiri
ile birleştirerek düzenleme (Ağatekin, 2012: 113) tamamlanmıştır. Ağatekin “Şe
hitler Ölür” adlı eserinde; ölüm kültürünün her şehit cenazesinde “Şehitler Ölmez” diye bağıran kalabalığın yücelttiği ölümün aslında ne dense gizlenemez bir
gerçek olduğu tezatlığını aktarmak istemiştir (Görüntü 29-30).
Benzer bir tezatlığı Aslı Aydemir, “In The Name Of Peace IV” adlı porselen ve be
tondan oluşan düzenlemesiyle; barış, demokrasi, huzur, refah, adalet gibi tama
men pozitif duyguları çağrıştıran ve daha yaşanılır bir dünyayı düşlememize yol
açan tüm kavramları vaat ederek, çıkarları için dünyayı yaşanmaz hale getiren ve
hatta kana bulayanlara ithaf ettiği bir nevi barış duvarı (Aydemir, 2015) (Görüntü
31-32) inşa etmiştir.
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Görüntü 31-32. Aslı Aydemir “In The Name Of Peace IV”, Porselen + Beton Düzenleme

Aydemir’in duvarı, porselen silahlardan ve silahların gömülerek oluşturulduğu beton tuğla birimlerden oluşmaktadır. Porselen, beyaz rengiyle barışı
simgelemekte ve sert yapısıyla gücü, kırılganlığı ile de savaşın açabileceği
tahribi gözler önüne sermektedir. Bu yüzden çoğu silah deforme edilmiş
ve kırılmıştır. Bir barış anıtını silahlarla donatmak, bu illüzyonu izleyiciyle
baş başa bırakmak adına seçilmiştir. Silahların rengi ne olursa olsun bahsi
geçen kavramlarla aynı cümle içinde bulunmaları söz konusu bile olamaz.
Maalesef barış için bir silah henüz icat edilmemiştir (Aydemir, 2015).

Elif Aydoğdu Ağatekin de ülkesinde yıllardır bitmeyen birbiri ile akraba olmuş
Kürt ve Türk toplumunun, bir türlü çözülemeyen silahlı çatışma ortamına ve ateşi
söndürülemeyecek evlat acılarına son vermenin, her geçen gün ne kadar zorlaştırıldığını… İmkânsız gibi görülen barışmanın, aslında sunumundan kaynaklanan
sorunlarını vurgulamak için vurgulamak için (Ağatekin, 2012: 137) “Bir bardak
barış alır mısınız?” adlı seramik eserini biçimlendirmiştir.
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Görüntü 33. Elif Aydoğdu Ağatekin, Bir bardak barış alır mısınız?, 20x43x3 cm, 2012.

Bu eserde Ağatekin’in bir çaydanlık kullanmak istemesinin nedeni; her iki
toplumun ortak kültüründe çayı çok sevmeleri ve çözüme işaret gösterilen
diyalogun zaten çayla birlikte her gün bu toplumların arasında yaşanıyor
olması çelişkisidir. Bu toplumların birbirleri ile helalleşmelerini beklemenin,
ne yazık ki içi doldurulamayacak bir çaydanlıkla ve yine içi doldurulamayacak bir fincanla barış ikram edildiği sürece mümkün olamayacağı gerçeğidir (Ağatekin, 2012: 138) (Görüntü 33).

Türkiye’de son yıllarda barış içinde yaşayabilmek yalnız toplumlar arasında değil toplumun en küçük birimi olan aileler için de ciddi bir soruna dönüşmüştür.
Teknolojik gelişmeler ve kadının iş hayatına girmesi, dinsel ve töresel değerlerin
toplum üzerindeki etkisinin azalması, kitle iletişim araçların olumsuz etkileri gibi
nedenlerle (Yaşar; 2015) boşanma ciddi toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Son
10 yılda boşanma oranı yüzde 63 artmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2005-2011 arasında 604 bin çift boşanmıştır (Yaşar; 2015).
Daha önceleri düşünülmesi bile toplum tarafından ayıp karşılanan, çok nadir görülen boşanma, seramik sanatçıları tarafından evlilik kurumunun ikircikli halleriyle;
ona yüklenen hayalleri ve hayal kırıklıklarını seramik malzemenin farklı ifade araçlarını kullanarak konu edilmiştir. Tuba Korkmaz; edinimlerine dayanarak; bugünkü
anlayışta evlilik kurumunu, çoğunlukla organik bağını yitirmiş ve hatta ‘kurumsal’
bir halde ‘yapılan anlaşma gereği’ sürdürülen bir zorundalık olarak gördüğünü
(Korkmaz, 2015) belirtmektedir. Korkmaz’a göre evlilik antlaşması çiftleri sevgiden
daha çok, ödenmesi gereken ev kredisi borcuyla birbirine bağlamaktadır (Korkmaz, 2015). Korkmaz, evliliğin sadece birer ‘baba’ ve ‘anne’ figürüne dönüşmek
için kullanılmış bir kurum (Korkmaz, 2015) olduğunu düşünmektedir.
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Görüntü 34-35. Tuba Korkmaz, “Hiçbir şeyim olana kadar her şeyim olur musun?

Korkmaz’ın; “Hiçbir şeyim olana kadar her şeyim olur musun?” adlı seramik karo üzerine baskı olarak hazırladığı eserinde, (Görüntü 34-35) boşanmış bir kadın deneyiminin verdiği taraflılık duygusuyla evlilik hakkındaki fikrini kendi evlilik fotoğrafıyla imlemiş. Boşanma sonrasında aradaki
bağın ‘hiçbirşey’e dönüşmesi ve o ana dek ‘herşey’immiş sandığı adamla
arasındaki kopukluğu Rumi’nin evlilik duasıyla düştüğü çelişkiyle destekleyerek göstermiştir (Korkmaz, 2015).

Elif Aydoğdu Ağatekin evlendirdikleri çocuklarının çeyizine aldıkları yemek takımıyla hep beraber bir yemek bile yiyemeden boşanan çiftlerin ebeveynlerine
adadığı (Ağatekin, 2012: 146) “Kırık Çeyizler” adlı eserinde, evliliğin günümüz
koşullarında çatırdayan gerçekliği ile izleyici buluşturur. Eksiksiz çeyiz takımlarının içine mutlu olamayanlarla, evliliklerini yoktan var etmiş büyükannelerin kurdukları büyük ve doyulmaz lezzetteki sofraların çelişkisini, atık porselen tabaklar
içine sulu çıkartma dekoru uygulanarak aktardığı sofra fotoğraflarıyla anlatmıştır.
Ağatekin’in tabaklarının içinde kat kat kırılarak azalan sofra görüntüleri; evlilik kurumuna karşı yeni kuşağın azalan sabrının, bir göstergesi olarak kabul edilebilir
(Görüntü 36-37-38).

Görüntü 36-37-38. Elif Aydoğdu Ağatekin, “Kırık Çeyizler”, Atık porselen üzerine sulu çıkartma, 2012.
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Türkiye’de toplumun son 30 yılda yaşadığı tüm bu derin acılar, mutsuzluklar,
göçler, değişiklikler ve sıkıntılı dönemlerin sonucunda insanlar depresifleştirmiş,
eskisi kadar mutlu olabilmek için antidepresyon ilaçlarıyla çare aramaya başlamışlardır.
Zehra Çobanlı’nın “Uyum” adlı eseri; ilaç içerek bulamayacağımız hoşgörü, tutarlılık, bağışlama, merhamet, sevgi gibi değerlere; kapakları açılamayan seramik ilaç
şişeleriyle dikkat çeker, eser aynı zamanda yaşamın gerektirdiği uyumu sorgular,
doğa ile çevre ile eş ile evlat ile komşu ile uyumlu olabilmeyi tartışır (Çobanlı,
2015: 3). Çünkü mutluluğun anahtarı olan bu değerlere sahip olabilmek büyük
emek, eğitim ve uyumu gerektirmektedir (Görüntü 39-40).

Görüntü 39-40. Zehra Çobanlı, “Uyum”, Bej Sır, Altın, 4 cm

Türkiye’de son 25 yılda yaşanan paradoksal durumların yansıması olarak Çağdaş
Türk Seramik Sanatında örneklenen eserlerden hareketle bir değerlendirme yapılacak olunursa, yaşanılan çağa ve olaylara karşı seramik sanatçılarının konuyu
eleştirel bir tavırla ele aldığı ve işlediği söylenebilir. Ayrıca yapılan eserlerde estetik sorunsalların önüne geçen bir içerik zenginliği de dikkat çekmektedir. Bu çağdaş seramikler; seramiğin teknik dilinin getirdiği sınırlandırmaların ötesinde geleneksel form-malzeme-teknik ilişkilerini de sorgulayan yeni yaklaşımlarıyla Çağdaş
Türk Seramiğinde yeni bir dönemin de tanıklığını yapmaktadırlar.
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Dijital Sanatı Anlamak: Miguel Chevalier, Peter Kogler
ve NOHlab’ın İşleri Üzerinden Bir Değerlendirme
Understanding Digital Art: An Assessment on Miguel Chevalier,
Peter Kogler NOHlab’s Works
Doç. Ahmet Albayrak
Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bilimleri Bölümü

Özet

Dijital alan günümüzde sanatı en farklı şekilde ele alan teknik olasılıkları ve kuramsal açılımları barındırmasıyla dikkat çeken bir olgunluk seviyesine ulaşmıştır. Bilgisayar teknikleri ve
kullanımı, yazılımın doğasının genişlemesi ile sanata oldukça farklı yeni imkanlar sağlamıştır.
Bu araştırma, çağdaş sanatın içinde oldukça farklı bir konuma erişen dijital sanatı kuramsal
ve pratik olarak ele alarak yeni sanatçı tipinin yeni argümanlarına odaklanmaktadır. Dijital
sanatın doğasını anlamaya çalışırken yeni sanatçı kimliği de incelenerek yapılandırılmalıdır.
Kendi alanında oldukça etkili yapıtlar ortaya koyan ve dijital alanı bir literatür olarak sanata
eklemleyip bu alanı zorlayan başat sanatçılar stratejik bir referans noktası olarak ele alınmış
ve lineer olmayan bir yöntemle çağdaş sanata çeşitli sorunsallar bağlamında dikkat çekilmiştir. Çünkü dijital alan bilindiğinin tersine sadece yazılım (software) ile altı çizilecek bir
değerler bütünü değil deneyimsel bir ağ kültürüdür. Bu da çağdaş sanatın dijital bölgesinin
ve dijital sanat yapıtının daha verimli okunabilmesi ve için çok daha elzem bir konudur.
Anahtar Sözcükler: Dijital Sanat, Çağdaş Sanat, Mapping, Yazılım, Mekan

Abstract

Digital space art at present handled differently by the technical possibilities and theoretical
underpinning hosting has reached a remarkable level of maturity. Computer techniques
and the use of the software is quite different in nature, with the expansion of the art has
provided new opportunities. This research in contemporary art, digital art reach a position
quite different theoretical and practical by addressing the new arguments focuses on a new
type of artist. When trying to understand the nature of digital art is also examining new
artistic identity must be configured. Their area is quite effective structure revealed and digital space literature as art to articulate these areas forcing the dominant artists a strategic
reference point taken as and a non-linear method of contemporary art and contemporary
art, various problematic in the context is emphasized. Contrary to what is known only because the digital domain software (software) will be underlined with a set of values is not
an experiential network culture. This of contemporary art and digital art digital readability
and to work more efficiently is a matter of much more essential.
Keywords: Digital Art, Contemporary Art, Mapping, Software, Space
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Modern sanatın Batıdaki en büyük ülküsü sanatın, yeteneğin bir ilerlemeye ve
pozitif bir ivmeye bağlı olarak geliştirilebilmesini ön plana alması ve tüm eski geleneksel sanatsal üretim araçlarında yeniliğe gidilmesi üzerineydi. Büyük ütopya
ve gelişmenin sağlanması için her bilimsel alanda ve toplumsal konularda olduğu
gibi konvansiyonel olan tüm sanat değerlerinin terkedilmesi nihai bir durum olarak
belirmişti. Bunun sonucunda sanatın gerek kültürel manzaradaki gerekse sanatçı
tipindeki yarattığı tartışılan ivme, yeni kullanım alanları ve malzemelerle çeşitlendi
ve çeşitli süreçlerden geçerek postmodernizmle beraber çetrefilli bir hale büründü. Teknolojinin ve iletişim araçlarının gelişip yaygınlaşması sonucu çağdaş sanatta
bir portatiflik fikri ve elektronik üzerindeki görüntülerle ilgili düşünceler oluştu.
1900lerin ikinci yarısından itibaren büyülü nesne fotoğrafik, sinematik görüntü
idi. Portatifliğin getirdiği televizyonla manyetik görüntü ise kullanıma açık bir veri
olduğundan aşırı hızlı bir şekilde gündelik hayata nüfuz etti. Bu görüntünün doğası kabul edileceği üzere manyetik birimlerden yani TV görüntüsü ve içeriğinden
meydana gelmekteydi. Bu da hatırlanacağı üzere Nam Jun Paik* gibi bir sanatçının
sanat ortamında protagonist bir isim olarak damga vurmasını sağladı. Akabinde
görüntünün, imgenin hali için kuşkusuz oldukça yeni bir dönemeçten geçildi.
1960’dan itibaren renkli televizyonun geniş kitlelerce kullanılması artış göstermiştir. Elektro manyetik görüntünün yapısal organikliği manyetik alanların, dalgaların,
frekansların dağılımına ve biçimlenmesine bağlıdır. Film ve bant yapısı ışık, manyetik ve kimyasal bir sentez içerir. Televizyon ya da elektronik görüntülerin temeli
bu bağlamda manyetik olarak manipüle, kullanılma edilebilme olanağı tanırken
günümüzde görüntüyü kodlar ve ışık oluşturur. Dijital (sayısal) kodların oluştur-

Görüntü 1. Nam Jun Paik, Magnet Tv,
72.01 x 48.9 x 62.23 cm.

* Nam June Paik’in sanat pratiği, görüntü formatının manipüle edilebilirliğinin ışık-manyetik dalga ve türevleri üzerinden gerçekleşmesine dairdir. Dijital alan ise fiziksel olanın yanında sayısal kod yazma gibi tamamen bilgi teknolojileri
üzerine manipüle edilebilir her türlü imkanı sunar. Bu bakımdan görüntünün sanatsal biçimde sanatçının ufkuna ilk kez
yerleşmesinin protagonisti olarak Nam Jun Paik’i birincil örnek olarak belirtilmesi gerekmektedir.
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duğu renk uzayı (RGB) ile harmanlanan görüntü, manyetik değil yazılımsal olarak
kullanılır. Yeniden oluşturma, sıfırdan yaratma, istenildiği gibi eylem atfedebilme,
kısacası dijital imgeye, sese istenilen her davranış kod yazımı veya yazılım (software) ile bilgi yüklenebilir, davranış kazandırılabilir. Günümüzde dijital görüntünün,
dijital sesin ve dijital sanatın en cazip ve en büyüleyici ortam olmasındaki durum
bu sınırsız eylem aktivasyonu yaratmasındaki kod özgürlüğüne bağlı üretim biçiminde yatmaktadır. Günümüz sanatçısının mutfağı artık hiç olmadığı kadar dijital
araçlarla donatılıdır. Bu da onun görsel ya da işitsel her türlü imge ile istediği gibi
oynayabilmesine sonsuz imkan verir. Yazılım yegane ve başat mecradır.

Miguel Chevalier Örneği

Çağdaş sanatın tanımı hakkında tartışmalar devam etse de ünlü sanat eleştirmeni
Michael Wilson’un deyimiyle çağdaş sanat yaşadığımız dönemde yapılan sanattır.
(Wilson, 2015) Dijital sanat da çağdaş sanatın bir türü ve birimidir. * Yegane enstrümanı ise yazılımdır. Yazılım (software) bilindiği üzere elektronik ve dijital aygıtların
mekanizmaları arasındaki haberleşmeyi sağlayan sayısal kodlardır, anlatısal makina
dilidir. Yazılım, her sektörde ve bilimsel alanlarda olduğu gibi sanatın da önemli bir
mekanizması ve mecrası halinde olup akışkan bir organiklik sunmaktadır. Sanatçı
hem yazılımın saf dillerini kullanabilecek kadar uzman, uzmanlarla ortak çalışan ya
da yazılımın arayüzü (interface) sayesinde bir yazılım uzmanı olmadan da son kullanıcı (end user) olarak bu sahnede etkin bir role ulaşmıştır. Çağdaş sanat günümüzde elbette klasik üretim biçimlerini terketmemiş, resmi, heykeli, sinemayı, fotoğrafı
analog ve geleneksel metodları (boya, fırça vb.) güncel bir dille harmanlamakta
konu ve içerik çerçevesinde sanat ortamında işlerliğini korumaya devam etmektedir. Dijital alan ise hem bu geleneksel araçlarla hem de kendi başına bir tekil disiplin
olarak baş döndürücü şekilde sanat ortamında izleyici ile iç içedir.

Görüntü 2. Crossborders, Metz Tren İstasyonu, 2 bilgisayar, 6 projeksiyon, 1 Apple G5,
8 hoparlör, 3 sensör, 17x4 m., yazılım: AAASeed - Emmanuel MÃ¢a Berriet, 2007.

* Dijital sanatın genel-geçer tanımı, artık bir kült bilgi kaynağı olan Wikipedia’da “genel anlamda üretilişinde bilgisayarın rol aldığı, fiziksel olmayan nesnelerin üretilmesiyle gerçekleşen sanat biçimi” olarak verilse de dijitalliğin “çağdaş
sanat” için sadece bir araç değil melez bir form olduğuna da işaret etmemiz gerekir.
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Paul Virilio; “Tek olmayan bir dünyaya giriyoruz ama bu dünya 2 tane gerçeklik
sunuyor; sanal olan ve gerçek olan. Burada bir simülasyon yok sadece yer değiştirme var” (Wilson, 2015, s.181) der. Dijital sanatın diğer geleneksel sanat üretim
metodlarından ayrılan başat niteliği alımlayıcı/izleyici ile arasında kurduğu spesifik
bağda, değiş-tokuşta yatmaktadır. Artık izleyici dijital sanat yapıtı bağlamında sadece izleyici değil bir “katılımcı”ya dönüşür. Bu bağlamda ele alacağımız Fransız
sanatçı Miguel Chevalier’in yapıtları, konunun stratejik açıdan önem taşıyan kilit
açılımları barındırması bakımından önem taşımaktadır.

Görüntü 3. Fractal Flowers, 1 bilgisayar, 2 video projeksiyon, 1 kızılötesi sensör, 10x4 m,
yazılım: Cyrille Henry ve Antoine Villeret, 2014.

“Fractal Flowers” adlı sanal mekan yerleştirmesinde, sanatçı, geleneksel sanat izleyicisini rutin bir sergi gezintisi deneyiminin dışına çıkarmak ister. Sergi mekanına
giren izleyiciler sanal dünyanın dijital kuşatıcılığı altında yapay bir ekosistemin parçası haline gelirler. Burada altının çizilmesi gereken önemli bir husus vardır; dijital teknoloji yeni çağın bir sanatçısı için cezbedici özellikler sunar. Lakin bu özellik
karmaşık bir görsellik (fraktal) sunması bakımından izleyici için bunaltıcı ve terk
edilmesi gereken bir aura yaratma olasılığı yüksek olduğundan, kısaca sayısal teknolojinin esasen insana dayalı bir organikliği olmadığından varoluşsal bir paradoks
yaratması söz konusudur. İşte bu noktada insanın özüne ya da hakikatine dair en temel birimi yani doğayı işin içine katan Chevalier, katılımcıyı yapıtının içerisine adeta
büyüleyici bir şekilde katmayı başarır. İzleyici ilüzyonik olduğu kadar mekan fikrinin
sarsıldığı yeni yapay sentetik ekosistemde yeni bir kozmoz fikrinin sorgulaması ile
baş başa kalır. Sanatçının yapıtı yeni nesil bir bahçedir.* Bu alternatif dijital ekosistem aynı zaman da ünlü iletişim kuramcısı Marshall McLuhan’ın vurguladığı “global
köy” teriminin sanat alanındaki bir izdüşümü olarak da yorumlanabilir. Sanatçının
ve yazılımcı ekibinin mekan hissi için tasarladıkları seslerin de birer dijital kompozisyon olduğunu belirtmek gerekir. Dijital sanatta ses (sound) de tıpkı görüntü gibi
sayılardan oluşmuş bir akıllı kod yığınıdır.
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Peter Kogler Örneği

Avusturyalı sanatçı Peter Kogler’in dijital sanatın geleneksel olan sanat disiplinleriyle kurduğu ilişki bakımından özgün bir noktası bulunur. Resim disiplininden
gelerek, bilgisayar programlama dillerini kullanarak, 1980’lerde poligonik resimler, heykeller ve çıktılar ile sanat ortamında çağına göre oldukça cüretkar ve yeni
çalışmalar gerçekleştiren sanatçı, adeta ilk dijital işlerinde bir ikon dizgesi yaratır.
Pikseller ve modelleme felsefesine dayalı portre çalışmaları ile poligonik heykelleri
bu alanın ilkleri arasında yer alır. Söz konusu durum ve yaratma ortamı Kogler’in
ilk işlerinde bir araç ve kavram olarak fiziksel gerçeklik (elle tutulabilen anlamında)
sunarken, son dönem işleri tıpkı Chevalier gibi tamamen tüm hatlarıyla, üretim
yöntemleriyle ve sonuçlarıyla sayısal ve fiziksel olmayan bir sanat yapıtına işaret
eder. Aslında bu noktada anlaşılması gereken Kogler’in işlerinin retrospektif çizgisi
aynı zamanda dijital sanatın serüveninin de mikro ölçekte bir özeti gibidir. Sanat yapıtının fiziksel gerçeklikten arınıp sayısal, sanal bir gerçeklikte var olma durumunu
örneklemektedir.

Görüntü 4. İsimsiz, tuval üzerine serigrafi ve akrilik, 1986.

Görüntü 5. İsimsiz, tuval üzerine serigrafi ve akrilik, 1986.
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Kogler’in resimsel bir çıktı ve müdahale ile sonuçlanan portreleri fiziksel olarak
resim olmakla birlikte meydana getirilme (-ki buna yazılımı/kodları fırça ve boya
olarak kullanma denilebilir) açısından yazılım dillerinin (Basic, Co-bol, Fortran gibi)
kullanılarak grafik kodlarının yazılması ile oluşturulmuştur. Portreler, tanrıçalar,
ikonografik heykeller, ikonlar, tarihi verilerle zenginleşen bu tanımlaması zor olan
eserler dijital yolla üretilip baskı teknolojilerinin gelişimine paralel olarak resim
olarak ürüne dönüşmüştür. Yine modellemenin, poligon üretiminin bir prototipi
olarak heykelin nasıl dijital bir temele oturup fiziksel bir hale ulaşabileceği de poligonik yapısal dijital bazlı heykellerinden okunabilir.

Görüntü 6. İsimsiz, 1985.

Peter Kogler, dijital mecrayı fiziksel gerçekliğinden kurtardığında mekan kavramını
yeniden inşaa eden bir sanatsal pratik izlemiştir. Peter Kogler’in 20. Yüzyılın diğer
dijital alanda çalışan sanatçılardan ayıran fark sanal yerleştirmelerinde yarattığı
zihinsel aktiviteyi uyaran dijital kompozisyonlarda gizlidir. Kogler tıpkı Chevalier
gibi izleyici eserin içine katar. Fakat Kogler farklı olarak izleyiciye mekanda sorular
sorar. Mekanı sadece yaşanan alternatif bir yer değil aynı zamanda sorular üreten,
sorgulayan, bulmacalar, bilmeceler ortaya seren bir labirent ile harmanlar. Tüm
bu üretim biçimi ve eserin kendisi dijitaldir. Önemli olan burada dijital mecranın
durumu değildir. Bizzat insanın kendisi üzerinedir. Biyoloji, fen bilimleri ve insan
davranışları üzerinden dijital sanat üreten sanatçılardan biri olan Eduardo Kac’ın
söyledikleri aslında bu fiili duruma dikkat çekmektedir; “Benim burada etkileyici
bulduğum, teknolojik güç gösterisinden ziyade, bedenimin verdiği karşılıklardı”.
(Shanken, 2012: 237).
Kogler, sanatının başından beri kendisine problem ettiği imgeleri (karınca, beyin
vb.) dijital olarak animasyona çevirir ve bu animasyonları mekanın (bu bir koridor
olabilir, bir binanın dış yapısı olabilir vb.) içine haritalama (mapping) yazılımları*
ile yerleştirir, yani mekanı imgelerle yeniden okuyarak birbirleri ile hücresel şekilde bağlanmış kaplamalar yapar. Eva Maria Stadler’in de belirttiği üzere sanatçının
seçtiği organik imgeler tematik olarak sosyal sistemler kurmaktadır.
(Stadler, 2007: 1)
* Günümüzde Haritalama (Mapping) yazılımları son derece kolay kullanılabilmeleri ve artan sayıları ile dikkat çekmektedir. Bu yazılımlar herhangi bir mekanın veya mimari bir yüzeyin koordinatları doğrultusunda elinizdeki görsel veriyi
istediğiniz gibi kullanmanıza imkan tanımaktadır. Madmapper, Resolume Arena gibi yazılımlar dikkat çeken haritalama
yazılımlarının başını çekerler.
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Görüntü 7. Mağara Projesi, Ars Electronica Center, Linz, 1999.

NOHlab Örneği

Türkiye’nin uluslararası sanat alanındaki önemli sanatçı gruplarından biri olan ve
dijital alanda son derece başarılı ve güçlü işlere imza atan NOHlab özellikle haritalama yazlımları ile oluşturdukları kurgusal, her izleyici hem de mekanla zekice bağ
kuran işlerle dijital sanatı anlamada ayrı bir kulvar açmışlardır. NOHlab resim eğitimi alan Candaş Şişman ve Deniz Kader isimli iki genç sanatçının biraraya gelmesiyle oluşmuştur. Miguel Chevalier ve Peter Kogler örneklerinde gördüğümüz mimari
mekan algısının kırılması boyutunu NOHlab’da çok daha başka şekilde görürüz.
Chevalier ve Kogler izleyiciyi katılımcı yapıp dijital alana sokarken, NOHlab belki de
dijital görüntünün arkaik temsiline döner ve bir izlek olarak mimariyi izleyicinin zihninde tekrar inşaa eder. Kogler ve Chevalier esasında bireysel problematiklere birincil planda bağlı kalıp, algıyı, estetiği aşmak isterlerken, NOHlab bireyden çıkarak
toplumsal bilincin katmanlarına kadar varan bir bellek temasını da baz almaktadır.
Örneğin haritalama gerçekleştirdikleri mimari yapıların tarihsel, sosyal, ekonomik,
siyasi, güncel ve fiziksel çevre ile olan içeriğe dayalı bağlantılarını da yapıtın katmanlarında kullanırlar. 2010 yılında Haydarpaşa Tren İstasyonu’nda gerçekleştirdikleri “Yekpare” adlı işleri Osmanlı’dan Bizans’a, Roma İmparatorluğu’ndan Pagan
kültürüne, günümüz İstanbul kentine kadar kültürel verilerle dolu olan anlatısal
bir katmana, öyküye sahiptir. Bu noktada dijital sanatın dış mekanda nasıl izleyici
kapsama alanında tutabileceğine dair olan sanal gerçekliğin şoke edici marjinal
estetiği unutulmamalıdır. Bu durum aslında halen dijital görüntünün gerçekliğinin
bir dilemma olmasında, bilinmezlik uyandırmasında gizlidir. Levent Kılıç’ın görüntü
hakkındaki savı halen geçerli olarak durmaktadır; “Ekranda oluşturulan görüntü,
bir yönüyle çok bilinen, bir yönüyle de pek bilinmeyen bir konudur.” (Kılıç, 2003: 1).
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Görüntü 8. Yekpare, İstanbul Haydarpaşa Tren İstasyonu, 2010.

Dijital imge sadece “görüntü” değil aynı zamanda dijital olarak meydana getirilip
dijital bir form sunan yapıtın aurası için çoğunlukla gerekli olacak olan “ses”e dair
işitsel bir konstrüksiyon barındırır. Dolayısıyla günümüzde dijital alanda çalışan sanatçılar tıpkı görüntü gibi sesi de her şekilde dijital olarak kompoze ederler. İşitsel
olanın görsel olana olan gücü o kadar baskın olabilir ki sadece ses koridorlarından ya da minimal seslerden bir yapıt ortaya çıkabilir. Ses olarak sanat yapıtı fikri
gerçekten sanat yapıtı kavramının günümüzde geldiği nokta için hayret vericidir.
NOHlab’ın bu noktada ses konusunda izleyici ile kurduğu ilişki ve sesin görselliğinin
mekânsal yayılımı oldukça yeni önermeler içermektedir. Maddenin ve varlığın hakikati olguları çerçevesinde katmanlı bir sanal gerçeklik ortaya çıkar. “Deep Space
Music” adlı işleri bu bağlamda iyi bir örnek olup, katılımcılar, dijital sesler, dijital
müzikler, ritme göre görselleştirmeler, dijital görüntü, ses görselleştirmeleri ile
mekan içinde siber bir uzam yaratmaktadır.

Görüntü 9. Deep Space Music, Ars Elektronika Center, Linz, 2012.
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Sonuç ve Değerlendirme

Dijital sanat, ana dolaşım alanı olarak görüleceği üzere “yaşanılan yer” kavramını gerçeklik üzerinden temele almaktadır. Yer, şehir, mekan, kamusal alan, yani,
“doğa”, dijital mecranın mekan yaratma dürtüsünün en önemli hamlesi olduğunu
sanatta da bizlere yeniden gösterir. Halil Akdeniz, “Teknolojik Toplumlarda Sanatta
Yeni Gereksinimlere İlişkin Gözlemler” adlı makalesinde toplumsal yeni durumlar
için George Freidman’ın savından hareketle İbrahim Armağan’dan şöyle bir aktarmada bulunur:
“...doğal ortam, insanın doğa ile iç içe yaşadığı, çeşitli hareketlerinden
etkilendiği ortamdır. Bu ortam henüz dönüşüme uğratılıp denetim altına
alınmamıştır. Günümüz endüstri toplumlarının içinde yaşadığı ortam ise
doğal ortamdan çok farklı olan teknik bir ortamdır. Teknik ortam, teknolojik buluşların ve yeni enerji kaynaklarının uygulamaya koyulduğu, doğanın
gereksinimlere ve amaçlara göre denetim altına alındığı bir ortam olarak
görülmektedir.” (Akdeniz, 1988: 1)

Dijital sanat; ses, görüntü, film, heykel, internet, sanal yerleştirme, simülasyonlar, video oyunları, ağ iletişimleri, biyomedikal yeniliklerle iç içedir. Bunun sonucu
olarak halen literatür tartışmaları ve adlandırma çabaları sürüyor olsa da internet
sanatı, video sanatı, multimedya sanatı, animasyon yeni-medya sanatı, sanal yerleştirme gibi alt dallarda da sanat eleştirmenleri ve küratörler tarafından mikro
şekillerde ve detaylı okuması da yapılmaktadır. Fakat sanat tarihsel bir okuma ya
da dizgeden çok dijital anlamda sanatın durumu bir “yer” yaratması üzerinedir.
Mekan ve doğa bağlamından hareketle insanın yaratılışsal, dogmatik olarak olarak “yerleşme” gibi mekânsal naif dürtülerinin dijital alanda gerçekleşen ve dijital
forma dayalı olan sanat eserlerinde de bir yaratım faktörü nitelediği gibi çıkarım
yapılabilir. Dijital doğaya hükmetme, onu kontrol etme eylemleri dijitalliğin sanal
bir gerçeklik yaratmasından dolayı bir “paradoks” ile beraber işler. Sanat yapıtı ve
izleyici alternatif diyalog ve mübadele biçimleriyle sanat eserini tek bir anda değil zamana dayalı bir sürece, yaşamsallığa indirger. Bu noktada her yönüyle dijital
anlamda sanat eserinin bir sanatçı duyarlılığından ve titizliğinden bağımsız olarak
üretilemeyeceğinin de altını özellikle çizmek gerekir. Yaratıcılık, sanat her zaman
eserin tüm formuna, biçimine ilişkindir ve teknik uzmanlıkla sanatçılığı ayıran temel kaideyi de iyi anlayıp değerlendirmemiz gerekmektedir. Dijital sanatın önemli
isimlerinden birisi olan Adrian Ward’ın vurgusu konuyu çok iyi ve yerinde sonuçlandırmaktadır:
“....asıl önemli olan niyet ve maksattır. Yaratıcılık, temsil edimi ile kav- ramsal berraklık arasındaki halkanın bir yerindedir. Otomatikleşmiş bir program kendi temsil stratejilerine başvurabilir, ancak kendisinde bir kavram
yoktur. Kurallar ve kodlar için ölçütlerin yanı sıra kavramın da sorumluluğu
hala yazarın (sanatçının) sahasındadır.” (Shanken, 2012: 94).

Uluslararası Sanat Sempozyumu

27

Kaynakça

Akdeniz, H. (1988). Teknolojik Toplumlarda Sanatta Yeni Gereksinimlere İlişkin Gözlemler.
Çağdaş Teknoloji ve Sanat-Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, Sayı (8),
1-6.
Anonim, tarihsiz. Fractal Flowers. Erişim Tarihi: 05.05.2015, http://www.miguel-chevalier.
com/en/index.html#fractal-flowers-2014-ceret
Canikligil, İ. (2014). Dijital Video ile Sinema. İstanbul: Alfa Yayınları.
Flew, T. (2014). New Media. Sidney: Oxford University Publishing.
Harrison, C., Wood, P. (2011). Sanat ve Kuram. İstanbul: Küre Yayınları.
Hope, C., Ryan, J. (2014). Digital Arts An Introduction to New Media. İngiltere: Bloomsbury
Publishing.
Kılıç, L. (2003). Görüntü Estetiği. İstanbul: İnkılap Yayınları.
Rush, M. (2005). New Media in Art. Singapur: Thames & Hudson.
Paul, C. (2005). Digital Art. Singapur: Thames & Hudson.
Shanken, E. A. (2012). Sanat ve Elektronik Medya. İstanbul: Akbank Yayınları.
Stadler, E.M. (2007). Peter Kogler. Erişim Tarihi: 09.04.2015, http://www.kogler.net/essays/
peter-kogler-0
Stern, N. (2013). Interactive Art and Embodiment. Canterbury, Gylphi Limited Publishing.
Wilson, M. (2015). Çağdaş Sanat Nasıl Okunur. İstanbul: Hayalperest Yayınevi.

28

International Art Symposium

Resimde Gerçeklik ve Aldatma, Trompo L’Oeil ve Fotogerçekçilik
Reality and Illusion in Art; Trompo L’Oeil and Photorealism
Yrd. Doç. Ayça Alper Akçay
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

Özet

Gözün görmüş olduğu nesne ile beynin kendi içinde tamamlayarak oluşturduğu algı bazen
izleyicide bir aldatmaca meydana getirebilir. Bazen de gözün görmüş olduğu algı beyinde
aldatmaca oluşturmadan olduğu gibi aktarılır. Görmek ve algı arasında oluşan bu farklılık,
gerçeği resmetme noktasında iki farklı kavramın meydana gelmesine neden olmuştur. Bu
kavramlardan biri 1880’li yıllarda ortaya çıkan, gözü aldatma anlamına gelen Trompo I’oeil’dir. Bir diğeri ise 1960’larda ABD’de ortaya çıkan Fotogerçekçilik’tir.
Trompo I’oeil, gözü aldatma anlamına gelen Fransızca kökenli bir kelimedir. İlk olarak aldatma, kandırma anlamı taşıyan alaycı, aşağılayıcı bir ifade olarak kullanılmıştır. Yanılsamanın en
üst düzeyidir. Antikite döneminde resmedilen, kuşları kandırmayı başaran Zeuxis’in üzümleri ve Zeuxis’i kandırmayı başaran Parrhasius’un perdesi resimdeki gerçekliğin ve izleyicide
uyandırmış olduğu aldatma hissinin ilk örneklerinden sayılabilir. Trompo I’oeil tekniğinde bir
düzlem üzerinde sanatsal bir etki amaçlamaksızın gerçeklik izlenimi vermeye çalışan çizimler
yapılmaktadır. Bu teknikte hiçbir ayrıntı gözden kaçırılmadan, fırça darbeleri belli olmayacak
biçimde, ölçüler, renk ve dokular gerçek nesneninkilerle aynı olacak şekilde kullanılmaktadır.
Trompo I’oeil’e karşıt bir yaklaşım da, görünürü aldatmaya fırsat vermeden resmetme yani
anı yakalama ve bunu kullanırken fotoğraftan yararlanma tekniğidir. New York ve Los Angeles
gibi sanat ortamlarında resimlerini fotoğraf kullanarak yapan, yaptığı resimleri olduğu gibi
kullandıkları fotoğrafa birebir benzeten sanatçılar bir akım oluşturmuş ve bu akım zaman
içinde Fotogerçekçilik adını almıştır. Fotogerçekçilikte imge fotoğrafa bağlı kalınarak birebir
varmış gibi aldatmacı bir yaklaşımla resmedilmekte ve izleyicide gerçekten var olduğu algısı
oluşturulmaya çalışılmaktadır. Fotoğrafı kullanarak çalışma yapan sanatçılar kendi aralarında
Hiperrealizim, Süperrealizm, Yenirealizm gibi adlarla anılan teknik ve konu yönünden bazı
farklılıklara sahip fotogerçekçilik uygulamaları yapmışlardır.
Bu çalışmada resimde yanılsama ve resimde gerçekçilik konusu ele alınmış gözün beyinde
tamamladığı imgenin izleyicide uyandırmış olduğu etkiler Trompo I’oeil ve Fotogerçekçilik
çalışmalarından örnekler üzerinden değerlendirilmiştir. Algı konusuna değinilerek gözün
oluşturmuş olduğu paralaks ve aldatmacı yaklaşım ele alınmıştır.Trompo I’oeil ve Fotogerçekçilik arasında oluşan algı farkı ve eserleri oluştururken kullanılmış olan ortak noktalar ve
farklar ele alınmış kullanılan teknik özelliklerden bahsedilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Resimde Gerçeklik, Resimde Aldatma, Trompo I’oeil, Fotogerçekçilik
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Abstract

The object seen by eyes and the perception formed and completed by the brain in itself might
sometimes create an illusion in audience. And sometimes the perception seen by eyes is transmitted without an illusion in brain. This difference created between sight and perception caused
two different concepts to appear in terms of portraying reality. One of these two concepts is
Trompo l’oeil used in 1880s which means illusion. The other one is photorealism used in the USA
in 1960s.
Trompo l’oeil is a French originated word meaning illusion. It was first used as a sarcastic and
pejorative expression which means illusion and deception. It is the highest level of illusion. The
grapes portrayed by Zeuxis which managed to trick the birds and the curtain by Parhasius which
managed to trick Zeuxis can be seen as the earliest examples of reality in art and its illusion in
audience. In Trompo l’oeil technique, some drawings are made on a line with the purpose of
creating a sense of reality without any artistic purpose. In this technique exactly the same sizes,
colours and tissues as the object are used without ignoring any details and without any trace of
the brush.
Another method contrary to Trompo l’oeil is portraying without letting any illusion of reality, that
is, seizing the moment and utilizing photographs while using this. Some artists in some artistic atmospheres like New York and Los Angeles, who drew their pictures using photographs and made
their pictures exactly the same as the photographs they used, created a movement and this
movement was called Photorealism in time. In Photorealism, image is portrayed illusively as if it
really existed exactly the same as photograph and a perception that it really exists is attempted
to create. The artists conducting their works using photographs have applied Photorealism with
some distinctions in terms of technique and subject matter using some titles like Hyperrealism,
Superrealism, and Newrealism among them.
In the current study, reality in art and illusion in art were discussed; the effects, aroused in audience, of the image which eye completed in brain were evaluated using examples of the works
of Trompo l’oeil and Photorealism. The issue of perception was mentioned and parallax created
by eye and illusive approach were discussed. The difference of perception between Trompo l’oeil
and Photorealism and common points and difference in the process of creating works were mentioned and utilized technical features were mentioned.
Keywords: Reality in Art, Illusion in Art, Trompo I’Oeil, Photorealism
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Görme olayı insanın beş duyu organından biri olan gözün dış dünyadan yansıyan
tüm imgeleri ışığın yansıtıcı etkisiyle retinaya kaydetmesi şeklinde gerçekleşir. Yaşadığımız çevreyi görerek tanır ve anlamlandırırız. Gözün gerçeği algılamasında
yanıltıcı davrandığı bazı durumlarda, yaratılmış olan imgenin gerçekliğini algılarız.
Bunun gözümüzün aldatma noktası diyebileceğimiz paralaksın yani gözlemci ile
nesnenin perspektif algılanmasının farklılığından oluştuğunu söylenebilir.
Görmek derken asıl kast ettiğimiz orada ne olduğunu bilmektir. Nesneleri
ve hareketleri görmek biraz da bunların ne “anlam”a geldiğini anlamaktır.
İşte bu işlem beyinde gerçekleşir ve buna algılamak denir. Görmek de bir
algılama konusudur ve onun şu 3 özelliğini bilmek gerekir:
1. Görme sisteminiz tarafından kolaylıkla aldatılabilirsiniz.
2. Gözlerinizin sağladığı görsel bilgide belirsizlikler olabilir.
3. Görme “bitiştirici” bir süreçtir.
Pek çok kişi görsel olarak algıladıklarının gözleriyle gördüklerinin aynısı olduğunu düşünür. Oysa ki algı aşamasında beyin salt gözden gelen uyarımları değil, önceki deneyimlerden doğan beklentileri de hesaba katarak fizik
dünyada var olmayan uyaranları sanki oradalarmışçasına yorumlayabilir
(Arel Eğitim Kurumları, 2011: 17).

Gözün işleyiş yapısına bakıldığında, gözün camera obscura denilen karanlık kutuya benzediği söylenebilir. Ressamlar açısından bakıldığında, karanlık kutunun
daha sonra da bunun gelişimiyle oluşmuş olan fotoğraf makinesinin icadı onları endişeye düşürmüştür. Teknolojinin de sanatta kullanılmasını destekleyen bir
grup ressam tarafından artık fotoğraf makinesinin de resim sanatında kullanılması söz konusu olmuştur.
Gözün algılamış olduğu görüntünün tek boyutlu yüzeye yansıtılmasında sanatçılar
iki farklı yaklaşım sergilemektedir. Bunlardan birincisi Trompo I’oeil olarak adlandırılmıştır. Trompo I’oeil gözü aldatmak, gerçeğe uygun olarak betimlenen şeyin,
izleyicide nesneyi gözü aldatacak denli gerçeğine uygun bir biçimde algılaması
olayı olarak tanımlanmaktadır. Yanılsamanın en üst noktası olarak kabul edilebilen
Trompo I’oeil, bir başka deyişle “bir düzlem üzerinde sanat içeriği olan resimsel bir
etki amaçlamaksızın, gerçeklik izlenimi vermeye çalışan her tür çizim, boyama vs.”
olarak tanımlanmaktadır (Sözen ve Tanyeli, 2014: 307). Fransızca kökenli bir terim
olan Trompo I’oeil, ilk olarak 1803 yılında, ilk örnekleri batı tarihinin başlangıcına
uzanan özel bir tasvir türünü tarif için, aşağılayıcı bir terim olarak kullanılmıştır
(Leppert, 2002: 35).
Diğer yaklaşım ise, yanılsamaya ihtimal vermeden gerçeği resmeden ve bunu uygularken fotoğraf makinesinden yardım alan sanatçılar tarafından, 1960’lı yıllarda
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oluşturulan ve adına Fotogerçekçilik denilen akımdır. Fotoğrafı aynen resmetmelerine rağmen Trompo I’oeil’den farklı olarak gözü aldatma olayına girmemişlerdir.
Fotogerçekçilik fotoğraf kullanarak resim yapan ve resimleri olduğu gibi
kullandıkları fotoğrafa benzeten sanatçıları içeren bir akımdır. Bu akıma Hiper-gerçekçilik, Süper-gerçekçilik, Keskin Odak Gerçekçiliği, Yeni-Gerçekçilik
gibi adlar verilmişse de bu adlar altında sınıflandırılabilecek sanatçıların
ortak yanı fotoğrafı değiştirmeden resme aktarmak olduğundan Fotogerçekçilik adı zaman içinde geçerlilik kazanmıştır (Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, 2008: 526).

Fotogerçekçilik ve Trompo I’oeil’in benzer ve farklı yönleri bağlamında ilk olarak
konu seçimlerine değinmek gerekmektedir. Fotogerçekçilikte imgelerin yeniden
oluşturulmuş görünümleri ele alındığında sanatçının bakış açısına göre değerlendirme yapılması gerekmektedir. Fotogerçekçilikte, sanatçının kullanmış olduğu fotoğrafta, izleyiciye aktarmak istediği toplumsal değerler, yaşam tarzı gibi konular
daha çok popüler kültürün görüntülerinden oluşmaktadır. Bunlar genellikle vitrinler, sıradan yapılar, kent görüntüleri, otomobiller, metro istasyonları, dondurmacılar, kafeteryalar gibi yaşam unsurlarından oluşmaktadır. Her sanatçının kendine özgü bir çalışma konusu olsa da sanatçılar çalışmalarını oluştururken kaynak
olarak bir fotoğrafa ihtiyaç duymaktadırlar. Çoğu fotogerçekçi ressam kendi çekmiş olduğu fotoğrafı kullanmayı tercih etmektedir. Trompo I’oeil’de yapan kişinin
herhangi bir mesaj verme kaygısı olmaksızın yalnızca yapılan çalışmada aldatarak
inandırma çabası vardır. İzlenilen imgenin, sanatsal bir amaç taşımaksızın, sanki
gerçekte varmış gibi algılanması istenir.
Trompo I’oeil tekniğini kullanan ve Fotogerçekçilik yaklaşımına göre çalışan sanatçıların yapmış oldukları çalışmaların teknik özellikleri bağlamında bakıldığında,
Trompo I’oeil’de resmin ister içinde, isterse dışında olsun hiçbir ayrıntının gözden
kaçırılmaması gerektiği unutulmamalıdır. Yanılsama yapılabilmesi için en küçük
ayrıntı bile dikkatlice ve özenle işlenmelidir ki gerçeğin yanılsaması tam olarak
gerçekleştirilebilsin. Bununla ilgili olarak on yedinci yüzyılın Hollandalı önemli resim teorisyenlerinden ve becerikli bir Trompo I’oeil sanatçısı olan Samuel van Hoogstraten, “...resim, muzip ve övgüye değer bir aldatmayla, aslında olmayanı varmış gibi gösteren bir ayna, doğanın aynası gibidir.” demiştir (Leppert, 2002: 35).
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Görüntü 1. Samuel van Hoogstraten, Still Life, T.Ü.Y.B, 46 x 54 cm, 1664.

1664 yılında yapılmış olan bu çalışmada ressam, oluşturmuş olduğu kompozisyonu en ince ayrıntıyı düşünerek, temsil ettiği imgeyi asıl boyutuna uygun olarak
resmetmiştir. Hoogstraten, Trompo I’oeil tarzında yapmış olduğu natürmortlarından bir örnek olan bu çalışmada, üç kırmızı şeridin arkasında kişisel eşyalarından oluşturmuş olduğu bir kompozisyon sunmuştur.
Fotogerçekçilikte ise fotoğraf ve tablo arasındaki benzerlik olabildiğince yakınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Burada sanatçının mesleki becerisi ön plandadır. Fotoğraftan çalışmış olan sanatçı, fotoğrafı seçerken fotoğrafta ayrıntıların net ve
ayırt edilebilecek özelliklerde olmasına dikkat etmelidir. Sanatçılar çalışmalarını
genelde büyük boyutlarda yaptıklarından dolayı, büyütüldüğünde ayrıntıları net
görünen fotoğraflara ihtiyaç duymaktadırlar.
Bir ressam için fotoğrafı model almak özel bir biçimsel girişimi ifade etmektedir. İki boyutlu bir konudan yola çıkan bir sanatçı bunu başka bir
yüzey üstüne taşır ve böylece “gerçeğin görüntüsünün görüntüsünü” yaratmış olur. Tablo ve tabloda betimlenen nesne yani fotoğraf arasında var
olan plan benzerliği hatta özdeşliği, nesne ile onun imgesi arasındaki farkı
en aza indirir. (Germaner, 1997: 67).
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Görüntü 2. Ralph Going, Airstream Trailer Fotoğrafı

Görüntü 3. Ralph Going, Airstream Trailer, T.Ü.Y.B, 1970.

Amerikan ressam Ralph Going 1960’ların sonu ve 1970’lerin başında Fotogerçekçilik hareketi ile ilişkili çalışmalar yapmıştır. Çalışmalarında ağırlıklı olarak hamburger stantları, kamyon ve banka fotoğrafları kullanmıştır.
Trompo I’oeil’de tasvir edilen imgenin ebadı yapılan şeyinki ile aynı olmalıdır.
Eğer bir kapı yapılacaksa kapı orijinalinden farklılık göstermemelidir. Beyinde
oluşturulmuş olmak istenen aldatmaca için bu çok önemlidir.
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Görüntü 4. Pere Borrell del Caso, Escaping Criticism, T.Ü.Y.B, 1874.

Ressamın yapmış olduğu bu çalışmada gerçek ve hayal arasında, insan zihninin
yapmış olduğu algı yanılsaması gerçekleştirilebilsin diye gerçek ölçüsüne uygun
olarak çalışılmıştır. İspanyol ressam Pere Borrell del Caso’nun Escaping Criticism
(Kaçış) adlı bu çalışması, Trompo I’oeil’in tanınan örneklerindendir.
Fotogerçekçilikte çekilmiş olan fotoğrafın yansıtmak istediği konuyla ilgili olarak
tasvirin ebadına karar verilir ve genellikle büyük ebatlı çalışmalar yapılır. “Fotogerçekçi ressamların kullandıkları dev tuvaller, fotoğraf makinesi ne kadar taşınabilirse o kadar taşınabilir izlenimi vermektedir.” (https://ressamyilmazaydin.
wordpress.com). “Ressam istediği sahnenin resmini çekmekte özgürdür. Aynı
sahnenin aynı zamanda çekilmiş iki slayttan birini ötekine tercih edebilir. Elindeki
fotoğrafı tuvale aktarırken resmini dilediği boyutlarda yapmakta özgürdür.”
(Lynton, 2009: 304).

Görüntü 5. John Baeder, John’s diner with John’s chevelle, T.Ü.Y.B, 30 x 48 inch, 2007.
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Trompo I’oeil’de fırça darbeleri saklanmalıdır. Renk ve dokular gerçek nesneninkilerle uyuşmalıdır. Gölge ve ışık ustaca kullanılmalı ve düz yüzeyde oluşturulmuş
olan çalışmaya derinlik verilmelidir.

Görüntü 6. Cornelis Norbertus Gysbrechts, The Reverse of a Framed Painting,
T.Ü.Y.B, 66,4x87cm, 1668.

Fotogerçekçilikte ince boya tabakaları kullanılmaktadır. Fırça vuruşlarında kusursuz geçişlerin önemi büyüktür.
Fotoğrafın tamamen nesnel bir yaklaşımla ele alınışı, duygusuz fırça sürüşleri ya da boya püskürtülmesiyle sağlanan parlak ve kontrast renkler,
rek-lam fotoğraflarının ve sinemanın etkisiyle ortaya çıkmış büyük boyutlar, Fotorealist resimlerin başlıca özelliklerini oluşturmaktadır (Germaner,
1997: 66.).

Görüntü 7. Richard Estes, Telephone Booths, T.Ü.A.B, 122 x 175,3 cm, 1968.
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Amerikalı Fotogerçekçi sanatçı Richard Estes, yapmış olduğu telefon kabinleri adlı
bu çalışmada en ince ayrıntısına kadar imgeyi işlemiştir. Ressam çalışmalarında
genellikle apartmanlar, otobüsler vitrin ve vitrin camlarının üzerindeki yansımaları işlemiştir.
Trompo I’oeil’de temsili yapılan mekan, resmin önündeki mekanla birlikte durmalıdır. Sanatçı mutlaka imzasını atmalıdır. İmza kandırmayı sonuçlandırır. İmzanın
bir diğer özelliği ise sanatçının reklamını yapmasıdır.

Görüntü 8. Rene Magritte, La Condition Humaine, T.Ü.Y.B., 100 x 81cm, 1933.

Magritte bir odanın içini temsil etmiş, pencerenin önüne manzara resmi yerleştirmiş ve böylece seyirci, resmin içinde oda, odanın içinde ve dışında gerçek manzara izlenimine sahip olmuştur.
Trompo I’oeil tekniğiyle ve Fotogerçekçilik yaklaşımıyla çalışan sanatçılar realist
tarzda ancak farklı teknik ve amaçlarla çalışmalar ortaya koymuşlardır. Günümüz
sanatında sokakta yapılan bir sürü Trompo I’oeil çalışmaları vardır. Bunlar genellikle dikkat çekmek için özellikle galerilere bağlı olarak çalışan sanatçılar tarafından cadde ve sokaklara yapılan üç boyutlu çalışmalar şeklindedir.

Uluslararası Sanat Sempozyumu

37

Görüntü 9. Julian Beever, That hemmed in feeling, Parc d’attractions Dungeon à Londres

Görüntü 10. Edgar Mueller, The Crevasse, Dun Laoghaire – Irelande

38

International Art Symposium

Kaynakça

Arel Eğitim Kurumları, (2011). Eğitimde Yansımalar. Sayı 29. İstanbul: Arel Eğitim Kurumları
Yayınları.
Aydın, Y. (Tarihsiz) Sanat Akımları, Hiperrealizm. Erişim Tarihi: 14.05.2015, https://ressamyilmazaydin.wordpress.com/2012/04/02/hiperrealizm/
Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, (2008). Fotogerçekçilik. Cilt (1). İstanbul: YEM Yayın.
Germaner, S. (1997). 1960 Sonrası Sanat, Akımlar, Eğilimler, Gruplar, Sanatçılar. İstanbul:
Kabalcı Yayınevi.
Lynton, N. (2009). Modern Sanatın Öyküsü. (C. Çapan ve S. Öziş Çev.) İstanbul: Remzi Kitabevi.
Leppert, R. (2002). Sanatta Anlamın Görüntüsü, İmgelerin Toplumsal İşlevi. (İ. Türkmen,
Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Sözen, M. ve Tanyeli, U. (2014). Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Görüntü Kaynakçası

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cornelis_Norbertus_Gysbrechts_003.jpg
http://designobserver.com/feature/why-does-john-baeder-paint-diners/11647/
https://en.wikipedia.org/wiki/Pere_Borrell_del_Caso
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Estes
https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Dirksz_van_Hoogstraten
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Human_Condition_(painting)
http://julianbeeverart.com/2013/03/that-hemmed-in-feeling/
http://www.metanamorph.com/index.php?site=project&cat_dir=3D-Pavement-Art&proj=The-Crevasse

Uluslararası Sanat Sempozyumu

39

40

International Art Symposium

Heykelde Bir Paradoks: Hiperreal Sürrealizm
A Paradox on Sculpture: HyperrealSurrealism
Araş. Gör. Lale Altunel
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü

Özet

Teknik olanakların çoğalması ile fotoğrafın bir ifade yöntemi olarak kabul görmesinin ardından resim ve heykel, elindeki sihirli formülü çalan bu büyücü ile rekabete girmiştir. Heykelin
sahip olduğu üç boyut sayesinde bu rekabet resimdekinden farklı bir yolda ilerlemiştir.
George Segal’in insan bedeninden kalıp alarak ürettiği heykeller gerçekliğin farklı bir materyal ile taklididir. Kullanılan materyal bu bedenlerin heykel olup olmadıklarına dair kuşkuları
ortadan kaldırır. Duane Hanson’ın heykelleri ise gerçekliğin taklidinde daha ısrarcıdır. Yüzeylerinde gerçek bir tenin pürüzsüz pembeliği ve giydirilen gerçek giysiler ile Hanson’ın heykelleri Hiperrealizmin ilk örneklerindendir. Gündelik yaşamdan figürleri aslı gibi yeniden üreten
sanatçının yapıtları sonsuza dek dondurulmuş bir anı karşımıza koyarak bizlere o günlere ait
bir sıradanlığı etnografya müzesindeki bir temsil gibi aktarmaktadır.
Hiperreal heykel günümüzde farklılaşmış, gerçekliğin birebir kopyası olmanın dışına çıkmış,
yaşattığı tuhaf deneyimin gerçekçiliğiyle izleyiciyi şaşırtmak gibi yeni bir görev de üstlenmiştir. Ron Mueck’in doğanın ölçüleriyle, Berlinde de Bruyckere’nin morfolojiyle ya da PatriciaPiccinini’nin genetik kodlarla oynaması, Francesco Albano’nun bedeni akışkan hale getirmesi izleyiciye aşırı gerçek ve gerçeküstü olanı aynı anda yaşatmaktadır.
Düşsel kurgular antik çağlarda mitolojik hikayelerin, Hıristiyanlık etkisinde öte dünyanın tasvirlerinde kullanılmış, 20. yy’a doğru ise Romantizm ve Sembolizm akımlarında karşımıza
çıkmıştır. 20. yy’da Sürrealizm’de özgür yaratıcılığını ilan eden düş dünyası, gerçeğin insan
ruhundaki yansımasına vurgu yapmıştır.
Sürrealizm, günümüzde gerçeğin başarılı bir taklitçisi olarak yeni imgeler üretmektedir. Bu
tuhaf imgelerin gerçeküstü bir durumu aşırı gerçekçi bir dille ifade etmesi çelişkili bir ruh
hali yaratmakta ve amaçladığı duyguyu algıda yarattığı sarsıntı yoluyla izleyene iletmektedir. Gerçekliğin bir reprodüksiyonunu sergiler gibi görünen sanatçılar, bu reprodüksiyonu
mutasyona uğratarak, izleyeni aslında var olmayan bir doğanın gerçekliği konusunda ikna
etmeye çalışmaktadır. Yapıtlarda mantığın sınırları, doğa kadar gerçek bir görsellik ile doyurulmuş olan gerçek dışılık yoluyla aşılmaktadır. Bu grotesk kurgular, izleyeni gerçek ile düşsel
arasında,tekinsiz bir mekanda gezdirmekte ve gerçeğin yeniden üretimi sırasında bir hata
yapıldığını sezdirmektedir.
Bu heykeller nesnelerin taşıdığı kavramsal verinin bilinçaltındaki yansımalarını, şiiri oluşturan kelimeler gibi bir araya getirerek, insani duyguları yalnız fantastik bir dünyada deneyimlenebilecek yoğunlukta yaşatmaktadır. Yaşatma, fotoğrafa öykünen aşırı gerçekçi resim sanatının sahip olabileceği bir yeti değildir. Ancak izleyenle aynı mekan ve zaman içinde bir
hacmi kaplayan heykele özgü bir yeti olabilir.
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Ele alınan sanatçıların yapıtlarında kullandıkları bu dil izleyeni aşırı gerçek-gerçeküstü heykel
olarak tanımlanabilecek yeni paradoksal anlatım yöntemi ile tanıştırmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Hiperrealizm, Sürrealizm, Heykel, Paradoks, Öykünme

Abstract

After the time when photography has been accepted as an expression method, with the
help of advancements in technical facilities, art and sculpture have started to compete
against this sorcerer who has stolen the magical formula from their hands. The 3-Dimensional world of sculpture has created a different route for this competition compared to
art.
The sculptures created by George Segal, which are produced by taking a mould from the
human body, are the imitation of reality that are formed with a different material. The
material which is used, clears the doubts about the bodies if the yare sculptures or not. On
the other hand, Duane Hanson’s sculptures are more insistent on the imitation of reality.
By having the texture of pinks moothness of a real skin on thei rsurface sand being dressed
up with real clothings, Hanson’s sculptures are the first examples of Hyperrealism. The
artworks of the artist who reproduces the figures of everyday life as their original, expose
a moment in time that is frozen forever, letting us witness the ordinariness and simplicity
of those days as if it is a representation in an Ethnographic Museum.
Today, hyperrealistic sculpture has changed, has become different than just being an exact
copy of reality, and has gained a new mission as suprising the audience by the reality of this
weird experience the yare having. The way Ron Mueck plays with nature’s scales, Berlinde
de Bruyckere doing the same thing with morphology or Patricia Piccinini’s way of playing
with genetic codes, Francesco Albano liquefying the human body; all of these make it possible fort he audience to experience what is extremely real and surreal at the same time.
In ancient agesi maginary fictions have been used for mythological stories, under the influence of Christianity for representation of the other world, and towards 20th century we
can see them being used in the movements of Romanticism and Symbolism. The dreamworld which has announced its free creativity through Surrealism in the 20th century, has
emphasized the reflection of the reality on human psyche.
In our day, Surrealism, as a successful imitator of the reality, creates new images. The
usage of these weird images to express a surreal circumstance in an excessively real manner, creates a contradictory mood and transmits the intended emotion to the audience
through shaking their perceptions. The artists who are seen as if the yare representing a
reproduction of the reality, by mutating that reproduction, do in fact try to convince the
audience into the reality of a nature which actually does not exist. In the artworks, the
limits of the logic is exceeded through delusiveness which is saturated by a visuality that is
as real as nature itself. The segrotesque fictions make the audience take a walk in an eerieplace located between the dream and the reality, and implicate that an error has occurred
during the reproduction of the reality.
Just as the words come together and form a poem, these sculptures gather the subconscious reflections of the conceptual data that is included with in the objects, and allows
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humanitarian emotions to be experienced in such an intensity that could only be possible
in a fantastic world. Experiencing, is not an ability that can be possessed by the extremely
realistic painting art which tries to imitate photography. Merely it can be an ability specific
to the sculpture which is located in the same time and place as with the audience.
This language which is used by the mentioned artists in their artworks, introduces the
audience to a new paradoxical expression method which can be defined as hyperrealistic-surreal sculpture.
Keywords: Hyperrealism, Surrealism, Sculpture, Paradox, Imitation
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Ovidius’un anlattığı öyküde,Pygmalion adlı heykeltıraş, kendi yaptığı bir heykele
aşık olur ve Venüs’ten kendisi için bu heykele benzer bir eş dilediğinde Venüs bu
mermer heykele can verir. (Gombrich, 1992:102)
Gombrich bu hikayeyi Yunan mitolojisinde sanatın yalnızca öykünmeci değil, tanrıyla rekabete girecek kadar üstün bir yaratıcı gücü olduğunu hatırlatmak amacıyla alıntılamıştır.
Yunan heykelindeki ideal güzellik anlayışından daha doğaya yakın olan günümüz
hiper-real heykelindeki ayrıntılara bakıldığında tek ihtiyaç duyduğu şeyin; içine
üflenecek bir can olduğu izlenimi uyandıracak kadar gerçekçi olduğu görülmektedir.
Resim sanatını örnek gösteren Platon bunun gerçeğe değil gerçeğin görüntüsüne
öykünen bir sanat olduğunusavunur. Görüntü gerçeğin yalnız bir bölümünü gösterir. Varolanın yalnız göze görünen hali olduğundan gerçeklikten uzaktır.
Buna karşılık Aristoteles; öykünme yoluyla doğanın olabildiğince gerçekçi canlandırılmasının, birvarlık ya da nesneyi tanımayı ve taklidindeki ayrıntıları görmeyi
sağlayarak izleyicide haz yarattığını söyler.“Gerçekten insan imgelere bakmaktan
zevk alıyorsa, bu onun bakarken bilmeyi öğrenmesinden ve ‘bu şey, odur’ dediğinde, kendini o şeyin ne olduğunu artık biliyor kabul etmesinden kaynaklanır”
(Lenoir, 2003: 48).
İsmail Tunalı, Rönesans döneminin bilim adamı-sanatçılarını teşrih yoluyla anatomiyi incelemeye iten şeyin Aristoteles’in bu görüşünün etkilerinin sonucu olduğunu belirtir(Tunalı, 2012: 177). Fakat diseksiyon ile anatomiyi yani doğayı araştırmanın tarihinin,Antik Yunan’da Alcmaeon, Eustachius ya da Herophilus’a dek
uzandığını belirtmek gerekir. Bu incelemeler sonucu Avrupa’da Rönesans döneminde balmumu ile gerçeği olabildiğince taklid etmeye çalışan anatomi modelleri
yapılmaya başlamış, anatomi müzeleri ve anatomi tiyatroları kurulmuştur. Heykelde anatominin yorumu bu meraklı ve araştırmacı gözler sayesinde gelişmiştir.
14.yy’da İtalya’daki heykeltıraşların canlı varlıklardan kalıp alıp döküm yaptıkları
ve bunları ileriki çalışmaları için model olarak bulundurdukları da bilinmektedir
(Collins, 2007: 34).
Gerçekliği birebir yansıtabilmek arzusu sanatçılar için bir tutku olmayı günümüze dek sürdürmüştür. 19. yy’da fotoğraf makinesinin icadı, etkisini önce model
kullanımındaki değişikliklerde göstermiştir. Modellerin fotoğraflarına bakarak
çalışmanın yanı sıra heykeltıraşlar da,tıpkı modelin bedeninden fotoğrafını çeker
gibikalıp almayı tercih etmişlerdir fakat bu akademik çevrelerce bir heykeltıraşa
yakışmayan bir eylem olarak görülmüştür.
Rodin, “Bronz Çağı” adlı yapıtının başarılı gerçekçiliği sebebiyle bu gibi suçlama-

44

International Art Symposium

lara maruz kalmıştır. Oysa ki;Rodin’in yaptığı, modeli farklı pozlarda çalışarak tanımak ve figürün yüzeyinde bıraktığı dokularla ışığı gerçekçi bir etki yaratmada
kullanarak, hareket halindeki bir bedenin anlık ifadesini dondurmaktır. Sanatçı bu
suçlamaların doğru olmadığını modelin pozu üstüne çalışırken çekilmiş fotoğraflarıyla kanıtlamıştır.
Heykeltraşların bedenden kalıp almasıyla ilgili Balzac’ın yorumu şu şekildedir;
“Şimdi, metresinin elinin kalıbını çıkarmayı dene ve getirip benim önüme
koy bakalım! Modeliyle hiçbir benzerliği olmayan korkunç bir kadavrayla
karşı karşıya kalacaksın ve makasını kullanarak tamıtamına kopya etmeksizin o elin hareketini ve canlılığını betimleyecek adamı gidip bulmak zorunda
kalacaksın. Bizim, şeylerin ve varlıkların özünü, ruhunu, fizyonomisini yakalamamız gerekiyor.” (Lenoir, 2003: 71)

Balzac’ın sözlerinden anlaşılacağı gibi dönemin sanat anlayışı bedenin birebir taklidinden çok eserin yaratacağı estetik ifade üzerine kuruludur. 20. yy’ın başlarında
bedenden kalıp alma yöntemi hoş karşılanmazken, 1960 sonrasında sanatta pek
çok değişim yaşandığı gibi heykelde de bir teknik olarak kabul görmüştür.Bu kez
önem verilen; heykeltıraşın estetik hünerinden çok yapıtın üretim yöntemi ile ilettiği duygunun ifade edilmesindeki yeterliğidir.

Görüntü 1. George Segal, “The Girlfriends (Kız Arkadaşlar)”, 1969.

Örneğin George Segal, bedenden kalıp alarak ürettiği heykellerini alçı ve sargı
bezi ile yaptığı dökümlerle sergilemiştir. Bu heykeller açıkça gerçekliğin kalıbıdır.
Herhangi bir renk ya da doku ile gerçekçi bir görünüm elde etmeyi amaçlamazlar.
Segal yapıtlarıyla gerçekliğin yaşamın kalıbını aldığını ve böylece yaşamdan bir
anı izleyicinin karşısına koyduğunu ilan etmektedir.Bedeni farklı bir materyal ile
taklit ederken gayesi malzemede doku ve renk anlamında gerçeği yakalayarak,
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izleyiciye bir yanılsama yaşatmak değil, yarattığı sahnelerdeki figürlerin varlığı,
yalnızlığı, sıradanlığı gibi duyguları iletmektir.
Günümüze ulaşana dek gelişmeye devam eden kalıp ve döküm teknikleri ve malzemelerinin başarısı sonucu ortaya çıkan hiperrealist heykel, anatomi müzelerinde sergilenen balmumu modellerin yapılış amacı gibi gerçekliğin ayrıntılarını
izleyene aktarmak amacını güder ve bunu son derece başarılı şekilde yerine getirmektedir.
Fotoğraftan ilham alan hiperrealist resim bir yüzey üzerindeki ikiboyutlu işçiliği
sebebiyle ancak fotoğraf ile karşılaştırılabilirken, hiperreal heykel gerçeğin kendisiyle yarışmaktadır.
60’larda başlayan hiperreal heykele iyi bir örnek DuaneHanson’dır ve Segal’in
yapıtlarından farklı olarak Hanson’ın heykelleri gerçekliğin bir simülakrı olarak
karşımızdadır. Duane Hanson’ın“Supermarket Lady” heykeli ilk bakışta galeride
bir heykel olarak değil, elinde market arabasıyla galeriye girivermiş bir kadın gibi
algılanmaktadır.

Görüntü 2. Duane Hanson ‘Supermarket Lady’ 166X70X70, 1969.

1969’da yaptığı bu heykelde, üstünde giysileri, çantası, peruğu ve bigudileri olan
figür ile dolu bir alışveriş arabasının beraberliği, sanatçının pek çok yapıtı gibi
günlük yaşamda yanından geçip gidilen bir karakteri sergiye taşımıştır. Sanatçının
bu eylemi, dönemin genel ruhu ve sanata nakledilen konuların eşzamanlı ilerlemesine, pop sanatçıların günlük yaşamdan nesneler üzerinden bir dil oluşturmalarına benzer bir örnek oluşturmaktadır. Sanatın konusunu yaşamın ta kendisi haline getirirken Hanson’ın fark edilmeyen sıradan karakterleri konu olarak
seçmesi, yapıtlarını klasik güzellik anlayışlarına uzak ama gerçek olana yakın bir
konuma yerleştirir.
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“’Verizm’ sıklıkla foto-gerçekçilerle felsefi bir ittifakı paylaşan gerçekçi heykeltraşları tanımlamak için kullanılır. Yunan’da bulunan idealizmin aksine,
Romalı ve Rönesans heykeltıraş Verist’ler, DuaneHanson gibi, fiziksel ve psikolojik olarak insan eksikliklerini kuvvetlendirmeye çalışmışlardır. (Riggs,
2014: 90)

Hiperrealist heykeltıraşların ideal olanı değil gerçek olanı iletmekte kullandıkları
teknoloji ortak olsa da konu yönünden birbirlerinden ayrılırlar. John de Andrea
sanat tarihinin köşe taşları sayılabilecek önemli eserlerin canlandırılmasını bir tiyatro sahnesi gibi, hiper-gerçek figürleriyle düzenler. 1988 tarihli “Allegory: After
Corbet (Alegori: Courbet’den Sonra)”adlı eseri de aynı şekilde Courbet’nin “Ressamın Atölyesi: Gerçek Bir Alegori” başlıklı 1855 tarihli eserinin canlı olmayan bedenlerle canlandırılmasıdır.

Görüntü 3. John De Andrea, Allegory: After Corbet (Alegori:Courbet’den Sonra), 1988.

Günümüzde ise sanatın konuları değiştikçe hiperreal heykel de yalnız yaşamdan
bir anı ele almak yerine izleyiciyi şaşırtan sarsan yeni gerçeklikler yaratır olmuştur.
Örneğin; Patricia Piccini konu olarak günümüzün genetik araştırmalarına, organ
üretimine, klonlama çalışmalarına eğilerek, gelecekteki bir dünyanın betimlemesini hiper-realist heykelleriyle yaparlar.“Still Life With Stem Cells (Kök Hücrelerle
Ölü Doğa)”isimli eserinde Piccini 2003 Venedik Bienalinde, bir kız çocuğunu yerde oturmuş, kök hücrelerle geliştirilmiş organlara benzer tüylü objelerle gülümseye- rek oynar biçimde kompoze etmiştir.
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Görüntü 4. Patricia Piccini, Still Life With Stem Cells (Kök Hücrelerle Ölü Doğa), 2002.

Piccinini’nin “The Long Awaited (Uzun Süre Beklenen)” ve onun gibi nice yapıtında,gerçekliğe taşıdığı melez yaratıları, ancak rüyalarda karşılaşılabilecek gibi düşsel görünseler de, sanatçının asıl amacı bilimin üretebileceği canlılarla gelecekte
daha sık karşılaşabileceğimize dair olasılığa vurgu yapmaktır. Bizi bu canlıların da
duyguları olacağına, bize ürkütücü görünseler de yaşamı paylaşabileceğimiz bir
gelecek bulunduğunu hissettirmektedir.
Çok tanrılı çağlarda mitolojide ve onun totemlere aktarımında karşımıza çıkan
hibrid heykellerin ilk örneklerini oluşturan insan-hayvan karışımı yaratıklara ait bu
imgelermedeniyetin kendisi kadar eskidir.
Sürrealizm’de özgürleşen hayal gücünün ilk örnekleri önce çok tanrılı medeniyetlerde, sonra Ortaçağın fantastik öte dünya tasvirlerindeki hibrid yaratıklarla karşımıza çıkarmıştır.
“Altdorfer’in uzay çağrışımlı peyzajları, Cranach’ın gizemle dolu ve insanı
irkilten figürleri, Flaman resimlerindeki canavarlar ve sefahat alemleri,
yaşlı PieterBruegel, Lucasvan Leyden (Louuvre’dakiLut ve Kızları) , zulüm
sahneleri (Quattrocento’nun-kadın ve erkek- Hıristiyanlık uğruna ölenleri,
Gerard David’in Bruges’dekiSisam’lıların öldürülmesi ya da ünlü Goya’lar),
Varşova’daki olağanüstü Gotik Maria Aegyptica (dişi tilki, kürklü Venüs,
hayvanlığın Melusina’sı ya da Floransa’da Ufizzi Galerisi’nin loş bir köşesinde duran Gorgon başı, Chantilly’dekiPierodiCosmo’nun o mükemmel Simonetta Vespucci’si- bu yapıt Sürrealist portre ressamlığının önde gelenlerindendir….” (Passeron, 1996:23-24)
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Sürrealizmin kökeninin yüzlerce yıl öncesinde aranabileceğini Ali Akay da “ O kadar az gerçek hikaye vardır ki, Ortaçağ tamamen gerçek-ötesi ve sürrealisttir”(Akay, 2014:77) sözleriyle belirtmiştir.
Patricia Piccinini’nin yapıtları da “genetik mühendisliği ve manipülasyonu, biyoteknoloji, organik programlama, klonlama, doku mühendisliği ve teknolojinin hayatla temasa geçtiği daha nice nokta”yı konu edinirken Hieronymous Bosch resimlerindeki yaratıkları anımsatmaktadır (Henessey, 2011: 76). Doğayı taklit eden
sanattaki gerçekçilik yaklaşımı bilim adamlarının gerçeküstünden gerçek olmaya
yönelttiği bir doğanın betimlemesini yapmaktadır. Bilim ve teknoloji yoluyla yaşama sessizce giren pek çok yenilik insanoğluna doğanın gerçekleilişkisini sorgulatmaktadır.
Doğaya bakışını metafizik bir anlayışla örgütleyen Piccinini bir motorsiklet ve yavrusunu ya da bebek kamyonları sergileyerek et ve kemikten oluşmayan bu mekanik nesnelerin bile, bir gün derin duygulara, yani bir ruha sahip olabileceğini
hissettirmeye çalışmıştır.

Görüntü 5. Patricia Piccini,The Long Awaited (Uzun Süre Beklenen), 2008.

Görüntü 6. PatriciaPiccini, Thenest (Yuva), 2006.
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Kimi yapıtlarının yerleşiminde ışık ve ses de rol oynar ve böylece sahneyi de bir
sergi salonundan çok gerçek-doğal mekânında göstermeye çalışmaktadır.Böylece; “deneyimin gerçek, doğal dünyanın ise sentetik olduğu bir mekan yaratır”
(Henessey, 2011: 78).
Aristotelesci anlayışla yalnız gerçekliğe öykünerek izleyene bunu deneyimletmenin dışında, gerçek olmayan bir gerçekliğin duygusunu da yaşatır. Piccinini’nin yapıtlarında yaratmak istediği etki budur. Bu arzusunun gerçekleşmesine tek engel
yapıtların teknik inceliklerinin hayranlık uyandırması olabilir. Sanatçı bir röportajda eserlerinde hiperrealizmi kullanıyor olmasının izleyici tarafından eserlerinin
teknik başarısının iletilmek istenen anlamın önüne geçmesinden endişe duyduğunu belirtmiştir.
Piccinini ile gerçeküstü bir dünyanın etkilerini paylaşan bir başka sanatçı da
Francesco Albano’dur. Piccinini bunu melez varlıklarla yaparken Albano içi boşaltılmış, sarkmış ya da erimiş bedenler kurgulayarak yapar. Bu hasar görmüş bedenler yalnız bedensel bir acıyı değil, aynı zamanda ruhsal bir çileyi de izleyiciye
aktarmaktadır.

Görüntü 7. Francesco Albano, On The Eve (Hemen öncesinde)175 cm x 166 cm x 230 cm, 2013.

Albano’nun eserleriyle ilgili olarak Galerist’in web sitesinde şu cümleler yer almaktadır;
“Albano, form itibariyle et ve kemiği eleştirel ve kişisel bir anlatım aracı
olarak kullandığı yapıtlarında, toplumsal bas-kılar ve bunlardan doğan fizikî, psikolojik şiddet türlerinin insan bedeni ile tarihsel hafıza üzerindeki
etkilerine odaklanıyor. Sanatçı, insan derisini içsel bir zarftan öte dış dünya
ile etkileşen bir tür kimlik ve sınır olarak tanımlıyor.” (http://www.galerist.
com.tr/tr/artist/francesco-albano/biography-2/)
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Sanatçı, büyük kısmı erimiş olan kemikleri ve etine rağmen varlığını koruyan derisi
ile bedenin nesnelliğinin, yok olmadan önceki son anlarını göstermektedir. Dünyevi olan cismanidir. Ve Albano bu cismaniliğin yok olmaya doğru yolculuğunu
gerçeklikten daha etkili şekilde yaşatmaktadır. Kurgulanan abartılı gerçeklik arttıkça, izleyene iletilen duygu da yoğunlaşmaktadır.
Gerçeklik deneyimimizi farklılaştıran bir diğer sanatçı; Ron Mueck ise temsil ettiği
figürün boyutlarıyla oynayarak izleyen ile yapıt arasında gerilimli bir tezatlık yaratacak şekilde duygu durumu ve algıyla oynamaktadır.
“Mueck’in samimi keşifler ve entrikalarla kaplanmış heykelleri bizi bu insanların yaşamına dahil olmaya davet eder. Nesnel varlıklarını ciddi olarak sorgularken, düşsel hayatlarına dahil oluruz. Onları geçmiş, şimdi ve gelecekleriyle birey olmalarını sağlayan, heykelin ötesine taşıyan nabızlarını kontrol
etme isteğine karşı koymak ise güçtür.” (Riggs, 2014: 89)

Görüntü 8. Ron Mueck, In The Bed (Yatakta), 2005.

Örneklerde gözlendiği üzere, gerçekliğe aşırı öykünmeci yaklaşan heykel bir simülakr ortaya çıkarmaktadır. Piccinini Albano ve Mueck ise son derece gerçekçi
bir dille gerçeküstü olanı betimlerken bu simülasyonu kullanarak izleyende bir
yanılsama yaratmaktadır.
Hiperreal heykelin gerçeklikle giriştiği yarışa rağmen izleyene gerçeklikten uzak
bir imge sunuyor olması çelişkili bir durumdur. Prof. Dr. Mustafa Yüksel de bu durumu Baudrillard’ın “gerçeklikten kurtulunca gerçeklikten daha gerçek olabilirsiniz” cümlesini hatırlatarak,gerçeklikten kurtulmaya çalışan bir eylemin sonucunda ulaşılan gerçeklik, bir paradoksu da oluşturur” (Yüksel,2010: 186) sözleriyle
işaret etmiştir.
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Günümüz hiperreal heykeli Aristoteles’in sözleri kadar Platon’un sözlerini de
önemsemiş görünmektedir. Gerçekliğin görüntüsüne hiper ölçüde öykünmesine rağmen içindeki anlamı da göz ardı etmemekte, bunu beyan etmenin farklı
yollarını aramaktadır. Kısacası bir paradoks gibi görünse de,hiperreal fakat aynı
zamanda da sürreal olan heykel, içerdiği bu iki yapının birbirine ihtiyaç duyduğu
bir dönemdedir. Sürrealizm heykeli anlamlandırmanın yollarından biri olarak ele
alınabilir. Görüntünün hipergerçekliği Piccinini’yi de tedirgin ettiği gibi, izleyeni
anlamaramayı bırakıp hayranlıkla onun gerçekliğini izlemeye iter. Bu noktada sanatçıların, izleyenin algısını başka kavramlara çekmesi gerekmektedir. Bunu da
ses, hareket gibi teatral değerlere sahip olmayan, durağan bir nesne olan heykelde, görünen gerçekliği sürreal bir dile dönüştürerek yapmıştır.Andre Breton’ın
1924 tarihli manifestosundaki sürrealizm tanımı şu şekildedir;
“SÜRREALİZM, (isim). Kişinin, düşüncenin gerçek işleyişini sözel, yazılı ya
da başka herhangi bir şekilde ifade etmeyi seçtiği katıksız ruhsal otomatizm. (felsefe, özdevim). Estetik veya ahlaki kaygılardan arınmış olarak,
mantık tarafından uygulanan hiçbir kontrolün geçerli olmadığı, düşüncenin kendini ortaya koyduğu bir düzlem.” (Breton, 2009: 31)

Breton’ın mantığın kontrolünden çıkardığı bir akım olan sürrealizm ele alınan sanatçılarca pek uygulanmamıştır fakat izleyenin bu yapıtlarda mantık dışı bir durumla karşılaştığı gerçektir. Piccinini’ninhibrid yaratılarının, gelecekteki bilimin
imal edebileceği varlıklar olduğunu düşünürsek bir mantığa dayalı olarak üretilmiş
olduklarını görürüz. Ancak görsel olarak yine sanatçının içselliği ve hayal dünyasının ürünleri olarak varolmuşlardır. Belki Piccinini, Pygmalion olsa, bilim adamları da Venüs’ün yerini doldurabilecektir. Sonuç olarak o, kendi zihninde varolan
görüntüleri gerçekliğe taşımıştır. Ve böylece sürrealdir. Bu durumda Magritte’in
gerçeküstücülüğün kökeninin Ortaçağ’ın öte dünya tasvirlerinde aranmasını doğru bulmaması makul görünebilir. Bir gerçeküstücü olan Magritte, örneğin Bosch’u
toplumsal gerçekçilere benzeyen bir ‘dindar gerçekçi’ olarak nitelemiştir. Ona göre
Bosch gibi sanatçıların yaptığı, zaten herkesçe anlatılan hikayeleri resme dönüştürmektir ve bu yüzden özgür bir zihnin mahsulü değildir (Magritte,2013: 141).
Piccinini’nin teknoloji ve bilimin karşısında doğanın sıcaklığını sorgulaması, onun
içsel durumunun yaşadığı çağın hayal dünyasında oluşturduğu imgelerle üç boyuta taşınmasıdır.
Günümüz hiperreal heykeli izleyiciyi bir başka dünyaya taşır. Sanatçılar, Sürrealistlerin benimsediği otomatizmin aksine, üretim aşamasında mantık yürütse, planlı
ve bilinçli olarak bazı imgeler yaratsalar bile, heykelin üç boyutluluğunun izleyene
sağladığı deneyim, gerçeküstü bir gerçekliktir.
Dışarıdan soyutlanmış bir mekan olan galeriye girerek, üç boyutlu ve hiper-ger-
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çek olarak üretilmiş gerçek dışı bir yaratıkla karşılaşmak, izleyiciyi gerçeküstü bir
dünyaya taşımaktadır. Çağın teknolojik olanakları ile elde edilen bu etki günümüz
heykelindeki bir paradoks olan; hiperreal sürrealizm şeklinde değerlendirilebilir.
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İmgelerin Eylemleri, Eylemlerin İmgeleri: Sanat ve Politika
Üzerine Sanat Tarihi Perspektifinden Bir Değerlendirme
Actions of Images, Images of Actions: A Consideration on Art and
Politics From the Perspective of Art History
Öğr. Gör. Fırat Arapoğlu
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Özet

Bir sanat yapıtı, sadece biçimsel bir değer ve estetik bir değerlendirme için üretilmez. Aynı
zamanda belirli bir bağlam içerisinde özel bir amacı vardır ve bunun içerisinde sunulur. Böylece sanat, izleyiciler izlenir ve değerlendirilir; sanat tarihçileri ve sanat eleştirmenleri tarafından da biçim ve içerik açısından analiz edilir. Böyle bir sosyal devingenlik içerisinde sanat
ve siyaset arasındaki ilişki, her daim karmaşık bir yapı arz etmiştir. Her bir siyasal fraksiyonun
bazılarının hükümetler/partiler/aktivist gruplar kendi siyasal amaçları için sanatı kullanmıştır. Öte yandan bazı sanatçılar da, kendi siyasal duruşlarını ifade etmek ve yaymak için sanatı
kullanmışlardır. Bu olgu, özellikle 19. Yüzyılda büyük bir ivme kazanmış ve sonrasında “kitle
iletişim” araçlarıyla birlikte gelişmiştir.
Son yıllarda sanat tarihinde sanat yapıtlarının çeşitli politik değerlendirmelerini yapan ve
analiz eden yayınların sayıca artmaktadır. Böylece aslında her bir yapıtın, içinde üretildiği
bağlamı yansıtan politik göstergelere sahip olduğu dahi iddia edilebilir. Öncelikle sanat yapıtları a priori “görsel nesnelerdir”. Ama bu durumda sanat ve politika arasındaki ilişkiyi ele
almak nasıl olası olabilir? Politikadan hareketle bir sanat yapıtı yorumlanabilir mi ya da tam
tersi olası mıdır? Görsel nesneler nasıl politik mesaj iletirler? Örneğin bir tarihçinin görsel
bir nesneyi tarihsel bir veri olarak okumasının kriterleri ne olabilir? Politik mesaj ilettiğini varsaydığımızda bir görsel nesnenin hangi mesajı ilettiğini kabul etmek gerekmektedir?
İzleyicinin aldığı mesaj mı? Yoksa sanatçının ve/veya işi sipariş eden kişi/kurumun iletmek
istediği mesajı mı?
Bu araştırmada bireysel sanatçıların işlerini politik açıdan yorumlamanın aksine, sanat ve
siyaset arasındaki ilişkinin yer yer tutarlı yer yer çelişkili durumlarının teorik bir çerçevede
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Böylece sanatın sosyal ilişkiler ağını oluşturan sanatçıların, kurumların, eleştirmenlerin, izleyicilerin ve sanat tarihçilerinin dahil olduğu bir “sanat
dünyası” içinde, sanat ve politika arasındaki ilişkinin farklı veçhelerini analiz etmek ve bazı
çıkarsamalarda bulunmak hedeflenmektedir.
Anahtar Sözcükler: Çağdaş Sanat, Siyaset, Modern Sanat, Sanat Tarihi, Sanat Dünyası
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Abstract

Artworks are not just produced for a formal value and an aesthetic evaluation. At the same
time it has a specific intention in a certain context and it is presented in this. Thus it is
viewed and appraised by viewer; is analyzed from the point of form and content by art historians and art critics. In a social mobility like this, the relation between art and politics has
always been complex. Some kind of governments/political parties/activist groups used art
for their political aims. On the other hand some artists also used art to express and distribute their political position. This fact gained momentum during 19th century and after that,
it is developed with “mass communication” means.
In Art History, it has seen that publications, doing political evaluations and analyzing, is increasing in number recently. Thus, indeed, it may be even asserted that every artwork have
political sign in the context of being produced. Firstly, artworks are a priori “visual objects”.
But, how can be possible to tackle the relation between art and politics in this situation?
Could an artwork be interpreted from political point of view or vice-versa? For instance,
what are the criteria for a historian to take a visual object as a historical data? If we assume
that a visual object transmits a political message, which message can we accept? The message that viewer take? Or artist’s and/or commissioner person’s/institution’s message that
they want to transmit?
In this study, rather evaluating the individual artists’ artworks in terms of politics, it will
be aimed to consider the relation between art and politics, which is partly consistent but
sometimes conflicting, in a theoretical context. Thus artists, institutions, art critics, viewers
and art historians that composed the network of art in this art world, it will be analyzed
different aspects of the relation between art and politics and deduced some points.
Keywords: Contemporary Art, Politics, Modern Art, Art History, Art world
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Sanat ve politika arasındaki ilişki, sanat tarihinin ya da sanat eleştirisinin tarihine
bakıldığında oldukça net görülebilecek bir şekilde dönemin iktidar aygıtlarıyla, sanatın alımlanması ve özellikle örgütlenme biçimleriyle yakın bir ilişkiye sahiptir. Bu
konu sayısız kitabın, sempozyumun, serginin ve projenin ilham konusu olmuştur
(Artun, 2008, Ranciere, 2012 ve Lukacs & ve diğerleri, 2000). Türkiye ölçeğinde,
örneğin, 2011 yılında Depo’da Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın 20. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen “Ateşin Düştüğü Yer” sergisinin gösterdiği gibi,
sanat ve politikanın çeşitli vesilelerle kesiştiği, birbirlerinin üzerlerine bindiği ve
hatta birbirleriyle zıtlaştıkları yönler görülebilmektedir. Bu çalışmada sanatın belirli döngülerde toplum içerisinde oynadığı politik rol ya da ondan beklenen roller
konusunda genel bir panorama çizilmeye çalışılmaktadır. Sorgulanan bazı problemler şunlardır: Sanat niteliksel olarak politik midir? Immanuel Kant ekseninde
düşünülürse, estetiğin, lojik ve etik bilgiden ayrılma noktasında, ilham aldığı ya
da amaçladığı konular arasında “politika” yer almaz mı ya da alamaz mı? (Altuğ,
2007). Politik sanat eğer belirli akademik disiplinler tarafından görmezden gelinebilecek bir olguysa, Fernand Braudel gibi tarihçilerin uygarlıklar tarihini okurken
dönem sanatı üzerine örneklerden hareketle tezler oluşturmaları nasıl değerlendirilmelidir? (Braudel, 2007). Sanat, aktüel politikaya dair işler üretiyorsa eğer, sanatın bu girişimdeki rolü nedir, ne olabilir ya da ne olacaktır?

Sanat Tarihsel Perspektifte Sanat ve Politika İlişkisi

Sanat ve siyaset arasındaki ilişki yüzyıllardır farklı perspektifler ve eğilimler doğrultusunda devam etmektedir (Ulusoy, 2005). Bunu hatırlamak, sanat ve siyaset
ilişkisinin hiç değişmediğini düşünen yaklaşımlara dair dikkatli mesafe alınmasını
belirtmek açısından önemlidir. Bugün uluslararası ilişkilerin göstermiş olduğu küresel sistem ve kapitalist neo-liberal ekonomik yapıdan hareketle şekillenen aktüel siyasal yapı, evrilmeye devam etmektedir. Bu evrimsel süreçte krizlere dayalı
olan dönemsel geçişlerin ve bu geçişler üzerinden sanat tarihi ve siyaset ilişkisini
çözümlemenin önemi yadsınamaz. Bunu siyasal açıdan Marx’da ve sanat tarihsel açıdan da, örneğin, Rosalind Krauss’un tespitlerinde görebilmek mümkündür
(Marx, 2011 ve Krauss, 1985).
Siyasetin teleolojik dili, sanat üretimi açısından ne ifade edebilir ve tarihsellik içerisinde sanat nasıl konumlandırılabilir? Bu sanat tarihi ve sanat felsefesi perspektifinden iki isme dayanarak okunabilir. Donald Kuspit, “Sanatın Sonu” kitabında,
sanat-sonrası süreçte sanatın ereğinin ortadan kalktığını belirtmektedir ve aktüel gerçekliğe dair eleştirel ya da tanımsal bir yönelime gitmeden, çağdaş sanatın
sadece varolanı bezeyerek, sunduğunu tespit etmektedir (Kuspit, 2006 ve Stallabrass, 2009). Kuspit, çağdaş sanatın özgün birer başyapıt üretme olasılığını ise,
sanatçıların kapitalist döngüden kaçınabilmeleri, şöhret ve başarı kavramlarından
uzak durmaları ve kitlesel eğlence kültürünün bir parçası olmaktan kendilerini yalıtabilmeleri kriterlerine bağlamaktadır (2006). Arthur Danto ise sanat felsefesi
perspektifinden bu konuya değinmiştir. “Sanatın Sonundan Sonra” çalışmasında
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artık sanatın dahil olduğu anlatının sona erdiğini belirten Danto, bunun tarihlendirmesini 1970’lerin ortası olarak vermektedir. Danto’ya göre modernizmin temsil
araçları üzerine düşünmenin, temsil araç ve yöntemlerinden daha önemli olduğu
düşüncesi, bu sürede sona ermiştir. Böylece İkinci Dünya Savaşı Sonrası Sanat ya
da Çağdaş Sanat olarak isimlendirilen dönem, estetik modernist ya da avangard
olsun sanat akımlarının bittiği, yeni stil üretiminden ziyade, stillerin kullanımını
işaret eden bir dönemdir (Danto, 2010 ve Bucloch, ve diğerleri, 2005).
Sanat ve siyaset arasındaki ilişki her zaman iç içe olmuştur ve aralarındaki sınırlar
net bir biçimde çizilememektedir. Bu bağlamda birbirini takip eden üç ana eksen,
tarihsel bağlamda LevKreft’e dayalı olarak, gösterilebilir: Ulus inşası, özerklik ve
avangard (Kreft, 2008). Ulus inşası siyasal gücün merkezde bulunduğu ve egemen
biçimde örgütlendiği yapıdır. Ulus inşası sürecinde sanat kurumsal bir yapıya bürünmektedir ki, Peter Bürger bunu “Institution Kunst” olarak adlandırır (Bürger,
2003).
Sanatın özerkliği konusu, güzel sanatların ayrı bir isimle kodlanarak ortaya konuşuyla tespit edilebilir vebu güzel sanatların, zorunluluk ve insanın temel ihtiyaçlarının tatmin edilmesinin ötesinde bir haz nesnesi olarak düşünülmesinin
sonucudur. Bu noktadaki ilk girişimlerden birisi 1735’te Alexander Baumgarten’ın
“estetiği” özel bir alan olarak değerlendirmesidir. Bundan sonraki adım ise Immanuel Kant’ın “Yargı Gücünün Eleştirisi”nde sanat nesnesinin çıkarsızlık ve amaçsızlık ilkesine bağlılığını ve bununla birlikte güzelden alınan zevkin ve “yüce” kavramının çekiciliğini savlamasıdır (2011). Böylece 19. yüzyılda ortaya çıkacak olan
Romantizm akımında ve özellikle “sanat sanat içindir” şiarında ortaya çıkacak
düşünceye gelinmektedir.

1960 Sonrası Sanat ve Politika Üzerine

Hans Haacke 1970 yılında MoMAPoll’daki yerleştirmesinde izleyicilere şu soruyu
sormakta ve izleyicilerin düşüncelerini, seçmenlerin oy kullanımı gibi bir havuz
içerisinde toplamaktaydı: “Senatör Rockefeller’in Başkan Nixon’ın Hindiçini Politikasını açıklamamış olması Kasım’daki oyunuzu etkileyecek bir neden midir?”.
Verilen oylar, şeffaf sandıkları içerisinde gösterilmekteyken, sanatçı hem politik
bir kullanım olarak oy verme konusunu görünür kılmakta hem de Rockefeller’in
müzenin mütevelli heyetinde bulunması ile birlikte kurumsal bir eleştiriye işaret
etmekteydi (Bryan-Wilson, 2003) (Görüntü 1).
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Görüntü 1. HansHaacke, MomaPoll, 1970.

Bu noktada yakın dönem sanat tarihinin, önemli politik organizasyonların varlığı ekseninde yapılan üretimleri içerdiğini görebilmek mümkündür. Örneğin Sivil Haklar Hareketi, Savaş Karşıtı Kampanya, Gay Özgürlüğü Cephesi, Feminizm,
Kara Güç, göçmen hakları ve işçi hakları gibi konular 1970’lerden bu yana sanatta
tartışılan kimlik ve farklılık konularının varlığına işaret etmişlerdir ve sadece siyasi birer konumlanma olarak okunamayacak bu örgütler içerisinde, sanatçılar da
etkin bir rol üstlenmektedir (Perry &Wood, 2004). Bu tip organizasyonlar farklı sınıflardan, statülerden, yaş ve gruplardan gelen sanatçıların bazen yan yana
bazen karşı karşıya bulundukları noktalarda görülmesini sağlamıştır. 1980’lere
bakıldığındaysa Guerilla Girls, Gran Fury, Group Material ve Colab gibi oluşumlar, kadınların müzelerde ve galerilerde daha az temsil edilmesi ya da AIDS gibi
konuları gündeme getirdikleri gibi provokatif imgeler ve bilgilerin yayılması yolu
ile bu tip tespitleri yayma stratejisi izlemişlerdir. Gran Fury’nin Act-Up tarafından dönüştürülen “Silence = Death” çalışması, HIV/AIDS aktivizmi ile beraber
en çok tanınan ve anılan imgeler arasında yer almaktadır (Ault, 2003) (Görüntü
2).Örneğin Türkiye’de CANAN’ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın
cinayetlerine dikkat çekmek üzere tasarladığı afişleri (2011), hem kadın kimliği
hem de kadına şiddet konularına dikkat çekerken, medyanın farklı bir yöntem ile
kullanımını göstermektedir (Görüntü 3). Politik sanatçı ya da kolektiflerin en belirgin özelliği, ideolojilerinin ve düşüncelerinin amaçlarına dikkat çekebilmek için
medyayı kullanmaları ile birlikte aynı zamanda hem medyaya hem de iktidara ve
diktatöryel politikalara karşı çıkmalarıdır. Tamamen “sanat dünyasının” kuralları
içinde politik bir cephe yaratmak çok da olası değildir. Peki, sanatçının politik bir
iş üretmesi için illaki partizan mı olması gerekir?
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Görüntü 2. Act-Up, Silence=Death,
1987.

Görüntü 3. CANAN, Nazar Değdi Dünyama, 2011,
poster serisi kamusal alan projesi.

Partizan Sanatçı – Bireysel Politik Sanat

Sanat sıklıkla “iktidar” ve “ulusal güç/güçler” olgusunu sorunsallaştırarak işler
üretmiştir. Örneğin Richard Serra’nın 2004 tarihli “Stop Bush” çalışmasında, iktidarın neden olduğu savaş, işgal ve yıkım konularına dikkat çekilmektedir. Aynı
yaklaşıma Nancy Spero’nun savaş üzerine olan çalışmalarında (Search and Destroy/Takip Et ve Yok Et, 1967) (Görüntü 4), Alfredo Jaar’da (Geography=War/Coğrafya ve Savaş, 1991) ya da Jenny Holzer’ın işlerinde de rastlanılabilmektedir. Bazı
çalışmalarda politik konular ve ikonlar geleneksel formlarda işlenmiş ve böylece
gereken yabancılaşma efekti sağlanmıştır. Aynı yabancılaşma 20. yüzyılın ilk yarısında Dadaistlerde ve Fluxus sanatçılarında da smokin giyilmesi ve monokl kullanımı ile modernite eleştirisi ekseninde görülebilmektedir.
Toby Clark’ın “Sanat ve Propaganda” çalışmasının tamamıyla bu konu üzerine ayrılması gibi, sanat ve propaganda arasındaki ilişki, Jacques-Louis David ve
Diego Velázquez gibi sanatçıların çalışmalarından günümüzün İstanbul, Venedik
Bienalleri gibi organizasyonlardaki kullanımlarına kadar çeşitlenmektedir (Clark,
2011). WHW kolektifinin küratörlüğünü üstlendiği “İnsan Neyle Yaşar?” başlıklı
11. Uluslararası İstanbul Bienali’nde yer alan işlerdeki politik içerimlerin estetiksel
sunumuna şahit olunmuştu (WHW & Baliç, 2009) ve Diren İstanbul kolektifinin bu
bienale verdiği politik cevaplarda ortadadır (Görüntü 5).
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Görüntü 4. Nancy Spero, Search and Destroy, 1967,
kağıt üzerine guaj ve mürekkep

Görüntü 5. 11. Uluslararası İstanbul
Bienali’ne karşı, direnal İstanbul
çağrısı paralelinde oluşturulan görsel,
Anonim’dir.

Disiplinlerarası bakış açısıyla, sanat ve bilimin bir arada kullanıldığı bir süreç içerisinde bulunulmaktadır ve politika ile sanatın ilişkisini bu minval üzerinde değerlendirmek gerekmektedir. Fakat sanat ve politika tarihi yan yana getirildiğinde,
üretilen eserlerin güncel popülist siyaset retoriğinde ve üzerinden belirli zaman
geçtikten sonraki ele alınışında büyük farklılıklar görülmektedir. Örneğin Machiavelli’nin Lorenzo Medici’ye adadığı “İl Principe” çalışması (Machiavelli, 2009),
Mussolini tarafından ziyaretçilerine hediye olarak verilmekteydi. Machiavelli yapıtının bir faşist tarafından belirli bir anlam atfedilerek kullanılacağını bilebilir miydi? Burada ortaya çıkan anlamı şöyle belirtmek olasıdır: Belirli bir bağlamda sanat
yapıtlarının ne oldukları değil, kolektif olarak nasıl algılandıkları önemlidir.
Heykeltıraş Mehmet Aksoy’un “İnsanlık Anıtı” heykeli üzerinde yürütülen tartışmalar sanat ve politikanın kesiştiği eksenin netlikle görülebilmesini sağlamıştır.
Burada sanatçı açısından gelinen nokta görülebilir ve böylece bir algı döneminin
kapanışı da tespit edilebilir: Aksoy, heykel üzerine dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yorumunun ardından hala çalışmasının “içeriğini” anlatmaya çalışıyordu, ama unuttuğu bir şey vardı: Artık heykelin içeriği değil, “gösterdiği” anlam
önem kazanmaya başlamıştı.
Hem kitleye seslenmek ama aynı anda kitleden çalışması ile ilgili eleştiri yapmamasını beklemek içinde bulunulan çağda olası bir şey değildir. Bundan dolayı sanatçıların daha öncesinde olmadığı kadar kolektif bir bilinç oluşturmaları, bireysel
arzuları ve edimlerini bu kolektif düşünceyi de işin içerisine katarak tasarımlamaları gerekmektedir. Küresel ekonomi içerisinde, bienaller, fuarlar gibi etkinliklerin gösterdiği gibi kültürel bir rekabet ortamı bulunmakta ve sanatçı bu rekabet
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ortamında ya eklemlenmiş ya da muhalif bir konumu sürdürmeye çalışmaktadır.
Hangi konumda olursa olsun, sanatçının artık bir üretim yaparken muhaliflerini de
düşünmesi gerekliliği ortadadır. Bir sanat yapıtının üretimine başlanırken, bunun
getireceği sonuçlar elbette düşünülmelidir, basit bir diyalektik tespitle bu nokta
sonlandırılabilir:“Ne kadar özgürseniz, o kadar bağımlısınızdır”. Ne kadar “çağdaş”
yapıya sahipseniz, bilin ki o kadar da “arkaik” düşünce yanı başınızdadır.

Sonuç

Tüm bu bilgilerin ışığında sanat ve politika arasındaki ikircikli ilişkinin, hem uluslararası ölçekte hem de Türkiye özelindekiyapısının kullanım ve algısı netlikle görülebilmektedir. Türkiye özelinde Milli Demokratik Devrim sonrasında batı eksenli
bir sanatın inşası, Devlet Resim Heykel Müzelerinin açılması ve resim yarışmalarının düzenlenmesi ile resmi ideolojiyi destekleyen bir yönde kurgulanırken, aynı
zamanda anıtsal heykellerin yapımı da bu ideolojinin merkezlerden çıkarak, birçok
mekanda görünür olmasına çalışmıştır. Sonrasında ulus-devlet inşasını fazlalıkla
aşan bu yaklaşım, dört bir yanda niteliksiz heykellerin ya da yarışmalarda tanıdık
ilişkileri ile hak etmeyen resimlerin derece almaları ile sonuçlanmıştır.
1980 sonrası Türkiye’de siyasal durum, liberal politikanın inşası, Uluslararası İstanbul Bienalleri ve sanat fuarlarının varlığı ile yeni bir döneme girilmişken, 21.
yüzyılın ilk çeyreği itibarıyla bu eksende fazlasıyla düşünmek gerekmektedir. Sanat, bir dönem kitlelere “mesaj” iletiminde kullanılırken, bir kişinin ya da grubun
düşüncelerini yansıtmaktaydı. Belirli bir düşüncenin ya da inancın yansıtılması
konusundaki bu ideolojik yaklaşım, günümüzde yerini büyük anlatıların parodize edilmesi şekline dönmüştür. Fakat 1970 sonrası eğilimde kitlesel politik işler
yerini, “bireysel politika” konusuna bırakmıştır. Bu öznel ve bireysel “sınırların”
yansıtılması olarak okunmalıdır.
Sanat ve politika, dolayısıyla “iktidar” arasındaki ilişkisellik, bizi “patronaj” kavramına da götürmekte ve yüzyıllar öncesinden bu olgu ile aşinalık netlikle görülebilmektedir. Patronaj konusu, patronların inançlarını, düşüncelerini ve duygularını
yansıtma yolunda paranın gücü ile belirli yapıtların üretilmesine ve biriktirilmesine yardımcı olmuştur ve bu durum hala farklı bir maske altında devam etmektedir. Bu maske metaforu üzerinden patronajın, sanatın, sanatçının ve kurumların
aldığı yeni biçimlere dair araştırmalara bir ön-çalışma önerisi, bu araştırmanın
umudu ve önerisi olarak kabul edilebilir.
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Post Modernizmin Klasizmi ya da Post Modernizmde
Görsel Retorik Üzerine
The Classicizm Of Postmodernism Or Postmodernism
On Visual Rhetoric
Doç. Dr. Zuhal Arda
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

Özet

Resim sanatının ortaya çıkışından günümüze birçok sanatçı, görsel dilini sembolik göstergeler üzerine kurmuşlardır. Görsel retorik; iletilmek istenen düşüncenin görsel unsurlar ile
ifade edilmesi olarak nitelenebilir. Sanatçılar önemli bir iletişim aracı olan sembolik göstergeleri kullanmayı, anlatmak istediklerini, düşüncelerini aktarmada için en etkili yol olarak
benimsemişlerdir. 20. Yüzyıl sonunda Sembolizm adlı sanat akımıyla kendisini ifade eden sanatta retorik kavramı, duygu ve düşüncelerin karşılık geldiği işaret ve biçimlerle ortaya çıkar.
Tinsel bilinçaltı, düşsellik, mitolojik, tarihi, sosyal ve psikolojik anlatım biçimleriyle etkili olan
retorik etkiler, Sembolizmden sonraki akımlarda da devam etmiştir. Özellikle araştırmaya
konu olan postmodernizmin eklektik nesnelerinde de çağımızda varlığını sürdürmektedir.
Postmodernist sanatçılar geçmişle köprülerin yeniden kurulmasını sağlamış, dünya kültürünü ve yerel kültür özelliklerini benimsemişlerdir. Modernist sanatçıların tersine postmodern
sanatçılar Antik dönemden başlayarak; Ortaçağ, Romantizm, Neo-Klasisizm gibi akımlardan
etkilenmişler, bu etkileri çalışmalarına eklektik bir yöntemle yansıtmışlar, sanatta görsel retoriğin etkili anlatımlarını benimsemişlerdir.
Sanatsal ifadenin bir sonucu olarak karşımıza çıkan eklektik nesne, farklı sanatsal dizgelerden alınan ögelerin yeni bir dizge içinde yeniden kullanılmasıdır. Sanattaki farklı çağ ve üsluplardan seçilip devşirilen ögelerin yeni bir tasarım ya da ürün oluşturmak için ele alınma
olgusunu ifade eden bir kavram olan eklektisizmin, toplumların İlkçağlardan günümüze
değin farklı etnik, din veya kültürel olaylardan etkilenmeleri ile oluşturulmuş sanat eseri
diyebileceğimiz nesnelerin farklı duyarlılıkla bir araya getirilerek yeni tarzlar ortaya çıkarttığı bilinmektedir. Sanatçı yirmi birinci yüzyılda görsel retoriği en üst seviyede tutmak adına
sanatta geçmişle ve tüm dünyayla bağlantı kurarak bugüne yansıtmayı yani eklektiktist bir
tavırla geçmişi yeniden yorumlamayı, bu yolla görsel retoriği kullanarak bir söylem oluşturmayı kendine bir yol olarak seçmiştir.
Resim sanatında aynı zamanda görsel retoriğinde sağlandığı bu yöneliş Yeni Klasisizm’in günümüzde gündeme gelmesi gerçekte bir gereksinim olarak keşfedilmesiyle başladı. Eğer evrensellerden ve ilk örneklerinden bütünüyle vazgeçilemiyorsa, tek çare bunları bilinçli olarak
işleyip, bir tür görsel retoriğe dönüştürmekti.
Anahtar Sözcükler: Görsel Retorik, Postmodernizm, Eklektisizm, Sanat, Retorik
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Abstract

The emergence of contemporary art from many artists have set up on the visual language
of symbolic indicators. Visual rhetoric; the desired thought to be transmitted can be regarded as an expression of visual elements. Artists using symbolic indicators is an important
communication tool, they want to tell, adopted as the most effective way to convey your
thoughts. At the end of the 20th century rhetorical concept art that expresses itself through
art movement called symbolism, reveals the sign which corresponds to the thoughts and
feelings and form. Spiritual consciousness, imaginary, mythical, historical, rhetorical effects
that effective social and psychological forms of expression continued in the subsequent
flow of Symbolism. Especially in the postmodern eclectic objects subject to investigation
has been in existence in our era.
Postmodernist artists has contributed to rebuilding bridges past, world culture and have
embraced the local culture features. In contrast to the modernist artists of postmodern
artists, starting from ancient times; Medieval, Romanticism, Neo-Classicism are affected by
such movement, they reflect the effect of the work with an eclectic method, adopted the
visual rhetoric of the effective expression of art.
Artistic representation of the eclectic objects encountered as a result of a string of elements
from different artistic reuse in a new string. Different ages in the art and is a concept that
refers the case to be addressed to create a design or product beat the nap elements selected from the stylistic eclecticism of the society ethnically different hallmarks of antiquity,
religious or cultural event of the created with the affected piece of art is combined with
different sensitivity of objects that can be called new style is known to have revealed. Artist
twenty-art sake of keeping the visual rhetoric of the highest level of centuries past and to
reflect today by establishing a connection to the whole world that eklektiktist attitude to
history reinterpretation of creating a discourse using this way visual rhetoric has chosen as
its way.
Visual art at the same time as provided in the rhetoric of the orientation agenda today actually began with the discovery of the New Classicism as a requirement. If universal and in
the first instance is not wholly given up, the only way to process them deliberately, was to
become a kind of visual rhetoric.
Keywords: Visual Rhetoric, Postmodernism, Eclecticism, Art, Rhetoric
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Çoklu yapısı ve karmaşık değerlendirilmeleriyle, Postmodernizm kimilerine göre
bir dönemin adı, kimilerine göre de yeni bir düşüncenin, üslubun, yeni bir usçuluğun (modern usçuluğu aşan farklı bir usçuluğun), yeni bir söylemin adıdır. Bazı
yazarlara göre başlama zamanı modernitenin bittiği varsayılan tarihtir. Burada
modernizmle paradoksal bir ilişki söz konusudur.
Retorik ise; “mecaz” denilen, söz sanatında sıradan ve rutin kullanımın dışında
anlamlar yaratan etkileyici ve güzel ifade biçimleridir. Genellikle hitabet sanatında güzel, etkileyici ve ikna edici söz söyleme sanatı olarak bilinen retorik kavramı)
Sokrates’ten bu güne varlığını sürdürmektedir. Örneğin konuşmada ölmek yerine
ruhun huzura kavuşması gibi bir kullanım ya da zıt kelimeleri yan yana kullanarak
“hata insana, bağışlama Tanrı’ya mahsustur” gibi vurgularla anlamı güçlendirmek
ve karşısındakini etki altına almaya yönelik ifadeler retorik kavramını karşılar. Ya
da ironide olduğu gibi mizahi veya hafifçe alaylı biçimde sözleri görünür anlamının tersini ifade edecek biçimde kullanma, yada metafor dediğimiz bir kelime
yada aralarındaki benzerlikleri göstererek anlamı güçlü hale getirmek için başka
kelimelerden faydalanmak gibi Paradoksal ifadeler de ilk önce aykırı gibi görünse
de temelde doğru olan ifadeler kullanma sanatıdır ki örneğin “barış için savaş”
dediğimiz zaman yaptığımız vurguda olduğu gibi.
Retorik kelimesinin izlerine ilk kez Antik Yunan’da rastlamaktayız. Retorik, edebiyatta, siyasette, mahkemelerde, doğal dilde, bilim dışı akıl yürütmede, fikirde, güzel konuşmada, gizli unsur içinde, gizli olanın arkasındaki anlatımda ortaya çıkar.
Görsel retorik ise; iletilmek istenen düşüncenin görsel unsurlar ile ifade edilmesi
olarak nitelenebilir. Aristo’un “ belli bir durumda var olanı inandırma yollarını
kullanma yetisi” olarak tanımladığı retorik algısı içinde resimde retorik kavramı,
görsel imgeleri ifade etmek için kullanılan bir terimdir (Aritoteles, 1995:20-25).
Sanatçılar önemli bir iletişim aracı olan sembolik göstergeleri kullanmayı, anlatmak istediklerini, düşüncelerini aktarmada retoriği en etkili yol olarak benimsemişlerdir. Resim sanatının ortaya çıkışından günümüze birçok sanatçı, görsel
dilini sembolik göstergeler üzerine kurmuşlardır. 20. Yüzyıl sonunda Sembolizm
adlı sanat akımıyla kendisini ifade eden sanatta retorik kavramı, duygu ve düşüncelerin karşılık geldiği işaret ve biçimlerle ortaya çıkar. Tinsel bilinçaltı, düşsellik,
mitolojik, tarihi, sosyal ve psikolojik anlatım biçimleriyle etkili olan görsel retorik,
sembolizmden sonraki akımlarda da devam etmiştir. Özellikle araştırmaya konu
olan postmodernizmin eklektik nesnelerinde de çağımızda varlığını sürdürmektedir.
Postmodernist sanatçılar geçmişle köprülerin yeniden kurulmasını sağlamış,
dünya kültürünü ve yerel kültür özelliklerini benimsemişlerdir. Modernist sanatçıların tersine postmodern sanatçılar, Antik dönemden başlayarak; Ortaçağ,
Romantizm, Neo-Klasisizm gibi akımlardan etkilenmişler, bu etkileri çalışmalarına eklektik bir yöntemle yansıtmışlar, sanatta görsel retoriğin etkili anlatımlarını
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benimsemişlerdir.
Sanatsal ifadenin bir sonucu olarak karşımıza çıkan daha çok postmodernizmde
kullanılan eklektik nesne, farklı sanatsal dizgelerden alınan ögelerin yeni bir dizge
içinde yeniden kullanılmasıdır. Sanattaki farklı çağ ve üsluplardan seçilip devşirilen ögelerin yeni bir tasarım ya da ürün oluşturmak için ele alınması olgusunu
ifade eden bir kavram olan eklektisizmin, toplumların İlkçağlardan günümüze değin farklı etnik, din veya kültürel olaylardan etkilenmeleri ile oluşturulmuş sanat
eseri diyebileceğimiz nesnelerin farklı duyarlılıkla yeni tarzlar ortaya koyarak bir
araya getirilmesidir. Sanatçı 21. yüzyılda görsel retoriği en üst seviyede tutmak
adına sanatta geçmişle ve tüm dünyayla bağlantı kurarak bugüne yansıtmayı yani
eklektiktist bir tavırla geçmişi yeniden yorumlamayı, bu yolla görsel retoriği kullanarak bir söylem oluşturmayı kendine bir yol olarak seçmiştir.
Resim sanatında aynı zamanda görsel retoriğin de sağlandığı bu yöneliş, Yeni
Klasisizm’in günümüzde gündeme gelmesi gerçekte bir gereksinim olarak keşfedilmesiyle başlamıştır. Eğer evrensellerden ve ilk örneklerinden bütünüyle
vazgeçilemiyorsa, tek çare bunları bilinçli olarak işleyip, bir tür görsel retoriğe
dönüştürmekti.
Geleneksellik derinlemesine bir dünya görüşüne yaklaşırken pop sanatı, tersine,
endüstriyel ve seri üretimle elde edilmiş bir yüzeyselliği ve homojenliği içerir.
Böylelikle de göstergeler, gönderilenlerin üstünde kesin bir ifade kazanır; temsile dayalı sanatsal üretim sona erer, yeni ve taklitten (simulation) türeyen bir
sanat- sal söylev gelişim gösterir. Sanat bundan böyle çeşitli modellerin bir taklidi
olacaktır. Baudrillard’m 80’lerde simülasyon ve bu kavram üzerine oturttuğu ya
da bütünleştirdiği ikinci bir kavram olan yüksek gerçek (hyperreal) üstüne yazdıkları aynı yıllarda resim dünyasında yeni akımların kapısını aralamıştır (Kahraman,
2005: 24).
Eklektisizm, farklı ifadelerin ve üslûpların bilinçli olarak ve bir tür karşı
modernizm anlayışı içinde yan yana gelişiyken, melezleşme doğal bir sürecin ve
oluşumun sonucudur. 1980’ler söz konusu olduğunda bu kavramın melezleşme
(hybridization) olarak nitelendirilebileceği açıktır. Literatürde kimi zaman
eklektisizm olarak nitelendirilen bu çıkış elbette melezleşme kavramından
farklıdır. Bu ne- denle melezleşme, literatürde 1980’ler ve 1990’lar içinde enine
boyuna tartışılan kavramlar arasında yer almıştır. Melezleşmeyi, tüm kültürlerin
öteki kültürlerden etkilendiği bir durum olarak görür (Kahraman, 2005: 175).
Baudrillard, bizim şimdi bilgisayarlaşma, bilgi işlem, medya, sibernetik denetim
sistemleri ve toplumun simülasyon kodlar ve modeller uyarınca örgütlenmesinin,
toplumun örgütleyici ilkesi olarak üretimin yerini aldığı yeni bir simülasyon çağının içerisinde bulunduğumuzu iddia eder. Modernlik eğer kodları ve modelleri
endüstri burjuvazisinin denetlediği üretim çağıysa, bunun tersine postmodern
simülasyonlar çağı modeller, kodlar ve sibernetik tarafından yönetilen bir enfor-
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masyon ve göstergeler çağıdır (Best ve Kellner, 2011: 148).
Postmodernizmin sahip olduğu tüm simgesellik, yani anlamın ötesinde bir şeyler
ifade edebilme yeteneğinin kendisine sayısal ve dijital bir görünüm kazandırılmış olan dildir. Gerçeklik denilen şeyin icadını da bu doğrultuda değerlendirmek
gerekiyor. Dünyayı gerçeklik ya da şu nedensel ve rasyonel simülasyon modeli
çerçevesinde ele alıp yorumlayabilmek mümkün, çünkü bu dünyanın nesnel yasalarca tanımlandığı bilinmektedir. (Baudrıllard, 2005: 27-30).
Günümüz postmodern yaşamında doğal dünyayı yok edip, yerine yapay bir dünya koymaktan, gerçeğiyle hiçbir benzerliğe sahip olmayan yeni bir dünya düzeni
oluşmaktadır. Böylelikle doğal dünyaya özgü bütün görünümlere son veren devasa bir teknolojik girişim başlamıştır. Doğal dünyanın yerine zorla yapay bir dünya
koyma girişimi uzun vadede, doğal olan her şeyi yadsımamıza yol açabilmektedir. Kendisini hiçbir şeyle değiş tokuş edemediğimiz bir dünyanın yerine sanal
bir dünya koymak tek nihai çözüm gibi görünmektedir. Bugün bizi derinlemesine
etkileyen bu yadsımayla her yerde karşılaşmaktayız. Bu da bizi hiç durmadan yeni
simülakrlar üretmeye itiyor. Dolayısıyla giderek yapaylaşan bir gerçeklik yaratıyoruz. Bu öylesine yapay bir dünya ki, karşısına herhangi bir şey ya da alternatif
idealle çıkabilmek mümkün görünmemektedir ( Baudrıllard, 2005: 31).
Postmodernizmde, düşünce bir hayalete benzemektedir. Adına hakikat denilen
bir şey varsa, bu, kendini ancak düşünce hayaletinin içinde gövde sözcükler şeklinde gösterebilir. Herkesin çok basit bulduğu bir düşünceyi yüz farklı şekilde ifade edebilmektedir. Tıpkı bir cam prizmanın güneş ışığını birbirinden güzel renklere bölerek yansıtması, daha sonra da o beyaz gün ışığını yeniden oluşturabilmek
için bin bir çeşit ışığı bir araya getirmesi gibi.
Böylece postmodern sanatta methedilen temsiliyet eleştirisi, sanatsal kategorileri ve belgesel türleri, medya efsanelerini ve cinsel prototipleri de eleştirir. Buna
ek olarak, bu iki sanat izleyiciyi farklı konumlandırır; süper gerçekçilik ve gerçekçilik. Yine de bu iki gerçek, postmodern sanatta izleyiciyi süperrealist bir yöntemle
sardığı kimi zamanlarda kesişmektedir. Daha da önemlisi bu açıdan ikisi birbirine
yaklaşır (Foster, 2009: 184). Örneğin Prince’in Marlboro imgelerini, Kuzey Amerika doğasının gerçekliğini Vahşi Batı kovboyları miti üzerinden resimlediği bir çalışmasında olduğu gibi (Görüntü 1).
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Görüntü 1. Richard Prince, İsimsiz (Kovboy), 1989.

Yine başka bir örnekte görüldüğü üzere Andy Warhol’un tekrarlama biçimiyle ele
aldığı Marìlyn’lerì, (bir otel odasında ölü bulunan ünlü Amerikan Aktristi) hem
anlamı güçlendirmek, hem de travmatik bir olayı görsel etkiyi artırmaya karşı
özellikle yansıttığı baskı resmi dikkat çekmektedir (Görüntü 2). Bu resimde görülen çoğaltılmış Marìlyn’ler, aslında çoğaldıkça yanlızlaşan insanoğlunun yanlızlık
imgesi üzerinde de paradoksal bir anlatım içermektedir.

Görüntü 2. Andy Warhol, Altı Adet Marilyn, Tuval Üzerine
İpekbaskı ve Akrilik, 1963.

Robert Rauschenberg’in Seyirci adlı çalışmasında Rubens’in “Aynadaki Venüs”
(Görüntü 4) adlı eserinden kopyaladığı Venüs ve aynadaki görüntüsünü, eklektik
olarak görselliği artırmak ve çarpıcı hale getirmek için kullandığı görülmektedir
(Görüntü 3).
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Görüntü 3. Robert Rauschenberg,
Seyirci, 200 x 1.50 cm, Serigrafi,
The Nelson-Atsins Museum of Art,
Kansas, ABD, 1963.

Görüntü 4. Peter Paul Rubens,
Aynadaki Venüs, 98x 124 cm,
Liechtenstein Prensi koleksiyonu,
1615.

Ergin İnan’ın varoluşla yok oluş arasındaki metafizik anlamı ve yaşam ile gerçeklik
karşısında insanoğlunun tavrını ruhunda ve beyninde şekillendirerek dışa vurduğu gerçeküstü ve fantastik yapıtlarında Asya ve Anadolu kültürlerinden edindiği
birikimi sentezleyerek, kendine özgü bir yorumla irdelediği çalışmalarından bir
örnek görülmektedir. İnan’ın insan figürleri, böcekler, kelebekler, sürüngenler,
gözyaşı damlaları, yapraklar, gibi nesneler ve yazıyla bütünleştirdiği kompozisyonlarını felsefe oluşturacak bir temel üzerinde betimleyerek, ikonografik ve
kültürel imgeler arasında kurulan görsel, simgesel ve mistik ilişkileri yansıttığı resimleri görsel retoriğin üst düzeyde kullanıldığı önemli örneklerdir (Görüntü 5).

Görüntü 5. Ergin İnan, Binbir Böcek,
T.Ü.Y. ve Akrilik, 50x50 cm, 1996.

Görüntü 6. Ahmet Yeşil, Mavi Günahlara Yolculuk,
T.Ü.Y., 35x50 cm, 1999.
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Ahmet Yeşil’in resimlerinde ise sanatçı nesneden sembole, sembolden de estetiğe ve oradan da izleyicinin içindeki sese yapılan yolculuğu ip imgesiyle gerçekleştirmektedir. Başlangıç resimlerinde sürrealist dil edinmiş olan sanat- çı, daha
sonra ip ile konu ve biçimsel kavrayış, resmin içerdiği kodlarının renk aracılığıyla
dile getirildiği güçlü bir ifadeyi esere yüklemektedir. İp resmin önüne geçmez, sadece resmin anlaşılması için araç oluşturmaktadır. Mavi Günahlara Yolculuk adlı
bu eserinde de soyut bir kavram olan günahın, imge olarak iplerle oluşturulmuş
yapıt olma sınırında, özgün bir algı boyutunun varlığının hissedilmesi konusunda
izleyicileri düş ile gerçek arasında hızlı gidiş gelişlere göndermektedir. (Görüntü 6)
Postmodernizmde tüm bu örneklerde olduğu gibi, eski ile yeniye bir arada kullanarak yada klasizimi eklektik nesnelerle yeniden yorumlayarak görsel açıdan anlamı vurgulayan, anlatılmak istenen konu yada düşünceye vurgu yaparak retorik
anlatımı en üst seviyeye çıkarmak maksadıyla kullanılmış imgeler ve sembollerin
yer aldığını görmekteyiz.

Sonuç

Toplumların İlkçağlardan günümüze değin farklı etnik, din veya kültürel olaylardan etkilenmeleri ile oluşturulmuş sanat eseri diyebileceğimiz nesnelerin farklı
duyarlılıkla yeni tarzlar ortaya koyarak bir araya getirilmesinde farklı yollar denenmiştir.
Resim sanatında aynı zamanda görsel retoriğin de sağlandığı bu yöneliş, Yeni Klasisizm’in günümüzde gündeme gelmesi gerçekte bir gereksinim olarak keşfedilmesiyle başlamıştır.
Postmodernizmin sahip olduğu tüm simgesellik, yani anlamın ötesinde bir şeyler
ifade edebilme yeteneğinin kendisine sayısal ve dijital bir görünüm kazandırılmış
olan dildir. Gerçeklik denilen şeyin icadını da bu doğrultuda değerlendirmek gerekmektedir. Dünyayı gerçeklik ya da nedensel ve rasyonel simülasyon modeli
çerçevesinde ele alıp yorumlayabilmek mümkün görünmekte, çünkü bu dünyanın nesnel yasalarca tanımlandığı bilinmektedir.
Günümüz postmodern yaşamında doğal dünyayı yok edip, yerine yapay bir dünya koymakla, gerçeğiyle hiçbir benzerliğe sahip olmayan yeni bir dünya düzeni
oluşmaktadır. Böylelikle doğal dünyaya özgü bütün görünümlere son veren devasa bir teknolojik girişim başlamıştır. Doğal dünyanın yerine zorla yapay bir dünya
koyma girişimi uzun vadede, doğal olan her şeyi yadsımamıza yol açabilmektedir.
Bu yapay dünyayı algılarken sanatta, siyasette, yaşamda dünya gerçeğinin yerine
anlamı şaşırtmak, değiştirmek, yeniden yorumlama adına görsel retoriğin sonsuz
imkanlarından yararlanıldığı bir gerçektir.
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Bilim, Teknoloji ve Sanat
Science, Technology and Arts
Yrd. Doç. Dr. Bengü Batu
Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

Özet

Bilim ve teknolojinin yaşamımızın her alanına egemen olduğu, kültürümüzü biçimlendirdiği
bir çağdayız. Hızla geliştirilen teknolojiler, teknolojik görüntüleme araçları vasıtasıyla görsel
kültür oluşurken, bu araçlar yoluyla yaygınlaşarak küresel bir kültüre dönüşmektedir. Teknolojik araçlar vasıtasıyla dünyayı dolaylı olarak, gerçekle temas etmeden belli bir mesafeden
deneyimliyoruz. Var olan şeyler, var olan şeylerin görüntüleri, var olan şeylerin kurgulanmış
görüntüleri, resimlerin görüntüleri, görüntülerin görüntüleri dünyamızı istila ederken bizi,
doğamızı ve anlam evrenimizi dolayısıyla kültürümüzü hızla dönüştürerek yeniden oluşturmaktadır. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yaşamın bir yansısı olan sanatı, estetik referanslarını ve üretim araçlarını da radikal bir şekilde dönüşüme uğrattığı bir dönemdeyiz. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, yeni araçların, bilgilerin, üretim şekillerinin, değerlerin ortaya
çıkmasına neden olurken, kitlesel olarak hızlı bir şekilde tüketilmelerine de neden olmaya
başlamıştır. Teknoloji, kültürün özellikle kitlesel olarak yayılan görsel kültürün, bu kültürün
bir öğesi olan sanatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bir taraftan sanat ve görsel
kültürün üretim araçları, malzemeleri, kimi zaman da kullandıkları göstergeler ortak olmaya başlamıştır. Yeni teknolojilerle gelişen görüntü estetiği, kullanılan araçların ortaklığından
ötürü sanat alanında yeni bir dil oluşturmaktadır. Görüntü kaydı yapan, görsel kültürü üreten ve yaygınlaştıran belgeleme araçları kendi estetiklerini geliştirmeye başlayınca sanatsal
üretimde de kullanılmaya başlanmıştır. Dille birlikte değerler de değişmektedir. Sanat alanında temsilin, göstergenin, kopyanın, çoğaltımın, montajın, temellük etmenin merkezileşmesine neden olan ana etkenlerden biri haline gelirler.
Hiçbir sanat yapıtı yoktur ki onda yaşama ilişkin bir şey olmasın. Her sanat yapıtı somutlaşmış bir yaşantı, bir dünyadır. Bir taraftan da sanat, hem içinde bulunduğu toplumsal duruma
ilişkin eleştiri olanaklarını hem de bir başka dünya özlemini içinde barındırır. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle görsel kültürü sömürerek kullanan kültür endüstrisinde sanatın
bu olumlu işlevi yok olmaya, eleştiri gücü de elinden alınmaya başlamıştır. Bu özünde eleştiri
ve irdeleme gerektiren sanatsal çıkışlar için de oldukça paradoksal bir pozisyondur.
Bu çalışmada teknolojinin sanat alanında yarattığı paradoxlar sanatçı ve yapıt ilişkisi açısından incelenecektir.
Anahtar Sözcükler: Teknoloji, Sanat, Görsel Kültür, Paradoks, Gerçeklik
Araştırma Modeli: Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz yöntemi kul
lanılmıştır.
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Abstract

We are in the age of science and technology that dominate all living spaces and formalize
our culture. While highly developed technology and technological visual equipments constitute visual culture, they create a global culture by the way of proliferation. We experience
the world mediately and without get in touch with reality by the medium of technological
equipments. Substantials, their images, their editing images, images of pictures, images of
images invade our world. They changed rapidly us, our nature and our semantic world and
consequently our culture. And then, they reconstitute them. Moreover, we are in the age
that scientific and technological developments transform art, which is a reflection of life,
aesthetical references of it and its agents of production. Scientific and technological developments cause to realization of new equipments, datum, productive forms, and values, and
as well they cause to expeditiously be consumed of them in mass. Technology has become
an indefeasible part of culture, especially of collectively spreading visual culture and of art
as a constituent of this culture. Art’s and visual culture’s production means, materials and
(occasionally) used signs have started to become common. Visual aesthetics, developed by
new technologies, has constituted a new language as a result of common use. When the
documenting equipments, which produce and popularize visual culture, have started to develop their own aesthetics, they have been also used in artistic production. While language
changes with the developed technologies, on the other side values changes with language.
In that respect, they become one of the main reasons of centralization of representation,
sign, copy, reproduction, montage and appropriation in the field of art.
There is no such a work of art that does not pertain to life. Every work of art is a vital activity/experience, a realm. Art includes, on the one hand, opportunities of critique of the
situation that it is in; on the other hand, art includes longing for a different world. However,
this positive function of art has been facing extinction within culture industry which uses
visual culture with the effects of scientific and technological developments. This is also a
paradoxical situation for artistic activity that is intrinsically critical and demanding. In the
present study, the aim is to analyze paradoxes that are created by technology in the domain
of art in terms of the relationship between artist and the work of art.
Keywords: Technology, Arts, Visual Culture, Paradox, Reality
Research Model: Descriptive research using a screenin model.
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Teknolojik görüntüleme araçlarının gelişimiyle birlikte görsel kültür oluşurken, bu
araçlar yoluyla yaygınlaşarak küresel kültüre dönüşmektedir. Genel bir yaklaşımla
kültürü, toplumun sosyal ve psikolojik değerleri ile bu değerleri oluşturan fiziksel
varlıkların oluşturduğu bütün olarak tanımlayabiliriz. Malcolm Barnard National
Andowment for the Humanities tarafından hazırlanan raporda ortak kültürümüzün giderek izlediklerimizin bir ürünü halini aldığını belirtmektedir (Barnard,
2010:13). Guy Debord’da modern toplumun bir seyir toplumu olarak tanımlanabileceğini öne sürerken insanların gerçek hayattan kopuk, imgeler, görüntüler ve
seyirlik nesneler tükettiklerini belirtmiştir.Teknolojik araçlar vasıtasıyla dünyayı
dolaylı olarak, gerçekle temas etmeden belli bir mesafeden deneyimliyoruz. Var
olan şeyler, var olan şeylerin görüntüleri, var olan şeylerin kurgulanmış görüntüleri, resimlerin görüntüleri, görüntülerin görüntüleri dünyamızı istila ederken
bizi, doğamızı ve anlam evrenimizi hızla dönüştürerek yeniden oluşturmaktadır.
İnsanın, doğayı kendi varlığını anlamlandırma yönünde dönüştürme arzusuyla ortaya çıkardığı etkinlikler, bilgiler ve ürünler kültürü oluşturur. Günümüzde bu bilgiler, etkinlikler ve ürünlerin teknoloji merkezli olduğu görülmektedir. Teknolojiler,
tekniklere dair bilgileri içerirken bu fikirlerin toplumsal meşruiyet kaynaklarını da
içerirler. Çağın ruhunu, toplumsal ilişkilerini ve bunlara hâkim olan iktidar yapılarının ideolojilerini beraberlerinde getirirler. Bu nedenle teknolojiler ve üretimleri
bir taraftan da kültürü yapılandıran ideolojik olgulardır. Teknolojiler ve üretimi
olan görseller, kültürü yapılandırırken bir yanılsamayı da beraberlerinde getirirler. Batı aydınlanma projesi görüşün, bakışın merkezi konumda olduğu bilimsel
ve felsefi söylemlere dayanır. Bakış ve bakışı özelleştiren teknolojik araçlar toplumsal görüngüler, nesneler hakkında bilgi verirken, gerçeğin bilgisine ulaşan bir
konumun da gösterenidirler. Bu bakış açısıyla bir şey görülebilir olduğu zaman,
bir olgudur, olgularda yalnızca gerçeği içerir. Görsel belgeleme özelliğine sahip
teknolojiler gerçekliğin kaydedicileri olarak düşünülmekte dolayısıyla ortaya çıkan
görsel materyal ‘gerçek’ olarak sunulmaktadır (Aslan, 2003: 39-64). Kellner’e göre
teknolojik olarak dolayımlanan bütün görsel imgeler inşa edilir. Bu nedenle görsel
imgelerin temsil siyasetinde can alıcı rolleri vardır. Görsel imgeler ve temsiller birbiriyle yarışan toplumsal söylemleri dolaşıma sokarlar ve yeniden üretirler (Aslan,
2003). Marshall Mcluhan’da ortamın ve aracın iletinin kendisi olduğunu, iletiyi
taşıyan aracın sadece tarafsız bir taşıyıcı olmayıp iletilerin ifadesini de kurguladığını, onu dönüştürdüğünü belirtmiştir (Kappelman, 2002). Bir taraftan da araç ve
ortamın değişmesi ile birlikte göstergenin üretim aracı, üretim süreci değişmekte ve iletileri de dönüşüme uğramaktadır. Kurgu yaşam deneyimlerimizin önüne
geçerek gerçeklik algısını yönlendirerek, dönüştürerek, yeniden inşa etmektedir.
Görsel alan kendine ait bir dil oluşturarak farklı siyasi güçlerin birbiriyle yarıştığı
bir mücadele alanına dönüşmüştür. Görselliğin, görüntülerle gören, bilen özne
arasındaki ilişkilerin tasarlanması ve bilimsel yönetimi sayesinde özneler üzerinde iktidar kurulmaya çalışılır (Artun, 2011). Geç kapitalizmin temel özelliği olarak
görülen bütüncüllüğü içerisinde teknoloji, siyaset ya da kültür birbirleriyle ilişkiselliklerinden, soyutlanarak birer kendilik olarak ele alınamazlar.’Bir başka deyişle
kültür, teknolojidir, teknoloji siyasettir, siyasette kültürdür. Her biri hem kendidir,
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hem de diğeridir’ (Marcuse’den akataran Dellaloğlu, 2003:99). Egemen ideoloji
(kapitalizm, iktidar, Amerikan kültürü..) teknolojik araçlar, medyalar ve bunların
üretimi kurgulanmış görüntüler, belgeler yoluyla toplumu kontrol altına alır. Egemen ideoloji toplumun eleştiri yapma yetilerini uyuşturarak kendi ürettiği sistemin devamlılığını sağlar. Görsel kültürle yayılan iletiler, hâkim kültürün değerleri,
diğer kültürleri deforme ederek kendine benzetmeye başlar. Teknolojik araçlarla
yayılan görsel kültür, kitle kültürüne dönüşür.
Medya görsel kültürle yayılan popüler kültürü, kitle kültürüyle bütünleştirirken bu
süreçten sanat da etkilenir. Görsel kültür, medya ve sanatın homojen ürünü haline gelir. Kültürel üretimlerin kaynağı olan görsel kültür ve kullandığı teknolojik
araçlar estetik anlayışın niteliksel temellerini etkilemeye, dönüştürmeye başlar.
Arthur Danto’nun ‘After the end of art’ kitabında hâlihazırdaki sanat tanımımızın
karşılaşabileceğimiz tüm biçimleri sanat olarak kabul etmeye hazır olduğunu belirtir (Danto, 1997). Sanat her dönemde gündelik hayatla, ekonomik ilişkiler ağıyla ve egemen ideoloji ile etkileşim içerisinde olmuştur. Bu ilişki biçimi şimdiye
kadar eleştiri olanaklarını da içinde barındırarak günümüze kadar süregelmiştir.
Sanat hem içinde bulunduğu toplumsal duruma ilişkin bir eleştiri olanağını hem
de bir başka dünya özlemini içinde barındırır. Görsel kültürü sömürerek kullanan
kültür endüstrisinde sanatın bu olumlu işlevi yok olmaya, eleştiri gücü de elinden
alınmaya başlamıştır (Adorno, 2007). Bu özünde eleştiri ve irdeleme gerektiren
sanatsal çıkışlar için de oldukça paradoksal bir pozisyondur. Bu çalışmada teknolojinin sanat alanında yarattığı paradoxlar sanatçı ve yapıt ilişkisi açısından incelenecektir.

Sanatçı ve Yapıt Açısından Oluşan Paradokslar

Tarihsel süreçte İnsanın kaosa karşı düzen elde etme isteği birbiriyle ilişki içinde
olan felsefe, bilim, sanat denilen üç düşünce formunu ortaya çıkartmıştır. Bu üç
düşünce formunun sorgulamaları kendi alanları ile ilgili olsa da aynı amaçlarla ortaya çıkmalarından dolayı birbirleriyle bir iletişim ve alışveriş halinde olmuşlardır.
Belkide herbiri düşüncenin farklı biçimlerde farklı ilişkilerle şekillenen, görünüşe
bürünen yaratımlarıdır. Nasıl felsefe kavramlarla, bilim fonksiyonlarla ve rasyonel
düşünceyle kaosu anlamlandırmaya çalışıyorsa sanat da duyumlar aracılığı ile kimi
zaman irrasyonel düşünceyle aynı görevi üstlenir. Bu görevi de kendi yöntem
(ler)i, evrene bakışı, içinde bulunduğu çağın sanat kavramını ele alışı, bilimsel ve
teknolojik gelişmeleriyle bağlantılı olarak gerçekleştirir. G. Deleuze’a göre sanat
ortaya çıkışından beri kaynağını tinde bulmuş tini de duyumlar aracılığı ile dışa
vurmuştur (Sütcü, 2005: 25-43). Bütün sanat yapıtlarının varoldukları zamanla
ilintili oldularını söylemek mümkündür. Sanat yapıtı sanatçının zihninden yansıyan ve kurgulanan bir imgelem nesnesi olmasının yanında aynı zamanda bir tarih
ve kültür nesnesidir. Resim, müzik, edebiyat gibi çeşitli sanat dalları farklı yaratım
tarzlarında, farklı dil ve araçlarla kendilerini gerçekleştiren tini duyumlar aracılığı
ile dışa vuran düşünce biçimleridir diyebiliriz.
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Her dönem kendine özgü atmosferinde kendi tininin yaratımına kaynaklık
eder. Her çağın ya da tarihsel ortamın bu tinini dışsallaştırması, o döneme
özgü söylemi ortaya koyar. Her söylemin kendine özgü tinsel atmosferin
içinde dile gelmesi, o döneme özgü düşünüm ve yaratım koşullarına bağlıdır (Sütcü, 2005:55).

Daha önceki çağlarda olmayıp da 21. yüzyılda olan düşünüm ve yaratım koşulları nedir? sorusu akla gelmektedir. Bu yüzyılda teknoloji ile bütünleşmiş bilim,
düşünüm ve yaratım koşullarına, tüm yaşam alanlarına egemen olurken, yeni bir
gerçeklik anlayışı da oluşturmaktadır. Tüm zihinsel yaratımlarının, üretimlerinin
bu yeni atmosfere maruz kalmasına neden olmaktadır. Görsel kültürün hakim olduğu görsel, işitsel bir kültüre geçişin kaynağını teknolojiye ve iletişim araçlarının
gelişimine bağlayabiliriz. Yeni çağın beraberinde getirdiği teknolojik gelişmelerle
sanat alanında radikal değişimler yaşanmaktadır. Tüm bu gelişmeler sanatçıyı,
dünyayı algılama biçimini dolayısıyla sanatçının dünyasını da etkilemektedir. Sanatçının yapıtıyla ilişki biçimini, üretim sürecini, kullandığı araçları, dili, yapıtın
estetik referanslarını da dönüşüme uğratmaktadır. Teknolojiyle birlikte sanatçının kullandığı dilin, dille birlikte tüm dizgenin ve değerlerin de değişmekte olduğunu görüyoruz. Dilin değişimi, sanat yapıtının bir metaya dönüşümüne, sisteme,
sanat kurumlarına karşı olan eleştirel bir tavır, bir tercih sonucuyken karşı olduğu
sistemin kabul ettiği birşeye de dönüşmekte olduğunu görüyoruz. Karşı olduğu
bu sistem onun da her noktasına, nüfuz etmeye başlamıştır, hatta etmiştir. Sanatçı ve yapıtı arasındaki ilişki de nasıl bir niteliksel hatta niceliksel bir değişimin
yaşandığını anlayabilmek açısından bugün geleneksel bir tür olarak kabul edilen
resim ve sanatçı arasındaki ilişkiyi incelemek gerekir.
Resmi çok boyutlu dünyaların (fiziksel, metafiziksel) bir tercih sonucu bir yüzeye
aktarım biçimi olarak düşünebiliriz. Sanatçı resim dilini kullanarak dünyayı yüzeye kendi bedeni ile aktarırken farklı bir ilişki içine girer. Bu süreci incelediğimizde sanatçı, dünyaya bakış açısı, imgelemi, kimliği, duyguları, sezgileri, değerleri,
belleği, sanat hakkındaki fikirleri, külliyatı, fiziksel olarak bedeni, bedeninin sahip
olduğu tüm yetiler ve bu yetilerin kişisel sınırları yüzeye aktarım sürecine dahil
olur. Yarattığı şeye dokunur, hisseder, bedeniyle, her hareketiyle izini bırakarak
ürettiği şeye nüfuz eder. Bu noktada içine nüfuz ettiği, izini bıraktığı şeyin sadece
kurumlar açısından değil kendisi açısından (sanatçının kendisi) ürettiği şeyle ilişki
biçimi nedeniyle de değeri oluşur. Sanatçıyla ürettiminin ilişki biçimi açısından
son derece saf, temiz, duygusal ve otantik bir ilişki oluşur. Bir taraftan da dört
boyutlu fiziksel dünyanın, metafiziksel dünyanın bir yüzeye aktarımı olarak düşünebileceğimiz resim, temelde bir soyutlama olarak indirgemeyi, belkide gerçeklikten fenomenler dünyasından feragat etmeyi, göndergeden yola çıkmadan
yeni bir gerçeklik kurmayı da sağlayabilir. Resim gerçeğe onu görmeden de öykünebilir. Gerçekler sanatçının niyeti ve beklentileriyle değişmekte ve yeniden kurgulanarak sanatçının kullandığı araçlarla biçimlenmektedir. Soyutlama modern
bir buluş değildir. Sanatın yaşamsal edimidir. Görüş alanının içselleştirilmesini ve
aşılmasını sağlayan gücü de temsil eder ve bu olmaksızın sanat da sanat yapıtı
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da varolamaz. Tarihsel süreçte resim sanatına baktığımızda resim biriciktir yok
olmaya yargılı yada yok olmuş yerlerin ve zamanların da belleğidir. Aynı zamanda
eşsiz, bir defaya özgü, şimdi ve burada niteliğini üzerinde taşıyan bir varoluşa da
sahiptir.
Gelişen teknolojilerle birlikte bu ilişki biçiminin değişmekte olduğunu görüyoruz.
Sanatçı, ürettiği nesne ve izleyici arasına teknolojik araçların girmekte olduğunu
görüyoruz. Tarihsel süreçte plastik sanatlara baktığımızda teknolojik gelişmelerin
ve geliştirilen teknolojik araçların sanatı her zaman farklı ölçeklerde etkilediğini
fakat 21. Yüzyılda dijital teknolojiler ve görüntü üreten araçlardaki hızlı gelişmelerin bu süreci de çok farklı bir boyuta getirmekte olduğunu görüyoruz.
Sanatçı ve ürettiği nesne arasına giren teknoloji kimi zaman da sadece bir seçim
sonucu sanatçının ürettiği şeye dönüşüyor. Bir araç olarak sanatçının bir parçası
gibi onun duyuları ve yetileri yerine geçebiliyor. Kimi zaman gözümüzün göremediğini, görülmesi olanaksız olanı yakalayabilmemizi sağlıyor. Bir taraftan da görme ufkumuzu genişleterek teknolojik araç vasıtasıyla yakaladığımız görüntüyle
gör(e)mediğimiz şeylerin de bilincinde olmamızı sağlıyor. Sanatçının kullandığı
teknolojik aracın kapasitesi kadar sınırlar oluşturuyor, bazen de insan yetilerinin üzerinde sınırları genişletebilen, sanatçının dünya ile ürettiği, seçtiği nesne
ile ilişki biçimini kökten değiştiren bir şeye dönüşüyor. Yakınlaştırırken, belki de
yakınlaştırma yanılsaması yaratırken, hem duygu olarak hem de gerçeklikten
uzaklaştırabiliyor. Görüntü mükemmelleşirken, mükemmelliğinden görüntünün
yanılsaması, sanatın illüzyonunu yok ederken, gerçeklik yanılsaması da tehlikeli
bir biçimde mükemmelleşiyor. Gerçekliğin kimin gerçekliği, kurgusu olduğu sorunsalını da gündeme getiriyor.
Teknolojinin sanatta yarattığı paradokslardan bahsederken Walter Benjaminden
ve teknolojik bir üretim olan fotoğrafın sanat alanında ne gibi etkiler ve dönüşümlere neden olduğuna bir başlangıç noktası olması açısından da değinmek
gerekir. Fotoğrafla birlikte sanat ve tekniğe dayalı başka sanatların ortaya çıkışı
sanatsal yaratım dünyasında radikal değişim ve dönüşümlerin ortaya çıkmasına
neden olmuştur. Fotoğrafın bundan yaklaşık 150 yıl önce icat edildiğini, sanatçılar tarafından keşfedilmeye başlandığını, 1980‘ler de sanatsal bir ifade biçimi
olarak kabul edildiğini söyleyebiliriz. Bu durum aynı zamanda postmodern bakış
açısı değişimini de yansıtmaktadır. Geç kapitalizm olarak da adlandırılan bu dönemde insanların algılama, öğrenme, bilme süreçleri büyük ölçüde teknolojinin
egemenliğindeki görsel medya ve görsel kültür tarafından da belirlenmeye başlanmış, insanları şimdiye kadar görülmemiş ölçekte yönlendirebilme ve biçimlendirebilme olanağını da gündeme gelmiştir. Benjamin de teknolojik gelişmelerin
kollektif bilinci etkilediğini ve kültürel gelişmede önemli değişiklikleri tetiklediğini
savunmuştur. Benjamin’e göre fotoğrafın icadı o zamana kadarki sanat algımızı
geri dönülemez şekilde değiştirmiştir. Görme biçimimizi modernize ederek bize
dünyanın mekanik olarak verilmiş bir görüntüsünü, imgesini sunmaktadır. Fotoğrafın icadı sanat alanında sanatçının el becerisi ve sahip olması gereken yetileri

80

International Art Symposium

de sorgulama ihtiyacını doğurmuştur. Teknolojik araçlardan ilk olarak fotoğraf
sanatçının üretim sürecinde el becerisinin yanında göndergesiyle (temsil ettiği
şeyle) ilişkisinin de sorgulanmasına neden olmuştur. Fotoğrafın göndergesi o olmadan fotoğrafın yani yapıtın, sanatçının üretiminin olamayacağı, zorunlu olarak
gerçek olan şeydir. Fotoğrafın içindeki göstergeler bize sürekli olarak o vardı, kesinlikle rededilemez şekilde buradaydı, yalnızca bir defalıktı, varoluş açısından
yinelenemez mesajını düz anlam olarak iletmektedirler. Bir taraftan da gördüğüm şeyin gerçekten varolduğuna tanıklık etmesiyle gerçeklik ve geçmişin üst
üste çakıştığının bilgisi de vermektedir. Göndergesini yani gördüğüm şeyi, temsil
ettiği nesneyi, hatta nesne haline getirdiği özneyi onaylar. Kimi zaman fotoğrafın
doğruluğu kanıtlama gücü temsil gücünün üzerine çıkar. Fotoğrafın göndergesiyle ilişkisine baktığımızda göndergesini her zaman yanında taşıdığını görürüz. Sanatçının üretim sürecinde resimle olan ilişkisinde ise gerçeği görmeden, göndergesini tamamen kendisi kurgulayarak öykünebilir (Sütcü, 2005: 105-94). Resmi
oluşturan göstergeler o vardı, rededilemez şekilde buradaydı mesajını vermez.
Deleuze‘a göre fotoğrafın resme göre yeniliği dış dünyayı nesnel bir açıdan sunabilme özelliğine sahip olmasıdır. Fotoğrafla birlikte insanın yaratıcı bakışından
süzülerek ortaya çıkan öznellik tamamen devre dışı kalmış olur. Fotoğrafta sanatçı sadece sunmayı düşündüğü nesne, olayın seçimini çerçevesini ve nasıl sunulacağını belirlemede devreye girer. Bu noktada fotoğraf bütünüyle doğal olanla bizi
karşı karşıya getirmektedir.
Bu doğallık da hiç bir sanatta benzeri olmayan bir inanma gücüyle bizi sarmaktadır. Fotoğraf bütün araçlardan farklı olarak icat etmez, onun kendisi bir doğrulamadır. Fotoğraf, dış dünyayı sanatçının seçimiyle, kendi konumuna göre belirlediği bir açıdan parçalı bir şekilde olduğu gibi sunmaktadır. Kullanılan teknolojik
aracın özellikleri gerçekliği bir yönüyle yakalama şansı verirken bir taraftan da bir
paradoks olarak gerçekliğin tümünü yakalama şansını da vermemektedir (Sütcü,
2005: 61-64). Fotoğrafı teknolojik bir araç olarak resimle kıyasladığımızda ise fotoğraf göndergesiyle temsil ettiği şeyle ilişkisi yüzünden belgeleme özelliğine sahiptir ve nesnellik yanılsaması yaratır. Teknolojik aracın devreye girmediği resimde ise belgelemenin temel özelliği olan nesnellik niteliği yoktur. Tarihsel sürece
baktığımızda resmin de bir belge anlamı vardı. Fakat fotoğraf belgeleme niteliği
ile resme göre çok daha doğrudandır. Sanatçı açısından da baktığımızda nesnellik
kaygısı yoktur. Üretim süreçlerine baktığımızda ise fotoğraf anı yakalarken resim
bir süreç sonucunda zamana yayılarak, sanatçının iz bırakmasıyla oluşur. Sürece
yayılarak oluşturulduğunu göstermek de sanatçının tercihine bağlıdır. Resimde
üretim sürecinde sanatçının öznelliği, sahip olduğu yetiler, algıları ön plandadır.
Algıları da nesnel değildir.
Deleuze algıyı canlı imgenin kesintisiz imgeler evreninde kendine göre bazı imgeleri seçmesi olarak tanımlar. Canlı imge gereksinimlerinin bir işlevi olarak kendini
ilgilendirmeyeni algılamaz yani dış dünyayı eksik algılar (Sütcü, 2005: 103). Algı
geçmiş deneyimlerinin etkisiyle oluşur. Bu kıyaslamada peki resim fotoğraflandığın da ne oldu? Ne olur? sorusu akıllara gelebilir. Aslında bir eserin yaratılması
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veya kopya edilmesinde her zaman teknik cihazlar kullanılmıştır. Bu durum tarihsel olarak insanın elindeki teknik olanaklarla sınırlı kalmıştır. Resim fotoğraflandığında kopyası resim değildir artık bir resmin fotoğrafı ve görüntüntüsüdür.
Biricikliğini kaybettiği gibi kendini fotoğraflayan teknolojik aracın yada kendini
çoğaltan teknolojik aracın özellikleriyle bir gösterge olarak hem göstereni hem
de gösterileni değişir. Kopyaladığı nesneyi de anlam olarak, değer olarak dönüştürür. Bir taraftan içinde yer aldığı bağlamlar da değişir ve çoğalır. Artık zamanın
ve mekanın sınırlarından da sıyrılır. Özgürdür ama acaba ne kadar özgündür? Belki de başka bir açıdan baktığımızda teknolojik araçla, çoğaltımla tüketime sunulduğu için özgürlüğünü de yitirmiştir.
Sanat yapıtı W.Benjamin’nin de belittiği gibi eşsiz varoluş durumundan sıyrılmıştır. Bu döneme kadar sanat yapıtı eşsiz ve sadece kendi koşullarının,
kendi zaman diliminin yarattığı bir ürünken, artık bu yeni yaratımla birlikte
sanat yapıtının biricikliği yerini benzer olan kopyalarına bırakmıştır (Sütcü,
2005: 62).

Bir taraftan da teknolojik araçla yeniden üretilen yapıt gelenek alanından da kopartılmıştır. İronik olan fotoğrafın ilk olarak modernizmin sanatsal kalıplarını kabullenirken giderek onun yapı-sökümüne yönelmiştir. Fotoğrafta yapı-sökümcü
tavra Sherri Levine’nin işlerini örnek gösterebiliriz. Levin çalışmalarında Walker
Evans, Rodchenko ve Mondrian’nın çalışmalarını yeniden fotoğraflamakta ve altına imzasını atarak kendine mal etmektedir. Kopyalananın ya da gerçek yerine ikame edilen fabrikasyon nesnenin gücünün vurgulanmasıdır. Paradoksal olan bu
çalışmaların hem tartışmalı bir yan taşımaları hem de sınırsızca çoğaltılabildikleri
için giderek pazarlama değerlerini arttıran bir niteliğe de sahip olmalarıdır (Şahiner, 2008:199). Levine teknolojinin imkanları ve teknolojik araçlarla oluşan dilden
yararlanarak kendine mal etme yöntemini kullanarak orjinallik, müelliflik, deha,
sanat pazarı kavramlarını da sorgulamaktadır. Bir taraftan 80’lerin başından itibaren ortaya çıkan neo pop çalışmalara baktığımızda fotoğraftan, medyadan,
çizgi romanlardan alıntıladıkları tüketimsel imajları kullandıklarını görüyoruz.
Teknolojik araçlarla kopyalanarak yeniden üretilen görsel kültürden alıntılanan
görüntüler sadece tüketilmek için üretilmektedir. Teknolojik araçla kopyalanan
imajın barındırdığı gücü de sergilenmektedir (Şahiner, 2008:202).
Fotoğraf teknolojisinin biraz daha ilerisine gittiğimizde sinemanın ve 1960’lardan sonra teknoloji alanındaki önemli buluşların, bilgisayar, video, televizyon
gibi araçları ve bu araçların ürettikleri görüntüleri ve dili bir çok sanatçı tarafından tercih edilebilir hale getirdiğini görmekteyiz. Sinema ve video arasındaki
temel ayrım zaman faktörü konusundaki yaklaşım ve deneysellikte yatar. (Şahiner, 2008:72). Videonun sanatçılar tarafından tercih edilmesindeki ana etken
materyal kimliği değil görüntüyü dönüştürme potansiyeliydi (Nam June Paik’in
ses ve görüntü kaydırma yöntemleri). Video sanatı çok farklı şekillerde sinemanın iki boyutlu sınırlı dünyasının üstesinden gelebiliyordu. (deneysel video, video
heykeller, video enstelasyonlar..) Tüm bu teknolojiler sanatçıların kullandıkla-
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rı dili, dille birlikte değerleri değiştirip dönüştürürken ayrıca sanat yapıtlarının
belgelenmesi amacıyla da kullanılmaya başladılar. Geliştirilen teknolojik araçların
belgeleme özelliği ile Performans, Land art gibi nesneleştirilmesi ve metalaştırılması olanaksız gibi görünen, yapıtlar da bu araçlarla belgelenerek eleştirdikleri,
kurumlara ve sisteme geri döndüler. Süreç içerisinde değişen dönüşen hatta yok
olan yapıtlar teknolojik araçların belgeleme özelliği ile belgelenerek kalıcı hale de
getirilmiş oldular.
Bir taraftan da tüm bu teknolojilerin merkezinde yer alan kamera merkezsiz konumuyla sanatçının doğal algısından daha üstün bir konuma sahiptir. Tüm bu
teknolojilerin hareket imgesini verebilmeleri, montajlanabilmeleri ve dönüştürülebilmeleri nedeniyle de sanatçının doğal agısından da daha üstün bir konuma sahip oldular. Montaj da bu merkezsizce elde edilen görüntülerin montajla
yeniden düzenlenmesini ve kurgulanmasını sağladı. Sanatçıların dilsel olanaklarını zenginleştirdi. Nitelikçe farklı olan göstergeleri bir arada kullanmalarına da
olanak sağladı. Sanatçıların teknolojinin gelişimi sayesinde elde ettikleri bu dilsel çeşitlilik ve olanakların yanında görüntünün giderek kusursuzlaşması Baudrillard’ın belittiği gibi illüzyon gücünü de giderek zayıflatmıştır. Herşeyin hiperteknik, hiperetkileyici, hipergörünür olması illüzyonu yok etmektedir. Çünkü imge
ne kadar kusursuz olursa illüzyon gücünü de o denli yitirmektedir. Dijital ve sanal
teknolojiler kusursuz bir gerçeklik illüzyonu yaratmaya başlamıştır. Baudrillarda
göre imgeyle gerçeklik parçası arasındaki bağ ne kadar zayıfsa etkileme gücü de
o kadar fazladır.
Gerçeklik giderek daha gerçekçi bir şekilde sunulur ve bu olay böyle sürdürülüp götürülürse bunu düş gücümüzü harekete geçiremeyen bir simülasyon olarak nitelendirebiliriz. O yüzden her imgenin dünyanın gerçekliğinden bir şeyleri alıp götürmesi her imgede dünyaya ait izlerden bazılarının
silinmesi gerekmektedir. (….) Gerçeklik konusunda bırakılan boşlukların düş
gücümüzle doldurulmasına izin verilmelidir (Baudrillard, 2005: 21).

Yaşadığımız tüm bu süreç ve kaos, belirsizlik içerisinde teknoloji ve sanatla ilgili sorduğumuz sorular artarken, sorulara verdiğimiz cevaplar sürekli değişirken,
sorulara geçici cevaplar verebildiğimizde geçici bir rahatlama yaşarken, bizi çok
daha rahatsız edebilecek sorular da akla geliyor. Bizim üretmediğimiz görüntülerle gerçeklik algımız oluşurken, bizim üretmediğimiz teknolojiler ve bizim üretmediğimiz, kültürümüzün üretmediği bir sürecin sonucunda oluşan dili kullanarak
kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz asıl paradoks bu noktada başlamıyor mu?
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Hiçbir Yere Gitmeyen Merdiven
Stairway to Nowhere
Doç. Şive Neşe Baydar
Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

Özet

Sanat yapıtında mekanın ve zamanın nasıl kurgulandığı, eksik olanın yeni bir ihtimal açıp
açamayacağı sorusu üzerinden merdiven formunun kullanıldığı yapıtlar ve bu bağlam doğrultusunda sanatsal forma dönüşen merdivenlerin nesneden kavrama geçişi bu çalışma
kapsamında incelenecektir.
Sanatın yarattığı illüzyon ile gerçeklik üzerine kurduğu paradoksu en etkili biçimde açığa
çıkaran yapıtlardan biri Rene Magritte’in “Bu bir pipo değildir” isimli eseridir. Michel Foucault’un Magritte’nın “bu bir pipo değildir” isimli yapıtı üzerine yazdığı makalede resmin
sihrinin sunduğu beklenmeyenin basitliğinde yattığını söyler ve resmin içindeki unsurları
‘benzeyiş’ ve ‘andırış’ kavramları ile açıklar. Benzeyiş şu şey, bu şey, bir başka şeydir ve hep
aynı tek bir önermeyi kapsar. Andırış ise, birlikte dans eden, birbirlerine dayanan ve birbirlerinin üzerine yuvarlanan çeşitli ileri-sürüşleri çoğaltır diyerek sanat yapıtının gözlemci ile
andırış türünden bir ilişki kurduğunu tespit eder.
Merdiven formunun bir sanat yapıtına dönüşmesi de, Foucault’un adı geçen yapıtın yorumunda başvurduğu “andırış” kavramıyla ilintilidir. Olması gereken mekânsal uzantıların
yokluğu, merdivenin kendi içine kapalı labirentimsi bir adacık, uzantısız bağlantısız bir forma
ve varoluşa kavuşmasıyla başlar. Mekânsal uzantılarının yokluğuyla alışılagelmiş bir mimari
geçiş elamanı olan merdiven, bizi ulaşılan başka bir yere / kavrama yönlendirir. Böylece
sanatsal bir forma dönüşür.
Sanat yapıtı, Foucault’un “andırış” olarak kavramsallaştırdığı gibi, gerçeklikle temas kurar
ama bu kurulan temas çoğu zaman yeni anlam dizgeleri içinde yer alır. Merdivenin sanatsal bir forma dönüşmesi ile kendi doğrusal işlevinin yeniden tanımlandığı uygulamalarda,
gösteren gösterilen ilişkisini tersyüz eden ve artık , gösterdiği şey olmadığı bir yeni bağlam
oluşur. Fonksiyonun mekânsal uzantıların iptali ve sınırsızlaşması ile yapıtın “öte bir mekana”
açılması söz konusudur.
Gerçekliği reddeten ve gösterdiği şey olmadığını ima eden, kimi zaman çıkan inen ama bir
yere varmayan bu merdivenler, sanatın paradoksal yapısını ortaya koyarlar. Yapıtlarda, işlevi
gereği var olması beklenen mekânsal uzantıların dışarıda bırakılmasıyla bir ara alan yaratırlar. Sanat eseri ile kurduğumuz ilişkide “bildiğim mi?” ya da “deneyimlediğim mi ?” sorusunu sorduran, bilişsel verileri kışkırtıcı bir şekilde tersyüz eden yapıtlardır.
Anahtar Sözcükler: Merdiven, Gerçeklik, İşlev, Andırış, Benzeyiş
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Abstract

The usage of space and time in an artwork and the question of whether a missing part could
open new possibilities or not is the main objective in this study. In this context, Artworks
that use stairs as a form which than transcend from object to concept will be examined.
One of the best artwork that sheds light on the paradox that art forms an illusion over
reality is the Rene Magritte’s “Ceci n’est pas une pipe”painting. Michel Foucault’s essay on
Margritte’s artwork finds the sorcery in the simplicity of the unexpected result. An analyses
the elements of the painting around the notions ‘similitude’ (might best be translated as
“likeness) and ‘resemblance’. Resemblance makes a unique assertion, always the same: This
thing, that thing, yet another thing is something else. Similitude multiplies different affirmations, which dance together, tilting and tumbling over one another. Foulcaut detects that
the artwork has established a similitude type of relation with the observer.
Foucault’s expression “likeness” explained in his essay is the main notion that enables a
staircase form to transform into an artwork. The nonexistence of the usual extensions of
the stairs transforms it into labyrinth like island which has a totally new form and entity. The
usual transition element of architecture released of its all spatial entities, leads us to a new
place/notion. It than becomes an art form.
Artwork, as conceptualized as Foucault’s “likeness”, establishes contact with reality but
most of it takes place within the established theme of this new sense strings. Through the
transformation of the stairs into an artwork, the redefinition of its linear function is made
and the relationship between the showing and what is shown is inverted and a new context is created. The cancellation of the spatial extension of function and structure allows
a boundless sea of meaning to the artwork which now opens/reaches to “another place”.
These stairs that sometimes goes down or up to nowhere, which rejects reality and implying
that what they show is not there reveal the paradoxical nature of art. With the exclusion of
the expected spatial extensions of stairs these artwork creates an interval. These artwork
reverse the cognitive data in a provocative manner which leads us to ask the question”Is
what I know or is what I experience the reality?”
Stairway, Reality, Function, Similitude, Likeness
Keywords: Stairway, Reality, Function, Similitude, Likeness
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Sanat yapıtının nasıl kurgulandığı, eksik olanın yeni bir ihtimal açıp açmayacağı
sorusu üzerinden merdiven formunun kullanıldığı yapıtlar ve bu bağlam doğrultusunda sanatsal forma dönüşen merdivenlerin nesneden kavrama geçişi, sanat
yapıtının ne olduğu ya da olmadığı sorusunu akla getiren durumlardan biridir.
Buna verilecek cevap, sanat yapıtının gittikçe fonksiyon ile kurduğu ilişki yapıtın
kavramsal çerçevesini belirsiz bir hale getirmesi olarak görülebilmektedir.
Sanat yapıtının, gösterdiği “şey”in olmadığını iddia ettiği –paradoxal- ve ima alanı
oluşturduğu –metaforik– durumlarda sanatın direnç alanından söz edilebilir. Bu
direnç alanı gündelik olanın işlevinin dışarıda bırakılmasıyla başlar. Yapıtta işlevin dışarıda bırakılması/eksiltilmesi ve gündelik yaşamın gereksinimlerinin askıya
alınması ile yapıt kavramsal bir düzleme geçer. Gündelik işlevin dönüşmesi ile
yapıtın anlamını çoğaltma imkânı, bu metinde ele alınan konunun temelini oluşturmaktadır.

Görüntü 1. Ayşe Erkmen, Plan B, 2011.

Yaşamın içinde yer alan mimari bir eleman olan merdiven formunun sanatsal
olarak kullanıldığı çalışmalar üzerinden sanat yapıtının yaşamla arasında kurduğu
çoklu ilişkiler ve bunların olanaklarını incelemek için, Ayşe Erkmen’in 54.Venedik
Bienali kapsamında gerçekleştirdiği Plan B “İmkansız Kısa Devreler ve Mutlu Kazalar” isimli çalışmasına, metnin çıkış noktası ve sanatsal bir manevra alanı olarak
bakabiliriz. Çalışma kanaldan gelen suyu arıtma işlemine tabi tutacak ve içilebilir
su haline dönüştürdükden sonra izleyicilere bu suyu sunacak iken suyun içilebilmesi için gerekli izinlerin alınamaması sebebi ile, proje A planından B planına
dönüşmüştür. Bu durum tam da bu metnin üzerine yapılandığı Yaşam-Sanat-İşlev üçlemesinde açığa çıkartmak istediğimiz, günlük yaşamda kullandığımız elemanların işlevlerinin değiştirilerek sanatın alanına dahil edilmesine bir örnektir.
A planının içinde yer alan yararlılık (suyun izleyiciler tarafından içilebilir hale ge-
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tirilmesi) fikrinden vazgeçilmesiyle sanatın direnç alanına geçilmiş ve proje sanat
yapıtı olma imkanı bulmuştur. Ayşe Erkmen’in Plan B sergi kataloğunda yer alan
ifadesiyle:
“...Aslında suyu içirme düşüncesi, insanlardan bir şey yapmalarını isteme fikri (gösteri) Venedik Bienali’inde bulunmaktan kaynaklanıyordu...
Su odaya girer, bir heykel yerleştirmesi oluşturan makinelerden geçer ve
sonunda bir çeşmeyle tamamlanır. Yerleştirmenin insanların bedenlerinin
içinden geçmesi fikri elbette hoşuma gidiyordu, böylece insanlar da sürecin parçası olacaktı. Bu işte esas olarak sevdiğim buydu. Plan B projesinde
asıl hoşuma gidense insanların tatmin olmaması ortaya hiç bir sonuç çıkmaması.” (Erkmen, 2011: 37).
(…)
“Bir yapıt oluşturma sürecinde karşınıza çıkan imkansızlıklar her zaman
yararlıdır, çünkü sizi bir sadeleşme noktasına taşırlar. Bazı şeylerden vazgeçersiniz, işinizin bir parçasını bırakmak zorunda kalırsınız. Bu da onu
daha gerilimli ve yoğun yapar” (Erkmen, 2011: 214).

Ayşe Erkmen’in de belirtiği gibi sanat direkt yapmak, gerçekleştirmek ve hayata
geçirmek üzerine değil, bu ihtimal ve olanakları hatırlatmak, açmak anlamında
bir üretim sürecinin içinden sözünü söyler ve yapıtlaşır. Yaşam ve gündelik olanın
işlevinin eksiltilmesi üzerinden direncini kurar ve iletir. Serginin küratörü Fulya
Erdemci Plan B’nin etki alanını tanımlarken şöyle söyler:
“... Süreç devam ediyor. Bence böylesi kavramsal, politik ve şiirsel olarak
çok daha güçlü; çünkü yapmaya çalıştığınız şey beyhude bir jest, nafile bir
çaba. Sonuçta suyu fiziksel olarak –damla damla– temizliyorsunuz” (Erdemci, 2011: 214).

Erdemci bu sözleriyle çalışmanın ütopik boyutunun altını çizerken aslında sanatın da direnç alanı olarak yaşamdan ayrıldığı noktayı vurgulamaktadır.
Aynı söyleşi içinde Ayşe Erkmen’in yapıt üretme süreci üzerine “…Bir yapıt üretmek de, daha iyi bir noktaya gelmek için bir şeylerden vazgeçmeyi gerektirir.”
(Erkmen, 2011: 216-41) der. Bu vazgeçme yapıtının gösterdiği “şey” olmadığını
iddia ettiği ve ima alanı oluşturduğu alana iyi bir örnektir. Bu noktada sanatın
direnç alanına girer. Yapıtta işlevin eksiltilmesi ve gündelik yaşamın gereksinimlerinin askıya alınması ile yapıt kavramsal bir düzleme geçmiş olur.
Sanatın yarattığı illüzyon ile gerçeklik üzerine kurduğu paradoksu en etkili biçimde açığa çıkaran yapıtlardan bir diğeri ise Rene Magritte’in “Bu Bir Pipo
Değildir” isimli eseridir. Michel Foucault’nun Magritte’in bu yapıtı üzerine yazdığı metinde resmin sihrinin, sunduğu beklenmeyenin basitliğinde yattığını söyler
ve resmin içindeki unsurları ‘benzeyiş’ ve ‘andırış’ kavramları ile açıklar (Foucault,1993). Benzeyiş şu şey, bu şey, bir başka şeydir ve hep aynı tek bir önermeyi
kapsar. Andırış ise, birlikte dans eden, birbirlerine dayanan ve birbirlerinin üze-
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rine yuvarlanan çeşitli ileri-sürüşleri çoğaltır diyerek sanat yapıtının gözlemci ile
andırış türünden bir ilişki kurduğunu tespit eder.

Görüntü 2. Rene Magritte, Bu Bir Pipo Değildir, tuval üzeri yağlıboya, 63,5 cm × 93,98 cm, 1948.

Merdiven formunun bir sanat yapıtına dönüşmesi de, Foucault’nun adı geçen
yapıtın yorumunda başvurduğu “andırış” kavramıyla ilintilidir. Olması gereken
mekânsal uzantıların yokluğu, merdivenin kendi içine kapalı labirentimsi bir adacık, uzantısız bağlantısız bir forma ve varoluşa kavuşmasıyla başlar. Mekânsal
uzantılarının yokluğuyla alışılagelmiş bir mimari geçiş elamanı olan merdiven,
bizi ulaşılan başka bir yere / kavrama yönlendirir; böylece sanatsal bir forma dönüşür.
Sanat yapıtı, Foucault’nun “andırış” olarak kavramsallaştırdığı gibi, gerçeklikle temas kurar ama bu kurulan temas çoğu zaman yeni anlam dizgeleri içinde yer alır.
Merdivenin sanatsal bir forma dönüşmesi ile kendi doğrusal işlevinin yeniden
tanımlandığı uygulamalarda, gösteren gösterilen ilişkisini tersyüz eden ve artık
gösterdiği şey olmadığı bir yeni bağlam oluşur. İşlevin mekânsal uzantılarının iptali ve sınırsızlaşması ile yapıtın öte bir mekâna açılması söz konusudur.
Diğer yandan Suzi Gablik’in “‘Anlamsız Yapıt’ mı, Yoksa ‘Sorumluluk Etiği’ mi?”
isimli makalesinde yaşamla sanat arasında gidip gelen yapıtlar üzerinden yapıtın
işlevi ile ilgili olarak “Estetik çerçevesi içinde, gerçek yaşam eylemleri ya da durumları, bazen sanat oluşturabilir, ama yararlı olmadıkları ve hiçbir amaca hizmet
etmedikleri sürece” (Gablik, 70) sözleriyle, sanatın işlevle kurduğu mesafeli ilişkinin altını çizmesi oldukca anlamlı bir uyarı ve itiraz içermektedir.
Yapıtın işlevi dışarıda bıraktığı ve sanatsal bir yaratı alanına doğru ilerlediği merdiven formunun kulanıldığı yapıtlara bakacak olursak Rachel Whiteread’in Untitled
(Stairs) isimli 2001 tarihli çalışmasıyla karşılaşırız. Çalışma, merdiveni mekânlar
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arası bağlantı olmak yerine kendisini forma dönüştüren heykelsi bir hale büründürür. Whiteread’in diğer yapıtlarında gördüğümüz gündelik yaşamın formları bir
bir bağlamından malzemesinden uzaklaşır ve yapıtlar heykelsileşirken içinde yer
aldığı mekân ile de yeni bir ilişki kurma biçimi önerirler.

Görüntü 3. Rachel Whiteread, Untitled (Stairs), plaster, fibreglas ve ahşap,
375 x 550 x 220 cm, 2001.

Güney Koreli Sanatçı Do- ho Suh’un tekstil meteryallerini kullanarak mimari elemanları masalsı, hayali, yeni olmayan mekânlara dönüştürdüğü bir seri merdiven
formundan yola çıkan yapıtı Staircase-III çalışması da içle dışı geçirgen bir alana
dönüştürür. Sanatçı ilgi alanını şöyle ifade eder:
“Varılacak yerden daha çok (merdiven, köprü, eşik) geçiş mekânları ile ilgiliyim.
Bunlar farklı yerlere açılıyor, aynı zamanda mekânı biribirinden ayırıyorlar. İnanıyorum ki yaşamın kendisi bir koridor, geçiş alanı.”(Do-ho Suh: http://www.lehmannmaupin.com/exhibitions/2011-03_tate-modern-london-united-kingdom)
Do-ho Suh’un sanatını ele alışında bu varılacak yerin iptali ile merdiven artık sanatsal bir forma açılır, imgenin iması ile Foucault’nun tespitinde olduğu gibi “andırış” türünden bir ilişkiyi izliyiciyle yapıt arasına yerleştirir. Sanatçının mimari
elamanları, mekânları kullandığı transparan kumaş çalışmaları aracılığıyla her
defasında bizi bildiğimiz mekânların opak sınırlılığından uzaklaştırıp olası geçirgen geçiş alanlarına taşır.
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Görüntü 4. Do- ho Suh, Merdiven-III, enstalasyon, polyester ve paslanmaz çelik
Hayward Gallery, Londra, 2008.

Görüntü 5. Peter Coffin, İsimsiz (Döner Merdiven ), alüminyum ve çelik, 670 x 670 x 231 cm.2007.

Peter Coffin’in merdivenden yola çıkarak Escher’in sonsuz merdivenlerini hatırlatan, kendi içine kıvrılan mobüis şeridini andıran merdiven heykeli de zamansal
bir sonsuzluk-süreklilik fikrini merdiven üzerinden bize sunar.
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Görüntü 6. Olafur Eliasson, Umschreibung (Yeniden yazmak),paslanmaz çelik ,
950 x 900x 900 cm , 2004.

Olafur Eliasson’ın Münih’te bulunan bir ofis binasının avlusunda yer alan spiral
merdivenleri, hassas bir mühendislik çalışması ile tek bir noktadan taşınan, kimi
zaman heykelleşen, kimi zaman bir oyun alanına dönüşen, içine kapanan farklı
yönlerden gelen iki spiral merdivenden meydana gelmektedir. Bu yapıt sanatsal
düşüncenin, üretimin içinden yaşamla bağ kurduğu, fakat bu bağı bildiğimiz anlamdan uzaklaştırıp aynen Michel Foucault’nun “andırış” terimiyle kavramsallaştırdığı türden bir ilinti içinde yapıt ve gösterdiği şey olarak varlık bulur.

Sonuç

Tüm bu yapıtlar, bildiğimiz, tanıdığımız, içinden geçtiğimiz mekânlara bizi ulaştıran gündelik yaşamımızda kullandığımız merdivenin, mimari bir eleman iken,
kurduğumuz bağı alışık olmadığımız bir biçimde koparırlar ve yerine kurgusal-hayali düşsel bir imge koyarlar. Bir yere varmayışıyla tüm metaforik olanakları açan
ihtimaler yaratan, olmayan uzantıları ve mekânları ile zihne, düşünce dünyamıza
kapılar açan bir hal alırlar.
Sanatın hayat karşısında ortaya koyduğu işlevsiz var oluş, bir direnç alanı oluştururken, kimi zaman çıkan-inen ama bir yere varmayan bu merdivenler, sanatın paradoksal yapısını ortaya koyarlar. Bu yapıtlarda, işlevi gereği var olması beklenen
mekânsal uzantıların dışarıda bırakılması bir ara alan yaratır. Tüm bu çalışmalar,
sanat eseri ile kurduğumuz ilişkide “Bildiğim mi?” ya da “Deneyimlediğim mi ?”
sorusunu sorduran, bilişsel verileri kışkırtıcı bir şekilde tersyüz eden yapıtlardır.
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Koruma Altındaki Lefkoşa Sarayönü Meydanı ve Görsel
İletişim Sorunları
Visual Communication Problems in a Conservation Area; Sarayonu
Square in Nicosia, North Cyprus
Yrd. Doç. Dr. Devrim Yücel Besim
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Yrd. Doç. Elif Songür Dağ
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Özet

Tasarım disiplinleri arasındaki sınırların eridiği günümüzde, çok disiplinli çalışmalar önem
kazanmaktadır. Özellikle de kent yaşamı ve kültürü gibi toplumun tamamını ilgilendiren tasarım sorunları, disiplinlerearası yaklaşımlarla çok katmanlı ve farklı açılardan yaklaşılmış
çözüm önerilerine gereksinim duymaktadır. Bu bağlamda Mimarlık ve Grafik Tasarım disiplinleri de kentsel alanların tasarımında birbirini etkileyen ve inceleyen iki ilgili alandır.
Bu çalışma, Kuzey Kıbrıs’ın başkenti Lefkoşa’nın önemli bir kamusal alanı olan Sarayönü Meydanı’nı ele almaktadır. Tarih boyunca sahip olduğu konumu ve kullanımı açısından değerli bir
nitelik sürdürmüş olan bu meydan, günümüzde koruma altındadır. Ancak meydanda bulunan tarihi yapı ve yapısallar varlıklarını sürdürüyor olsa da yapı yüzeylerindeki müdahaleler,
grafik ögelerdeki karmaşıklıklar ve uygunsuz kullanımlarından kaynaklanan sorunlar bulunmaktadır. Korunan bir bölgenin sürdürülebilirliğine zarar veren bu durum, bir paradoksu
beraberinde getirmektedir. Kültürel açıdan çeşitlilik ve zenginlik gösteren kentsel bir alanı
kapsayan çalışma, bu çelişkileri ortaya koyarak çözüm geliştirilmesinin ivediliğine işaret eder.
Araştırma, Sarayönü Meydanı hakkında daha önce yapılmış olan literatür çalışmalarına; Grafik Tasarımcı ve Mimar olan iki akademisyenin gözlemlerine dayanmaktadır. Bu örnek üzerinden kent yaşamında önemli yeri olan meydanların, mevcut durumlarının iyileştirilmesi ve
yenilerinin tasarlanmasında görsel iletişimin önemine vurgu yapılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Kent Kültürü, Kentsel Alan, Görsel Kültür, Görsel İletişim Tasarımı, Lefko
şa, Sarayönü Meydanı, Kuzey Kıbrıs
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Abstract

Multidisciplinary studies are getting importance while the boarders in between the design
subjects have been losing nowadays. Design issues are concerns of all public living in a city.
So such problems affecting the city culture should be dealt from different angles in multi
layered formats with cross fields of design. In this respect, architecture and graphic design
are interdisciplinary studies which have interest and influence each other in design of urban
spaces.
This study focuses on an urban space in North Cyprus. Sarayönü square has always been
an important public place in the capital city of Nicosia. It has a cultural value with its background and locates in a conservation area. Although historical buildings around the square
are remaining, there are concerns / problems relating to disturbances on building surfaces,
pollutions /complications of graphical elements and their inconvenient use. There exists
a paradox for the sustainability of the prominent part of the city which was planned to be
protected. The study presents the conflicts and indicates the instance of the situations in
Sarayönü square.
The research is based on literature review on this particular place and the observations
of two academicians; an architect and a graphic designer. By this detailed case study, it is
aimed to make an emphasis on visual communication design while creating new squares or
rehabilitating the existing ones which take notable place in city culture.
Keywords: City Culture, Urban Space, Visual Culture, Visual Communication Design,
Sarayönü Square / Nicosia- Lefkoşa, North Cyprus
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Günümüzde iletişim devrimi ve yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesinin pratik
bir sonucu olarak tüm tasarım disiplinleri arasındaki sınırlar geçirgenleşirken işbirlikleri de artmaktadır (Sarıkavak, 2013). Görsel iletişim tasarımı ise tüm tasarım
dallarının tanımlarında ortak bir bileşen olarak ortaya çıkmaktadır. Bir yandan yaratıcı uygulama alanları arasında sınırlara alışık olmayan yeni bir kuşağa ait olan
tasarımcılar çoğalırken diğer yandan çok disiplinli projelerin ve akademik araştırmaların sayısı artmaktadır (Twemlow, 2008).
İki farklı tasarım eğitimcisi tarafından üretilmiş olan bu çalışma, Mimarlık ve Grafik Tasarımı disiplinlerinin kesişimi alanı görsel iletişim üzerinedir. Kuzey Kıbrıs’ın
en eski ve en önemli kentsel alanı olan Sarayönü Meydanı örneği üzerine yoğunlaşmış olan çalışmanın temeli, araştırmacıların yaşadıkları yerin sorunlarıyla ilgili
gözlem ve deneyimlerine dayanmaktadır. Çalışmanın hedefi, kentin gelişiminde
farklı bir yeri olan bu meydanın mevcut durumunu ortaya koyarak iyileştirilmesini
sağlamak ve koruma altındaki bu alanda tasarımla ilgili yaşanan çelişkili durumlara dikkat çekmektir. Ayrıca çalışmada Kuzey Kıbrıs’ın başkenti ve en büyük kenti
olan Lefkoşa’da yeni kentsel mekanların tasarlanması gerektiğine işaret edilerek
kent kültürünün oluşumunda görsel iletişimin önemine vurgu yapmak amaçlanmaktadır.
Çalışmada ilk olarak literatür taramalarına dayanan Sarayönü Meydanı ve çevresini tanıtan bilgilere yer verilmiş, Meydan’ ın oluşumundan bu yana yaşadığı
değişiklikler anlatılmıştır. Daha sonraki bölüm, bu kentsel alanın günümüzde sahip olduğu çevresel niteliklerinin yeniden değerlendirilmesidir. Alanda saptanan
mimari ve tasarımla ilgili sorunlar; yönlendirme ve bilgilendirme ögelerindekiler,
bina yüzeylerindekiler, peyzaj ögeleriyle ilgili olanlar ve erişilebilirlikle ilişkili sorunlar olarak dört ana başlıkla aktarılmıştır. Çalışmada tespit edilmiş Sarayönü
Meydanı’ na ait sorunlar, mekanın kentsel yaşam kalitesi ölçütleri açısından net
olarak irdelenebilmesi için bir tablo olarak özetlenmiştir. Daha sonra alanda yaşanan mevcut durumun ciddiyetini tartışmaya açmak üzere en belirgin görsel
iletişim sorunları, alanda çekilmiş olan cephe fotoğrafları üzerinde farklı bir ifade
biçimine dönüştürülmüştür. Bu problemlerin alanın algısında yarattığı olumsuzluklara vurgu yapmak amacıyla yapılan deneysel çalışmada, son yılların önemli
toplumsal sanat çalışmalardan biri olan “Delete!”1 den esinlenilmiştir (Delete,
2005). Bu aktivist çalışmadakinden farklı olarak Sarayönü Meydanı’nı çevreleyen
yüzeyler üzerinde yalnızca iki boyutlu grafik ögeler değil; klima, sıhhi tesisat, baz
istasyonu gibi tarihi dokuyu ve estetiği bozduğu düşünülen tüm ekleme ögeler
belirlenmiş; ne yapılarak? yeni bir panaromik görüntü elde edilmiştir.

1- Steinbrenner, Demph ve Huber 2001’de bir araya gelmiş olan bir grup sanatçıdır. Üyeleri heykeltraş Cristoph
Steinbrener, fotoğrafçı ve grafik tasarımcı Rainer Dempf ve mimar Martin Huber’dir. Toplumsal olguları işledikleri
birçok projeleri kamusal alanlarda sergilenmiştir. 2005 yılında Viyana’da gerçekleşen çalışmada kent sokaklarının
yüzü ve yüzeyi olan pano, tabela, logo ve sembol gibi iki boyutlu grafik ögeler, sarı folyolar tarafından kaplanmış;
yapı cephelerinin işlevi ve kullanıcı algıları sorgulanmıştır. Karmaşa yaratan görsellerin hepsinin silindiği bir ortamda, bina cephelerinin ne denli büyük bir alanının folyolarla kaplandığı gözlenmiştir. Böylelikle iki boyutlu grafik
uygulamaların yüzeyleri değiştirdiği; hem yapıyı hem de kentsel alanı etkilediği görülmüştür.Tüm bu sarı lekelerin
silinmesi durumunda ise genel algının da olumsuz etkilendiği vurgulanmıştır (Delete, 2005).
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Çalışma Alanı: Sarayönü Meydanı ve Tarihi Gelişimi

Lefkoşa kenti, kültürel açıdan sahip olduğu zenginliği, tarih boyunca ev sahipliği yaptığı farklı uygarlıkların varlığından almaktadır. Resmi adı Atatürk Meydanı2
olan “Sarayönü Meydanı”, bu çeşitliliğin en yoğun gözlendiği Lefkoşa Surlariçi
Bölgesi’ndedir (Görüntü 1). Surlariçi Bölgesi, bulunduğu Ada ve kent gibi birçok
kültürle karşılaşmış olup adını Venediklilerin yaptığı şehir surlarından almaktadır.
Koruma altındaki alan, özgün bir kent dokusuna sahiptir (Oktay, 2007).

Görüntü 1. Saray Otel’ den Sarayönü Meydanı’na bakış /1990 ve 2015.

Sarayönü Meydanı, bulunduğu bölgede yaşanan tüm politik, ekonomik ve sosyal
değişimlerle fiziksel karakteri, kullanımı ve kimliğiyle ilgili gelişmeler yaşamıştır.
Meydan’ın ilk oluşumu, Lüzinyan dönemi’nin (1192-1489) başlangıcına, 12. yüzyıla kadar gitmektedir. Meydan, Ada’da var olan egemenliklere göre birçok kez
değişmiş olan ismini 20. yüzyıl başlarına kadar burada bulunan ve Lüzinyanlar’a
ait olan saraydan almaktadır. Venedikliler dönemi’nde (1489-1570) kent merkezi
olarak sayılabilecek Meydan; saray yapısı, etrafındaki boş alan ve sarayın arkasında bulunan kilisenin önüydü. Daha sonra Girne Kapısı’yla bu alan arasındaki
yolun açılmasıyla Sarayönü Meydanı’nın tanımlı oluşumu başlamıştır. Osmanlı
dönemi’nde (1570-1878) Sarayönü meydanı idari kullanıma ek olarak ticari bir
alan olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Doğu tarafında konak türü evlerin ve
küçük esnaflara ait tek katlı yapıların bulunduğu Meydan’da bazı değişiklikler olmuştur. Örneğin kilise camiye çevrilmiş ve şu anda Meydan’ın kuzeyindeki çeşme
inşa edilmiştir. İngiliz dönemi’nde (1878-1960) Meydan’ daki idari yapılar önemini yitirmiş; hatta yerleri değiştirilmiştir. Aynı zamanda Sarayönü Camii inşa edilmiş, mezarlıklar kaldırılmış, Venedik Kolonu3 Meydan ortasına getirilmiştir. Daha
sonraları bu alanda yeni kamusal yapılar inşa edilmiştir. Dini bayram kutlamalarının gerçekleştiği bilinen Meydan, bu dönemde sosyal bir kentsel mekan olarak
kullanılmıştır (Türkan, 2008).

2- Meydanın tarihi gelişimi içinde farklı isimleri olmuştur. Osmanlılar dönemi’ nde “Orduönü Meydanı” ve “Konak Meydanı” isimleri kullanılmışken İngiliz koloni dönemi kayıtlarında “Sarayönü Meydanı” olarak görülmektedir.
Bazı kaynaklarda “Venedik Meydanı” veya “Dikilitaş Meydanı” olarak da geçmektedir. 1943 yılından beri resmi adı
Atatürk Meydanı olan yerin en çok bilinen ve kullanılan ismi ise Sarayönü Meydanı’dır.
3- Dikilitaş olarak da bilinen eleman, aslında Salamis harabelerinden getirilmiş granit bir kolondur. 15. yüzyılda
Venediklilerin varlığını sembolize eden kolon, şu anki yerine İngiliz döneminde getirilmiştir.
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Sarayönü Meydanı, Ada’da 1950li yıllarda başlayan çatışma yılları4 boyunca fiziksel olarak fazla bir değişim yaşamamakla birlikte Kıbrıslı Türkler için önemini
korumuştur. Meydan ve çevresi, ilk olarak 1963’te ve daha sonra 1974’te Lefkoşa
kenti’nin Yeşil Hat ile bölünmesiyle Kıbrıslı Türkler’in bulunduğu kuzey tarafta kalmıştır (Oktay, 2007). 1963 yılında çok katlı ve modern bir yapı olan Saray Otel’in
inşa edilmesi ve 1970’li yılların ortalarında doğu taraftaki tek katlı dükkanların
yıkılarak üç katlı bloğun inşa edilmesi, meydanın çevresindeki tarihi dokuyla uyumunu olumsuz etkilemiştir. Bununla birlikte bu yıllarda meydan etrafında yapılan ilk çevre düzenlemesi Venedik Kolonu’nun etrafının genişletilmesi sayılabilir.
1975’de Kıbrıs Türk Federe Devleti ve ardından 1983’de KKTC’nin kurulmasıyla
oluşan ihtiyaçla Sarayönü Meydanı’nda yeni kurumlara ait birçok kamusal yapı
yer almaya başlamış ve bu yıllardan sonra Meydan yeniden canlanmıştır (Yücel
Besim, 2014). Diğer yandan 1980’li yıllardan itibaren nüfus yapısının farklılaşmasıyla bu bölgedeki yaşam biçimi değişmiş ve meydan değer kaybetmeye başlamıştır. 1974 sonrasında Surlariçi Bölgesi’nde yaşayan Kıbrıslı Türkler, ev ve iş yerlerini terk etmişler; surların dışındaki yeni yerleşim yerlerine taşınmıştır. Boşalan
yerlere Türkiye’ den gelen, farklı sosyokültürel yapıya sahip ve genellikle daha
düşük gelir seviyesindeki göçmenler yerleş(tiril)miştir (Oktay, 2007). Yaşanan bu
dönüşümden Sarayönü Meydanı da etkilenmiş; eski dinamizmini yitirmiştir.
1990lı yıllardan başlayarak koruma altındaki bu bölgenin yeniden canlandırılmasıyla ilgili kapsamlı çalışmalar başlamıştır. Bunlardan en önemlisi, Lefkoşa Master
Planı’ dır5. Asıl amacı bölünmüş bir kent olan Lefkoşa’nın bütüncül bir tavırla korunması ve yaşatılması olan proje kapsamında, Sarayönü Meydanı’nda olumlu
gelişmeler yaşanmıştır. 1992 yılında gerçekleşen uygulamada Meydan’ın bir bütün olarak algılanması hedeflenmiştir. Camii ve otel önündeki alanları kapsayacak
şekilde tüm alan aynı yer malzemesiyle kaplanarak Meydanın sınırlarının daha
net okunması sağlanmıştır. Gölge alanların oluşturulması amacıyla ağaçlandırma
yapılmış; gerekli kent mobilyaları yerleştirilmiştir. Yayalara öncelik tanıyan yeni
düzenlemeyle tek yönlü bir trafik akışı uygulanmaya başlanmıştır.
Birçok akademik çalışmaya konu olan Sarayönü Meydanı, küçük ancak insani ölçeği doğru olan bir kentsel alandır. Doluluk boşluk oranlarının dengede olması ve
onu oluşturan elemanların birbirleriyle olan ilişkilerinin olumlu olması sebebiyle
dikkate değer bir önemdedir. Planda düzenli bir geometrik şekle sahip olmamakla birlikte, alan tanımı net olan bir yapıya sahiptir. Hem Girne Kapısı’na doğru gelişmiş olan doğrusal aksa, hem de ortasındaki Venedik Kolonu’na doğru gelişmiş
olan merkeze vurgu yapan bir durumu vardır (Yücel Besim, 2014).
Meydan ve çevresinde farklı dönemlere ait kısmen korunmuş yapı ve yapısallar
bulunmaktadır. Bunlar hem cephe nitelikleriyle sembolik, hem de işlevleriyle anı
değeri olan yapılardır. Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne ait ilk otel binası olan Saray Otel,
ilk meclis binası olarak kullanılan ortadaki yapı, Lefkoşa UBP İlçe Binası, mahke4- Kıbrıs tarihi, bkz. www.metu.edu.tr/-birten/adaogr.htm
5- Lefkoşa Master Planı (NMP), 1978’de başlayan ve 1989’da rehabilitasyon çalışmalarıyla süren Türk ve Rum ortak
çalışmasıdır. Proje, 2007’de Ağa Han ve 2011’de Award of Europa Nostra ödülleri almıştır. http://www.thepep.org/
en/workplan/urban/documents/petridouNycosiamasterplan.pdf
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meler ve postane bunlardan sayılabilir. Köşe binalar ise malzeme farklılıkları ve
formlarıyla öne çıkan, aynı zamanda yayaları yönlendiren dikkat çekici yapılardır.
Sarayönü Meydanı, bazı resmi kurumların halen burada olmasından dolayı günümüzde kent merkezi olma niteliğini sürdürmektedir. Ayrıca 2008 yılında Lokmacı
Kapısı’nın açılmasıyla birlikte Surlariçine giden güzergah üzerinde olması ve yakınlarında Derviş Tekkesi, Arap Ahmet Camii, Büyükhan gibi tarihi yapıların bulunmasından dolayı turizm açısından değer kazanmaktadır. Ancak koruma altında
olan Meydan’da görsel iletişim sorunları olarak nitelendirilebilecek birçok mimari
ve tasarım sorunları mevcuttur.

Sarayönü Meydanı’nda Gözlemlenen Görsel İletişim Sorunları
-Yönlendirme ve bilgilendirme ögelerindeki sorunlar
Günlük yaşamımızda sürekli karşılaştığımız yönlendirme ve bilgilendirme ögeleri kent yaşamını kolaylaştırmak ve toplumu doğru bilgilendirmek için tasarlanan
önemli kent mobilyalarındandır. Bu ögeler, kent sakinlerinin algılarına seslenenerek toplumun estetik niteliklerine katkı yapan; ayrıca kenti planlayanların, yöneticilerin ve çevre sakinlerinin estetik kalitesini ve düzeyini ortaya koyan göstergelerdir. Doğru planlanarak tasarlanmış kent ve kentsel alanlarda bu görsel
ögelerin, hem birbirleriyle hem de bulundukları çevreyle uyum içinde kullanılmasına özen gösterilmelidir (Sayın, Bulduk ve Dağ, 2009).
Sarayönü Meydanı da önemli bir kentsel alan olarak birçok yönlendirme ve bilgilendirme ögesiyle donatılmıştır. Ancak birbirleri arasında da dilbirliği bulunmayan bu grafiksel elemanların kullanımında algılama zorluğu yaşanmaktadır.
Bunun sebepleri yanlış konumlandırma ve tasarımlarındaki karmaşadır. Örneğin;
Girne Kapısı’ndan güneye doğru gelen yol refujundaki Surlariçi Bölgesi’yle ilgili
yönlendirme ve bilgilendirme ögeleri birbirini engellemektedir. Yerleştirildikleri
konum, hem yayaların geçiş aksı hem de araç trafiği açısından doğru değildir.
Surlariçi Bölgesi’ndeki en başarılı yönlendirme sisteminin “Lefkoşa Master Planı”
kapsamında yapılan çalışma olduğu söylenebilir. Projede kullanılan görsel ögeler,
kendi içinde tutarlı bir sistem oluşturmaktadır. Ancak sokak ve meydanlarda kullanılan diğer yönlendirmelerle bir bütünlük sergilememektedir. Plan kapsamında
tasarlanan yönlendirme elemanları, kullanılan malzemenin özelliğinden dolayı,
çevresel koşullarla yıpranmış, paslanmış, üzerindeki yazı ve şekiller silinerek algılanması güç bir hale gelmiştir. Kullanılan renkler, tarihsel dokuya uyumlu olması
amacıyla seçilmiş olmakla birlikte ton olarak yeterli karşıtlığı oluşturamamıştır.
Tüm bu nedenlerle okunurluk sorunları oluşmuştur. Lefkoşa Master Planı kapsamı dışındaki diğer yönlendirme ve bilgilendirme elemanları ise tekil anlamda
yetersiz tasarlanmış, tümel olarak da kendi aralarında uyumsuz malzeme ve tasarım özellikleriyle üretilmişlerdir. Ayrıca meydanın çevresindeki mimari yapı ve
kent dokusuyla uyumsuz oldukları gözlenmiştir.
Meydan çevresinde bulunan bina, çeşme, dikilitaş gibi kültür mirası durumundaki
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yapı ve yapısalların kimliğiyle ilgili bilgilendirmeler, hem nicelik hem de özgün
olmadıklarından dolayı nitelik olarak yetersizdir. Ayrıca Meydanın odak noktası
olan Venedik Kolonu’nun çevresindeki görsel karmaşa dikkat çekmektedir. Hem
kültür varlığının kimliği, hem çevre temizliğiyle ilgili bilgilendirme ögelerinde
benzer biçem kullanıldığından birbirlerinden ayırt edilememektedir.
-Bina ve çatı yüzeylerindeki sorunlar
Kent meydanları, onları kuşatan yapılarla var olur ve bu yapıların yüzeyleriyle
tanımlanırlar. Meydanların üçüncü boyutunu belirleyen cephelerin dışında kent
peyzajında önemli olan başka bir unsur çatı yüzeyleridir. Bu yüzeylerin üzerindeki
grafiksel ögeler ise kent ve meydan boşluğu arasında arayüzler oluşturur.
Sarayönü Meydanı’nı çevreleyen yapıların çoğu koruma altındaki tarihi yapılardır.
Bu binaların özellikle meydana bakan yüzeylerinde olumsuz bir fiziksel değişim
mevcuttur. Pano ve tabelaların kurulmaları sırasında özgün cephe ve çatılara verilen zararlarla birlikte detay çözümlerindeki yetersizlik sebebiyle kullanım sırasında oluşan yıpranma sürmektedir. Bu elemanların hem birbirleriyle hem de tarihi meydanla olan ilişkisinde dilbirliği bulunmamakta; kullanılan malzeme, renk
seçimi, tasarım ve uygulama açısından, tüm binaların kimlikleriyle uyumsuzluk
sergilenmektedir. Okunurluk sorunları olan elemanların bazıları çok yıpranmış
olduğu halde yenilenmemiş ve eski tabelalar kaldırılmadan farklı bir tasarımla
yenileri eklendiğinden sonuçta görsel bir karmaşa oluşmuştur.
Ayrıca iklim koşulları nedeniyle yapıların iç mekanlarındaki konforun sağlanması için balkon ve pencerelere yerleştirilen klima ve tesisatları, bina cephelerinde
görüntü kirliliğine neden olmuş; bina çatılarındaki çanak anten ve baz istasyonu
gibi tesisatlar, çatılara yerleştirilen reklam ve tanıtım panoları da Meydan ve çevresindeki görsel karmaşayı artırmıştır.
-Meydan düzenlemesinde kullanılan peyzaj ögeleriyle ilgili sorunlar
Meydan düzenlemelerinde kullanılan doğal ve yapısal peyzaj elemanları, kentsel
mekanları zenginleştirici tasarım ögeleridir. Bitkisel elemanlar, çiçeklik, gölgelik,
ağaç koruyucuları gibi tamamlayıcıları ve su elemanları doğal elemanlar olarak
gruplandırılır. Alt yapı elemanları, aydınlatma, ayırıcı-sınırlayıcılar, büfe ve kiosklar, çocuk oyun elemanları, çöp toplama elemanları, döşeme kaplamaları, oturma
birimleri, durak-kabin gibi objeler gibi kent mobilyaları ise yapısal peyzaj elemanlarıdır (Gültekin & Dikmen, 2007). Kent mobilyalarının yıpranması, tasarım anlamında eskimesi, kullanıcı tarafından benimsenmemesi ve yanlış konumlandırılması kentsel mekandaki yaşamı olumsuz etkiler. Meydan düzenlemelerindeki
peyzaj elemanlarının seçimi ve konumlandırılmasındaki en önemli kriterler işlev,
yerleşim, biçim ve görünüş, sağlamlık ve maliyettir (Aslanoğlu Evyapan, 2000).
Sarayönü Meydanı, Lefkoşa Master Planı çerçevesinde kent mobilyalarıyla donatılmış olsa da peyzaj düzenlemesi açısından yeterince zengin değildir. Bu ögelerin
hem konumlandırılmaları hem de birbirleriyle olan ilişkileri açısından hataları
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bulunmakta; Meydan’ın algı ve kullanımı değişmektedir. Daha fazla gölgelik alanlar yaratma amacıyla dikilen ağaçların kontrolsüz büyümesiyle birlikte Meydan
ortasındaki tarihi yapının vurgusu azalmıştır. Oturma birimleri bu ağaçlarla ilişkilendirilerek yerleştirilmemiş, çevreye uymayan farklı tipte gölgeleme elemanları
eklenmiştir. Bunun yanında dikilmiş olan palmiye türü ağaçlar korunamamış, yeterince gelişememiş ve istenen aksiyal etki sağlanamamıştır. Saksı, çöp elemanı,
aydınlatma elemanı gibi donatıların konumlandırılmalarından dolayı da geçişler
daralmış ve görsel kirlilik oluşmuştur. Ayrıca mevcut elektrik direklerinin ve tellerin varlığı da bu kirliliği artırmaktadır.
En etkileyici peyzaj elemanı denilebilecek Venedik kolonu, Meydan’ın siluetini de
olumsuz etkileyen yüksek yapıların inşa edilmesiyle dikey etkisini yitirmiştir. Geceleri aydınlatılması amacıyla yerleştirilmiş olan ve dış etkenlerden zarar gören
elemanların konumları yanlıştır. Bu elemanlar, arkadaki otelin ışıklandırılmasından dolayı beklenen dramatik vurguyu yaratamamaktadır. Ayrıca bakımsız görünen tarihi kolon, çevresel etkenlere karşı yeterince korunmamaktadır.
Meydan’da etrafında aktif bir yaşam alanı yaratması beklenen su elemanları bakımsızdır. Hem Saray otel ve Venedik Kolunu arasında bulunan havuz hem de
Meydan’ın kuzeyindeki Osmanlı dönemine ait çeşme kullanım dışıdır. Ayrıca bu
elemanların etraflarından dolaşılarak algılanmaları mümkün değildir.
-Kullanım ve erişilebilirlikle ilgili sorunlar
Kamusal bir alan olan meydan düzenlemelerinde kullanıcılara eşit hakların verilmesi birincil sorumluluktur. Çocuk, yetişkin, yaşlı, hamile ya da engelli gibi farklı
kullanıcılar, gereksinimlerine uygun bir biçimde güvenli ve konforlu olarak eylemlerini gerçekleştirebilmelidir (Gültekin ve Dikmen, 2007). Dış mekan erişim
standartlarına uygunluk, park yerlerindeki düzenlemeler, yaya geçişleri, kent
mobilyalarının yerleşimi, uygun işaretleme- lerin varlığı gibi konuların hem malzeme seçimi hem de uygulama açısından yeterli tasaralanması gerekir. Kamusal
alanlarda kullanımla ilgili en çok karşılaşılan engeller, zemindeki seviye farkları,
ızgara ve boşluklar, yaya alanlarında ve yüzey kaplamalarında görülmektedir (KTMMOB, 2015).

Görüntü 2. Sarayönü Meydanı Doğu ve Batı’dan görünüş
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Sarayönü Meydanı’nda erişilebilirlikle ilgili özellikle trafik düzenlemesinden kay
naklı hem araç hem de yaya açısından ciddi zorluklar görülmektedir. Tarih bo
yunca trafik açısından işlek bir alan olan Meydan’da, dönemine göre bisiklet, at
arabası ve motorlu araçlar mevcut olmuştur. En son Lefk oşa Master Planı dü
zenlemesiyle kısmi olarak yayalaştırılmış6 ancak Meydan, çevresinden dolaşılan
bir trafik adasına dönüşmüştür (Görüntü 2). Yeterince yaya dostu olmayan Mey
dan’da park etme sorunlarından dolayı hem erişilebilirlik sorunları yaşanmakta
hem de yapı cephelerinin algısı açısından olumsuzluklar bulunmaktadır. Örneğin
batıdaki ve Saray Otel’in girişindeki taksi durakları hem yapıların algısını hem de
yaya geçişini zorlaştırmaktadır. Ayrıca tek katlı tarihi binalar arasındaki prefabrik
durak yapısı, mevcut dokuya uymayan bir kent mobilyasıdır.
Lefk oşa Master Planı çerçevesinde alanın bir bütün olarak algılanması amaçlansa
da bu mümkün olmamıştır. Örneğin Saray Otel ve Sarayönü Camii arasındaki geçiş, servis girişlerinden dolayı daralmış; aynı malzemeyle kaplanmış da olsa farklı
kotlarda bulunmalarından dolayı zorlaşmıştır. Özellikle yapı girişleri ve kaldırım
lardaki ergonomik yoksunluklar, yüzey kaplama malzemesi seçimi ve uygulama
hataları sebebiyle Meydan fiziksel engelli kullanımı açısından problemlidir.
Meydandaki bir başka önemli eksiklik ise tüm kullanıcıların ortak gereksinimi
olan tuvaletlerdir. Batı taraftaki sokakta bulunan kamusal tuvaletlerle ilgili bil
gilendirme eksiktir, ayrıca bakımsız olan yapı cephe kaplaması açısından çevreye
uyumlu değildir.

Sonuç ve Tartışma

Sarayönü Meydanı’nda tespit edilen ve Tablo1’de değerlendirilmiş olan sorunlar
la bu önemli kentsel mekanın yaşam kalitesi kriterlerine yeterince uygun olma
dığı görülmüştür. Sorunların daha çok nicelik yetersizlikten çok, nitelik açısından
yoksunluk olduğu gözlenmiştir. Yanlış konumlandırma, tarihi dokuya uygun olma
yan malzeme seçimi, yıpranma ve bakımsızlık, tasarım dilindeki tutarsızlık, yaya
ve araç trafiği kullanımındaki karmaşa gibi sebeplerden dolayı oluşan algılama
zorluğu, görsel kirlilik ve erişilebilirlikle ilgili olduğu belirlenmiştir.
Çalışmada tespit edilen en önemli sorun ise görsel iletişim konusunda ve yapı
cepheleri üzerindeki yönlendirme ve bildirişim ögelerindedir. Bu sebeple giriş
bölümünde açıklanmış olan Delete projesinden esinlenerek mevcut durumun
ciddiyetini ve çözümlerin ivediliğini vurgulamak amacıyla Meydan ve yakın çev
resindeki yapıların cephe fotoğrafları üzerine bilgisayar destekli bir çalışma yapıl
mıştır. Bu çalışmada sorun oluşturtuğu saptanan ögeler (grafik ögeleri sarı; klima
gibi yapı donatılarıyla ilgili olanlar mavi) işaretlenmiştir. Bu durumda, kapatılmış
renkli yüzeylerin, tüm yapı cephesinin önemli bir oranını kapladığı görülmüştür.
Bu düzensiz ve parçacı yaklaşım, özgün cephelerin bir bütün olarak algılanmasını
güçleştirmiştir (Görüntü 3).
6- 1930lu yıllara ait görsellerden anlaşılacağı üzere Sarayönü Meydanı’ nın en önemli ulaşım aracı bisikletti. Daha
sonra atlı arabalar görülmektedir. Motorlu araçların kullanılmaya başlanmasıyla trafik artmış; İngiliz dönemi
sırasında Venedik kolonu etrafı bir çember olarak, hatta araç park yeri olarak kullanılmıştır. 1992 yılında tek yönlü
hale getirilen trafik düzenlemesiyle bu tür problemler azaltılmaya çalışılmıştır.
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Görüntü 3. Sarayönü Meydanı Batı cephesi ve grafik ögeleriyle kaplanmış durumu

Birçok sebep olmakla birlikte tüm bu sorunların asıl nedeni Meydan’daki görsel
iletişimi sağlayan elemanların farklı dönemlerde ve farklı kurumlarca yerleştirilmiş olmasıdır. Ayrıca uygulamalar sırası ve sonrasında kontrol edecek kurum ya
da otoritelerin çalışmamasıdır.
Sarayönü Meydanı, bir zamanlar çok yoğun kullanılan ve tüm Kıbrıslı Türkler’in
günlük yaşamlarından birçok kesitin geçmiş olduğu bir mekandır. Kentliler için
anlam taşıyan, sunduğu yaşamla anı değeri olan önemli bir kentsel alandır. Varlığının önemi “konumundan, işlevinden, sahip olduğu mimari niteliklerinden ve bir
yer olarak anlamından” kaynaklanmaktadır. Ancak bu önemine yeterince vurgu
yapan tamamlayıcılardan yoksun olduğundan yorgun ve bıkkın bir görüntüdedir.
Meydan, hak ettiği önemi görememekte; özgün tasarımlarla öne çıkabilecek elemanlarla bu vurgu desteklenmemektedir.
Sarayönü Meydanı, öncelikle kendi meydan kimliğini tanıtan bilgilendirme ögelerini taşımalıdır. Ayrıca trafik açısından yoğun bir geçiş noktası olan Meydan’da
Surlariçi Bölgesi’nde bulunan diğer tarihsel mekanlar için tasarlanan ve kente ait
olan tüm grafik elemanlarının da aynı dil içinde olması, doğru konumlandırılması
ve görsel karmaşa yaratmaması gerekmektedir. Sarayönü ve çevresinde grafiksel
bir dil birliği bulunmamasından kaynaklanan görüntü kirliliğinin artması, çevresindeki özgün dokunun yeterince korunamaması anlamına gelmektedir. Bakımsızlık
içinde ve tam anlamıyla kullanılmayan ögeleriyle meydandaki yaşamın sürdürülebilirliği zor olacaktır. Kullanıcıları ve kullanım biçimleri değişmiştir, buna göre
özellikle oryantasyon/yönlendirme açısından yeni bir düzenleme yapılmalıdır.
Mimari ve sosyal kimliğini yitirmekte olan meydan, sadece bir turizm potansiyeli
olarak da görülmemelidir. Aslında tüm Ada’ya ait bir kültür mirası olarak bakımı
ve ilgiyi hak etmektedir. Meydan; hem onu çevreleyen özgün yapılarla, hem içerdiği sembolik elemanlarla hem de tüm bunları tamamlayacak olan görsel iletişim
elemanlarıyla her türlü kullanıcı için bir bütün olarak yaşamalıdır.
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Kentsel Yaşam Kalitesi Ölçütleri

Yönlendirme ve Bilgilendirme Ögeleri

Bina ve Çatı Yüzeyleri

Peyzaj Ögeleri

Sorun

Sorun

Sorun

Sebep

Sebep

Kullanıcı antropometrik
ölçülerine uygunluk

mevcut
okunurluk sorunu

İşlevsellik

Kullanıcı eylemlerine uygunluk

Algılanabilirlik

mevcut

mevcut

nicelik ve niteliksel
eksiklik
uygun olmayan
yazı karakteri ve boyutu
kullanımı

mevcut

mevcut

farklı fonksiyonlar için
benzer biçem kullanımı

okunurluk sorunu
cephelerdeki ve
çatılardaki
tesisat donanımı

mevcut

mevcut

tabela ve panolarda
okunurluk sorunları

mevcut

mevcut

Estetik
Dayanıklılık
Çevresel Uygunluk

mevcut

özgün olmayan tasarım

mevcut

Tasarım dilinde tutarlılık

mevcut

farklı dönemlerde farklı
kurumlarca yerleştirilme

mevcut

uygulama hataları

dilbirliği eksikliği
görsel kirlilik

mevcut

özgün olmayan
tasarım

mevcut

dilbirliği eksikliği

farklı dönemlerde farklı
kurumlarca yerleştirilme

Onarılabilirlik

mevcut

yüzeylerde yıpranma
yanlış detay çözümleri

mevcut

Bakım kolaylığı (temizlik /
taşınabilirlik)

mevcut

bakımsızlık

mevcut

mevcut

iklim faktörlerine uygun
olmayan malzeme seçimi

mevcut

iklim faktörlerine uygun
olmayan malzeme seçimi

dilbirliği eksikliği

uygun olmayan renk ve
ton kullanımı

Tarihi dokuya uyum

mevcut

araç parkı
konumlandırması
aydınlatma
elemanlarının nicelik
ve nitelik açıdan
yetersizliği

Tasarım niteliği

mevcut

doğal peyzaj
elemanlarının
yanlış
konumlandırılması
taksi duraklarının
yerleşimi
oturma elemanlarının
yerleşimi

tabela ve panoların
uygun olmayan kullanımı

birbirini engelleyen
düzenleme

İşleve uygun malzeme kullanımı

ergonomik olmayan
kent mobilyaları
kent mobilyalarındaki
nicelik açısından
yetersizlik

farklı kot mevcudiyeti
mevcut

uygun olmayan
yerleştirme

Konumlandırma

Sebep

mevcut
uygun olmayan malzeme
kullanımı

görsel kirlilik
tabelalarda uygun
olmayan malzeme
kullanımı

Kentsel dokuya uyum

mevcut

diğer kent mobilyaları
ile uyumsuzluk

Araç trafiğine uygunluk

mevcut

yanlış konumlandırma

mevcut

Yaya kullanımına uygunluk

mevcut

yanlış konumlandırma

mevcut

mevcut

dilbirliği eksikliği
görsel kirlilik

mevcut

yüksek yapı
bloklarının
mevcudiyeti
trafik akışını
engelleyen
uygulamalar

Erişilebilirlik

taksi duraklarının
yerleşimi

Engelli kullanımına uygunluk

mevcut

antropometrik
ölçülere uyumsuzluk

mevcut

yanlış servis girişleri
farklı kot mevcudiyeti
araç park yeri
yetersizliği
antropometrik
ölçülere uyumsuzluk

Güvenlik

mevcut

yanlış konumlandırma

mevcut

farklı kot mevcudiyeti
tehlikeli elektrik
altyapısı

Detay çözümleri

mevcut

kazaya sebebiyet
verebilecek çözümler

Uluslararası Sanat Sempozyumu

105

Kaynakça

Aslanoğlu Evyapan G. (2000). Landscape Design Lectures, Elements in Landscape Design,
(s. 57-110), Ankara: METU Faculty of Architecture Press.
Delete! (2005). Erişim: 11 Kasım 2014, http://www.steinbrener-dempf.com/public-projects/delete/
Dinçer, D. (2009). Kamusal Alanda Kayboldum. Beni Nasıl Bilirdiniz? Erişim: 10 Kasım 2014,
http://www.mimarizm.com/DisSes/Detay.aspx?id=838
Ico-D / International Council of Design (t.y.), Erişim: 01 Ocak 2015, http://www.ico-d.org/
Gültekin, A.B. , Dikmen, Ç.B. (2007). Kent Mobilyalarının Kentsel Yaşam Kalitesi Kapsamında İrdelenmesi, 19. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi Bildiri Kitabı, (s. 426-436), Bursa:
TMMOB Bursa Şubesi.
Kaftancı, G. (2003). Avrupa’dan Örneklerle Meydan Kavramına Bir Yaklaşım,
Erişim: 24.12.2014, http://v3.arkitera.com/v1/diyalog/gungorkaftanci/meydan.htm
KTMMOB. (2015). Engelli Standartları Kent ve Binalara Yönelik Uygulama Kriterleri, Lefkoşa:
KTMMOB Mimarlar Odası Yayınları.
Nicosia Master Plan, Erişim: 10 Kasım 2014 http://www.thepep.org/en/workplan/urban/
documents/petridouNycosiamasterplan.pdf
Oktay, D. (2007). An Analysis and Review of the Divided City of Nicosia, Cyprus and New
Perspectives, Erişim: 15 04 2015 http://urdc.emu.edu.tr/Journal%20Articles_files/Geography.pdf
Sarıkavak, N.K. (2013). Grafik Tasarım Eğitiminin Geleceğine Bir Bakış, Grafik Tasarım Dergisi, Sayı (55), 56-63.
Sayın, Z., Bulduk, B. ve Songür Dağ, E. (2009). Kentlerin Bilgilendirici ve Yönlendirici
Göstergeleri: Tabelalar, IX. Ulusal Sanat Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (s. 211-221), Ankara:
Hacettepe Üniversitesi GSF Yayınları.
Twemlow, A. (2008). Grafik Tasarım Ne İçindir?, İstanbul: Yem Yayınları.
Türkan, Z. (2008). Lefkoşa Tarihi Kent Dokusunda Sarayönü Meydanı, Lefkoşa.
Yücel Besim, D. (2014). Architectural Changes in a Square of the Divided City of Nicosia,
Island Cities and Urban Archipelagos; October 21-23, 2014 Kopenhagen.

Görüntü Kaynakçası

Görüntü 1: Yücel Besim, 2015
Görüntü 2: Yücel Besim, 2015
Görüntü 3: Songür Dağ, 2014

106

International Art Symposium

Sanat ve Gerçeklik İlişkisinde Değişen Anlam Arayışı
The Search For A Meaning In The Changing Relationship
Between Art And Reality
Doç. Ayşe Bilir
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seçmeli Dersler Birimi

Özet

Doğanın gerçekliğinden sanatın gerçekliğine uzanan süreç giderek daha karmaşık bir hal almaktadır. Bu çalışmada, değişen gerçekliğe bağlı olarak sanatın değişen gerçekle olan ilişkilerinin günümüz sanat yapıtları aracılığı ile irdelenmesi amaçlanmaktadır. Sanat ve gerçeklik
ya da hayat ayrımının olmadığı bir başlangıçtan sanat ve hayat arasındaki ayrımın büyüdüğü
sürecin sonunda gerçeklik algısı da değişmektedir. Gerçekliğin ve gerçekliğin insan bilincindeki yansımalarının büyük bir hızla değişiyor olması, çağımızda, hayat ile sanat arasındaki
sınırların sorgulanmasına neden olmaktadır.
Gerçeklikle ayırt edilemezliği açısından okunan sanat yapıtları temsilin ötesinde temsil edilenin kendisi olarak görünebilmektedir. Önceleri yalnızca temsil edilebilen gerçeklik artık
kendi kendisini temsil edebilmektedir. Ancak kendi kendisini temsil eden nesne-sanat yapıtı-gerçeklikle sıradan benzerleri arasındaki ayrım – boşluk yine de büyümekte ve yapıta
yüklenen anlamı etkilemektedir. Sanat ile gerçeklik arasındaki ayrımın yok olduğu, eridiği ileri sürülürken nesne gerçeği somut, fiziki, maddi varlığının ötesinde başka bir boyuta
uzanmaktadır. Sayısala, hesaplamaya dayalı üretilen yapay nesnelerin gerçekliği de yapaylaşmaktadır. Elektronik ortamlarda varlık gösterebilen bu gerçeklik karmaşık, parça parça,
maddesiz, dijital olarak üretilen sürekli bir durumdan başka bir duruma geçen, başkalaşan
ancak aklımızı ve düşünme biçimimizi, ruhumuzu etkileyen kavramsal, ‘sanal’ bir gerçekliğe
dönüştürülmektedir. Buna bağlı olarak insanın nesneyle olan ilişkisi doğal olmayan, teknoloji
ile üretilen yapay ortamlarda yapay bir gerçeklikle karşı karşıyadır. Bu da gerçeğin yeniden
tanımlanmasına yol açmaktadır.
Sanat yapıtı sanatçının ruhunu kattığı, bir gerçekliğin nesneye bürünmüş haliyle, ifade ediliş
biçimi olarak ele alındığında günümüz sanatının yansıttığı ruh ve anlam üzerine düşünce
beyan edebilmek, sanat ve gerçeklik ya da özne ve nesne arasındaki ilişkinin değişimini irdelemeyi gerekli kılmaktadır.
‘Atomik ve maddi’ bir dünya gerçeğine dijital bir gerçekliğin eklenmesi öznenin nesneyle,
gerçekle olan ilişkisini, bağını aynı zamanda deneyimini de etkilemektedir. Dünyanın maddi
olarak görünürlüğünün ötesinde sanal gerçeklik tarafından görünür kılınan yanı, aynı zamanda maddi olan ile maddi olmayan gerçekliğin ilişkisi yoluyla, yeni bir soyutluğun ortaya çıkışına neden olduğu görülmektedir. Çağdaş sanatın ‘anlam ve gerçeğe’ yönelimine
bakıldığında bu soyutluğun açılımı ve yorumu da çeşitlenmektedir. Sanat yapıtı ‘nesnesel
gerçekliğinden nesnesel olmayan’ ancak kendi varlığını var eden, kendine ilişkin bir ‘dünya
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açar’ ve başka bir yaklaşımla da bir gerçeğin yansıtılmasından çok gerçeğin kendisi olarak
var olmaya başlar.
Anahtar Sözcükler: Sanat, Gerçeklik, Anlam, Temsil, Dijital Gerçeklik

Abstract

The process that reaches from nature’s reality to art’s reality becomes a gradually complex
state. This work aims to study the relationship between art and the variable reality through
contemporary artworks. At the end of the process during which the distinction between
art and life grows from a beginning where there isn’t any discrimination between art and
reality or life, the perception of the reality also changes. The fact that the reality and the
reflections in human conscious of reality changes rapidly, in our age, causes the questioning
of the borders between life and art.
The artworks that are examined considering their similarity to reality may be seen beyond
what they represent, as the representation itself. The reality which could only be presented before can, now, represent itself. However the object that represents itself-artwork-the
distinction between reality and its ordinary lookalikes-the emptiness is still growing and
affecting the meaning imposed to the artwork.
As the distinction between art and reality is considered to be disappeared and melted the
reality of the object reaches to another dimension beyond the concrete, physical and material one. The reality of the artificial objects produced based on digitals and calculations is
also becoming artificial. This complex, fragmental, fluid, immaterial, constantly changing
state and altering due to its digital production reality that shows its presence mostly in electronic mediums is turned into a virtual reality which affects our minds, our ways of thinking
and our souls. Thus, the relationship between the man and the object is face to face with an
unnatural, artificial reality produced with technology in artificial mediums. And this causes
the reality to be redefined.
If we consider an artwork as a way of expressing a reality that taken the form of an object
kneaded with artist’s soul, to make a comment about the soul and meaning that the art of
our age reflects, forces you to examine the changes in the relationships between art and
reality or the subject and the object.
The addition of a digital reality to an atomic and material world reality affects its relationship, link as well as its experiences of the subject with the object and the reality. Beyond
the material visibility of the world, its side that is rendered visible by the virtual reality, at
the same time via the relationship between material and immaterial reality, causes a new
abstractness to appear. When looked at the tendency of the contemporary art towards
meaning and reality, the evolution and interpretation of this abstractness also diversifies.
The work of art “without being an objective of its objective reality” yet creates its own existence, “opens up a world” about itself and with another approach rather than reflecting a
reality begins existing as the reality itself.
Keywords: Art, Reality, Meaning, Representation, Digital Reality
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İnsan dünya ile olan ilişkisinde gerçeği aramış ve onu tanımlama çabası içinde
olmuştur. Gerçek, ‘Bilinçten bağımsız, somut ve nesnel olarak var olan…1‘ ya da
‘ussal olan2’, akıl ile kavranabilen olarak tanımlanmıştır. Lacan3 gerçeği, imkânsız
olan, simgeselleştirilemeyen olarak tanımlarken, Gerçeğin simgeselleştirilebilen
kadarını da Gerçeklik olarak ele alır. Aslında gerçek, tam olarak tanımlanamayan
ve tanımlama çabasından da vazgeçilemeyendir.
Sanatçının gerçekle olan ilişkisi, gerçeği yansıtma, görünür kılma arayışı gerçeğin
değişimine koşut olarak ona yüklenen anlamı da etkilemiştir. Bu etkileşimler mağara duvarlarına yapılan hayvan betimlemelerinden Antikite’de Zeuxis’in gerçekten daha gerçek resmetmiş olduğu üzümlere üşüşen kuşların yanılgısına uzanan
doğaya öykünmelerle doğayı ele geçirme çabaları ve doğanın gerçeği ile sanatın
gerçeğinin bitmeyen yarışı devam ede gelmiştir.
İnsanın hazır bulduğu doğa ve insanın kendisinin oluşturduğu dünyanın karşılıklı
etkileşimleri ile doğa-insan-teknoloji-sanat ilişkisinin günümüzdeki durumu giderek daha karmaşık görünmektedir. İnsanın hazır bulduğu doğa ile ilişkisi sanatı da
kapsayan bir kültür olgusunu yaratırken kültür de kendi doğasını ve gerçeğini yaratmıştır. Yaratılan doğada insan ve teknoloji ilişkisi başroldedir. Özellikle “Dijital
devrim, doğa ve insan bilimlerindeki, mühendislikteki araştırmaların ve pratiklerin
dokusunu değiştiriyor; kültür ile kimlik, imgeler ile anlam, zihin ile düşünce arasındaki görünürde saydam ilişkilere dair genel kanılara da meydan okuyor” (Burnett,
2007: 20). Sanat ise teknolojinin yarattığı tekno-kültür olgusu içinde kendi oluşu,
kendi gerçeği ile çelişerek kâh yeniden yaratarak kâh değişerek, değiştirerek yoluna devam etmektedir.
Öyleyse bugünün sanatına yansıyan gerçeğe ilişkin saptamalar yapılabilir mi? Sanatın aradığı gerçek nedir? Sanatın kendi gerçeği mi vardır? Sanat ve insan, sanat
ve doğa, sanat ve teknoloji, sanat ve dünya ilişkisi nasıl bir gerçek algısına dayanır?
Gerçeklik ve sanat arasındaki ilişkileri belirleyen nedir? Sanat yapıtında bir anlam
kayması var mıdır? Elbette bu sorular uzatılabilir. Tüm sanat tarihini ve felsefesini
burada yinelemek olası değildir. Ancak bu türden soruları yanıtlama girişiminde
bulunmak da başka soruları ve sorunları peşi sıra sürüklemektedir. Bu nedenle
sanat ve gerçeklik ilişkisindeki değişimleri, ikisi arasında geçmişten süregelen ilişkilerden kopuk tanımlamak olası görünmediği gibi, geçmişin değerleri ile tanımlamak da pek olası değildir.
Sanatın gerçeği yansıtması, yeni bir gerçek öngörmesi ya da görünmeyen gerçeği
görünür kılma çabası, bugün sanat yapıtını gerçeği ile ayırt edilemez bir noktaya taşıdığı ileri sürülebilir. Hem hazır bulunan hem de insan eliyle oluşturulan ve
her ikisini de kapsayan bir doğa ile sanat arasındaki ayrımlar belirsizleşmiş görünmektedir. Öyleyse “Önümüzde kendisi duruyorken, kim hangi sebeple gerçekliği
kopyalamak ihtiyacında olsun ki?” (Danto, 2012: 27). Sanatın hayatın sürdürülmesine yönelik kullanıldığı dönemlerde -yani “natüralizmin zaferi” olarak nitelen1- Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Sözlüğü, 1979, sayfa, 161
2- Hegel’e göre; ‘ Gerçek, ussal olandır’ (Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Sözlüğü, 1979, sayfa, 162)
3- Slavoj Zizek, Kırılgan Temas, 2006, sayfa, 305

Uluslararası Sanat Sempozyumu

109

diği dönemde- sanat doğayı kopyalama veya taklit etme amaçlıdır. Sanat doğaya
hükmetmede, yaşamı sürdürmede bir silah olarak kullanılıyordu. Şaman, mağara
duvarına yaptığı hayvan resimlerini hayvan gerçeğine ne kadar benzetirse o kadar
ona hükmedebileceğine, onun gücünü ele geçirebileceğine inanıyordu. Resimdeki hayvan, resim olarak değil, doğrudan hayvanın kendisini temsil etmekteydi.
Yani gerçeğin temsili betimlemesi olmaktan çok gerçeğin kendisiydi. Başka bir ifadeyle gerçek ile görüntüsü birbiriyle eşdeğer olarak algılanıyordu.
Zamanla sanatın gerçeklik karşısındaki özerk varlığı yeni bir gerçeklik arayışını doğururken gerçeklikle arasındaki mesafe de giderek açılmıştır. Sanatçının dış gerçeklikten çok kendi gerçekliğini arayışı olarak yansımıştır sanat yapıtlarına. Ancak,
kendi kendisini temsil eden sanat yapıtı ile doğadaki benzerleri arasındaki ayrım
yapıta yüklenen anlam ile görünür hale gelir. Peki, sanatçının yapıta yüklediği anlam aslında neyin arayışıdır? Belki de burada sorulması gereken sanatçı için neyin
önemli olduğudur. Yani sanatçının aradığı nesnenin gerçeği mi, kendi gerçeği midir? Aslında sanatçının sorunu nesne değil, kendisidir. Başka bir ifadeyle sanatçı
nesneye kendisini, kendi gerçeğini, kendi varoluşunu yansıtmak istemektedir. Çünkü nesnenin kendi gerçeği ile öznenin gerçeği aynı değildir. Bu nedenle nesnenin
gerçeğinden çok öznenin kendi gerçeğini aradığı düşüncesi anlam kazanmaktadır.
Sanat yapıtı gerçeğin yerine geçen temsil ya da kopya değil, kendisi de bir gerçekliktir. Hem yapıtın madde gerçekliği hem de sanat yapıtı olarak kendi gerçekliği
vardır. Bu noktada sanatçı ve sanat yapıtının ne olduğu ile sanat ve hayat arasındaki ilişkilerin açıklanması karmaşıklaşır. Bir nesneyi sanat yapıtına dönüştüren,
onu nesnenin gerçeğinden ayırarak aynı zamanda sanatın gerçeği olarak da var
edebilen şeyin ne olduğu sorusu akla gelmektedir. Danto bu soruya; “Bir nesneyi
sanat eserine dönüştürenin, cisimleştirilmiş anlam olduğu”(Danto, 2014: 50) fikrini ileri sürerek yanıt verir. Öyleyse sanatçı algıladığı gerçeği yapıtında somutlaştırırken aynı zamanda ona anlam yükleyerek -ona kendisini ekleyerek- yeni bir gerçeklik olarak sunabilmektedir. Marcel Duchamp’dan bugüne sıradan nesnelerden
sanat yapıtını ayırt eden özellik, sanatçının ona yüklediği anlam olarak karşımıza
çıkmaktadır. Nesneyi kendi işlevselliğinden koparıp, yerinden edip başka bir yere
taşıyarak ona yeni bir anlam yüklenmektedir. Nesnenin gerçekliğinden uzaklaşan
sanatçı, kavramsal olana yönelerek, düşünceyi görünür kılmaya başlamaktadır.
Artık sanatçı için nesnenin bağlamını değiştirmek ve bir eylemde bulunmak yapıtı
gerçekleştirmek için yeterli olabilmektedir.

Sanat Yapıtının Görünürlüğünde
Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik İlişkisi

Nesneyi kendi bağlamından ayırarak değiştirmek ve ona yeni anlamlar yüklemek
çağın tekno-kültürünün sunduğu olanaklarla her alana sızmıştır. Günümüzde öylesine manipüle edilmeye açık sözel ve görsel dijital imgeler sağanağı altında yaşıyoruz ki bu imgeler kendi gerçekliklerinden kopup bambaşka gerçekliklere dönüştürülebilmektedirler. Belki de çağımız sanatçısı, bugün her şeyin estetikleştirilmesi
ve gerçeğin maddesizleştirilmesi karşısında, içerisinde zengin soyut anlamlar taşı-
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yan ancak son derece somut, doğadakinin kopyası ve birbirine benzeyen yapıtlar
ortaya koyma gereksinimi duymaktadırlar. Örneğin Anish Kapoor’un “Girdap” adlı
yerleştirmesi ile Martin Werthmann’nın “Sink4“ (Lavabo) adlı yerleştirmesi. Her iki
yerleştirmede de girdap olgusunun ele alındığı görülmektedir.
Girdap5, suyun hız ile basıncının ters orantısına bağlı olarak oluşan bir dönme hareketi olarak tanımlanabilir. Bir merkez etrafında dönen su, çevresindeki her şeyi
merkeze doğru sürükleyen bir hıza ve basınca sahiptir.

Görüntü 1. Anish Kapoor, “Girdap”, 260×320×320cm. Yerleştirme, Hindistan, 2014.

Kapoor’un ve Wertmann’ın yerleştirmelerinin fotoğraf ve videoları izlendiğinde
bir doğa olayını yeniden canlandırdıkları görülmektedir. Kapoor yerleştirmesini bir galerinin zemininde, Werthmann ise açık alanda, zeminden yukarıda bir
mekanizma tesis ederek gerçekleştirmiştir. Kapoor’un “Girdap” adlı yerleştirmesi Hindistan’daki bienal6 kapsamında, kapalı galeri mekânının zemininde açılan
bir çukur ya da derin bir kuyu içinde siyah su bulunan ve durmaksızın dönen bir
mekanizma gibidir. Etrafı çitle çevrilidir. Galeride aynı zamanda denize açılan bir
pencere de bulunur. Böylece sanatçının doğa gerçeğini kapalı bir mekâna taşımış
olduğu anlaşılmaktadır.
Suyun dönme hareketine bakıldığında insanı içine çekecek hissi uyandırabilmektedir. Merkeze doğru hız daha çok arttığı için içine çekilme hissi de artmaktadır.
Dipsiz bir kuyu etkisiyle insanı içine çekebileceği endişesine neden olan ve kapalı
bir mekânda bulunması nedeniyle şaşırtıcıdır. Ancak, ilk bakıştaki ürkütücülüğü
4- Sink, İngilizcede eviye, lavabo ve çukur anlamlarına da gelmektedir.
5- Bernoulli kanununa göre akışkanlarda basınç hız ile ters orantılıdır. Girdap merkezinde hız çok yüksekken basınç
ise çok düşüktür. Merkezden uzaklaştıkça tam tersi bir şekilde basınç yüksektir hız ise düşük kalır. Bu halde basıncın
yüksek olduğu bölgeden, basıncın düşük olduğu bölgeye doğru akışkan hareket etme eğilimi gösterir. Basıncın düşük olduğu bölge yüksek basıncın ortasında kalması halinde, alçak basınç bölgesi merkez olmaya başlar ve böylece
girdaplaşma gerçekleşir. Bir bölgede akışkanın harekete geçmesi başka bir kuvvetin etkili olmasını gerektirir. Her
etki bir tepkiyi doğururken, tepki de tekrar yeni bir etkiye dönüşür. (http://tr.wikipedia.org/wiki/Girdap)
6- Hindistan’da 2014-2015 yılında ilk Çağdaş Sanat Bienali olarak düzenlenen Kochi- Muziris Bienali
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ya da şaşırtıcı görünümü izledikçe yapıtın kontrollü gücü öne çıkar ve sanki bir
karıştırıcı ya da hamur yoğurma makinesini anımsatarak etkisini kaybeder. Bu
durum sanat yapıtının kendisiyle görüntüsünün eş değer olup olmadığı sorununu
düşündürürken, sanal ortama aktarılmış video veya fotoğraflarından izlenmesi
yapıtın etkisini azalttığı izlenimi güçlenir.
Yerleştirme, konumu gereği denizle de bir etkileşim içinde olduğu algısı yaratmaktadır. İç-dış mekân ile sonlu-sonsuz ve gerçek-kurgu ya da yapay ilişkisinin
yarattığı anlam zenginliğinin çağrışımları görünür kılınmıştır. Başlangıçta yapıt
“Girdap” ile doğadaki gerçeği arasında görünürde bir fark olmadığı algısı oluşabilir. Yani sanat ile gerçek arasında görünür bir ayrım algılanmayabilir ya da gerçekle gösteri iç içe geçmiş gibi görünebilir. Ancak Danto’nun da belirttiği gibi “Sanat
gerçeklikle arasındaki mesafeyi her zaman korur” (2014: 58). Yani sanat yapıtı
ile gerçek arasında görünmeyen farklar olabileceği de düşünülmelidir. Diğer bir
açıdan bakıldığında ise teknik olanaklarla bir gerçekliğin nesne olarak yeniden
üretimi ile yaratı olan sanat yapıtı olarak sunulmasındaki ayırıcı özelliğin ne olabileceği sorusu ortaya çıkmaktadır. Heidegger’e göre; “Eserin Üretilmiş varlığı ve
eserin yaratılmış olmak varlığı, ortaya çıkan bir varlığı oluşturmaları noktasında
birleşirler. Diğer bütün ortaya koymaların aksine, eserin yaratılmış olma varlığının
ayırıcı yönü, bunun kendisi de yaratılmışlığın içerisine katılmış olmasıdır” (Heidegger, 2007: 55). Böylece yaratılmış varlık olma özelliği ile yapıt da gerçeklik
kazanmış olur.
Sanat yapıtının gerçekliği, var oluşu aynı zamanda sanatçı, sanat yapıtı ve izleyici üçlüsünün varlığını da gerekli kılmaktadır. Çünkü sanatçının yaşanmışlıklarının
somutlaştırılarak biçim kazandırıldığı sanat yapıtında, izleyenin yaşanmışlıkları
ile çakışma olursa anlam kazanmaya başladığı bilinmektedir. Ancak burada hiç
girdap görmemiş birinin girdapla karşılaşması nasıl bir çakışmaya neden olabilir? Belki de burada yapıtın izleyende anlam bulması, suyun basınçla oluşturduğu
kuvvetin merkezinde yaratılan hareketin izleyende içine çekilme hissini yaratmasıdır. İzleyeni içine çekme hissi yalnızca doğadaki girdapla yaşanan bir his olmayabilir. Bu duygu birçok durumda insanın deneyimleyebildiği kaybolma, içinden
çıkamama, biteviye tekrar eden birçok olayın, olgunun, tekdüze bir yaşamın dışına çıkamama duyguları ile çakışarak anlam bulabilmektedir. Özellikle çağın depresyon gibi çok yaygın olan psikolojik rahatsızlıklarının yol açtığı kısır döngüleri
çağrıştırmaktadır. Karanlık ve derinlik… Girdabın dönme ve içine çekme hareketi
ile yarattığı bu etki, hem yapıtın biçimsel özelliği olmakta hem de çağrıştırdığı
düşünce ve duygular ile anlamın bir parçası olmaktadır.
Daha çok teknik, daha ileri teknolojik olanaklar, insan bedeni ve ruhu arasında
bitmeyen bir döngünün yansıması gibi bir anlamı taşımakta olduğu da ileri sürülebilir.
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Görüntü 2. Martin Werthmann, “Sink”, 2014.

Martin Werthmann da “Sink” adlı yerleştirmesinde benzeri doğa olayını yinelemektedir. Binlerce litre su çeviren dev bir girdap görünümündedir. Sanatçının,
dönerek, çevrilerek akmakta olan suyun merkezinde bir boşluk bıraktığı ve dev
girdap lavabonun tam ortasındaki bu boşlukta kendisinin de yer aldığı görülmektedir. Durmaksızın dönen suyun hareketinin aksine Werthmann sabit durarak
etrafını kayıtsızca izlemektedir. Günümüz toplumunda tekno-kültür insanının
edilgen konumdaki seyre dalışını andıran ve her şeyin görselleştirildiği bir çağda
yakın-uzak çevresinde olup biten, akıp giden her şeyin izleyicisi olan insan tipine
göndermede bulunduğu hissini çağrıştırmaktadır sanki! Artık girdabın biçimsel
yapısından çok çağrıştırdığı anlamlar etkili olmaktadır. Yerleştirme fiziki etkisi ile
adeta metafizik ve ruhsal bir boyuta taşır izleyeni.
Sanatçılar beklenmedik mekânlarda, ortamlarda insanı çevreleyen doğal dünyanın olgularıyla izleyiciyi karşılaştırarak şaşırtmakta ve gerçek ile kurgu algısında
yanılsamalar yaratmaktadırlar. İzleyenlerin bizzat içinde bulunabildikleri, deneyimleyebildikleri bir olgunun parçası olarak hissedebilmeleri salt orada bulunmakla deneyimlenebilmekteyken artık sanal ortamda izlenir olmaktadır. Böylece
bir eylem ya da bir form olarak gerçekleştirilen sanat yapıtı, bir ekran görüntüsü,
bir imge olarak izleyenle buluşmaktadır. Sanal görüntüleme ile ‘küresel yakınlık’lar oluşmakta ve doğrudan bağlar kopmaktadır:

“Artık bir vücuda ihtiyaç duymayan kişilerarası ilişkilere izin veren terminal
aracın önünde hareketsiz oturan yeni keşişler yaşamlarını yalnızca estetik
olarak çözülmüş bir dünyanın imgeler ağı içinde geçirirler: eğer tekniğin
yalnızca gerçeğin değil, onun betimlemesinin ve anlatımının da denetimini
ele aldığı doğruysa, artık hiçbir doğrudan bağ olanaklı görünmez” (Francalanci, 2012: 105).

Her iki yerleştirmede de doğa-insan-yaşam ilişkisindeki bir gerçeğe, bir döngüye
işaret edilmektedir. Bir başka ifadeyle sanatçı gerçeğin biçimini değiştirmeden,
olduğu gibi tekrar ederek onu düşünsel bir yaklaşımla sunuyor. Girdabın doğadaki biçimiyle yetinen sanatçı, bir yer değiştirme ile yarattığı çok katmanlı anlamlar-
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la izleyiciyi şaşırtabiliyor. Tabi ki bunu yapay bir ortamda gerçekleştirmiş olması,
izleyende girdap olgusunu yeniden bilince çağırabilmektedir. Sanatçı ve teknoloji
işbirliği ile bir doğa gerçeğine kendi gerçekliğinin dışında yeni anlamlar yüklenerek, “ortamı değiştirilerek” yeni bir gerçeklik olarak karşımıza çıkarılmaktadır.
Böyle bir durumda bu gerçeğe salt bir doğa olayı taklidi denebilir mi? Kapalı bir
mekânda bir doğa gerçeğinin benzerini gerçekleştirmek yalnızca bir yer değiştirmeden mi ibarettir? Doğadaki gerçeğinden onu ayıran şey ne olmaktadır? Ya da
doğadaki bir girdapla karşılaşıldığında hissedilenlerle, galeri mekânında görüldüğünde deneyimlenenler, ekranlardan izlemeler aynı etkide olabilir mi? Sanatçının teknolojik olanaklarla gerçekleştirdiği sanatsal gerçeğin doğaya bir meydan
okuması mıdır? Doğayla insanın bitmek tükenmek bilmeyen, sonsuzca devam
edeceğini gösteren bir yarışı mıdır? Bir gerçeği teknik olanaklarla galeri mekânına
taşımak onu sanat yapıtı yapmaya yeterli midir? Galeri mekânı sıradan bir gerçekliği, olguyu, nesneyi sanat yapıtına dönüştüren sihirli bir ortam mıdır? Tüm bu
soruların yanıtlarını arama çabası da soruların her birini çok katmanlı boyutuyla
ele alınması gerektiğinin bir göstergesi olarak okunabilir. Çünkü yapıt salt galeri mekânına hapsolmayan ve bir görüntüye dönüştürülerek somut varlığından
uzaklaştırıldığında da yoluna değişerek ve dönüşerek devam eden imgeler olarak
küresel ağa katılmaktadır.
Gerçek yer değiştirerek, değişerek, dönüşerek kendini tekrar eden, etkileyen-etkisizleşen, görünür olanın görünmezliğine ya da görünmez olanın görünürlüğüne
neden olan sayısız çoğaltmalar yoluyla sanal dünyalar atmosferinde yolculuğuna
devam eder. Aslında gerçek -gerçeğin imgesi- kendini sanal ortama hapsederek
sürekli tekrar ediyor gibi görünmektedir. Tıpkı iki sanatçının girdap yerleştirmesinde görülen durmaksızın dönen suyun izlediği yol gibi! Ancak dijital ortama
aktarılmasıyla sanallaşan gerçeğin görüntüleri, coğrafi sınırları, fiziki mekânları
aşarak küresel bir dolaşıma girer. Böylece sanallaşarak küresel ağa katılan imgeler, düşünce ve beden arasındaki ilişkilerin tanımlanmasında önemli bir rol oynamakta ve bu rolün insanda neden olduğu algısal değişimi anlayabilmek de giderek daha karmaşık hale gelmektedir. Öyle ki, “Bir deneyim olarak sanal gerçeklik,
imgeler, algı, duyular ve düşünce arasındaki ayrımları ortadan kaldırıyormuş gibi
görünüyor” (Burnett, 2007, 27). Gerçek ile sanal olanın zihinlerde neden olduğu
algı yanıltıcı olmakta ve gerçekle imge, sanat ile gerçeklik kendiliklerini kaybederek başkalaşmakta, dönüşmektedirler.
Bu değişimlere sanat yapıtının kalıcılığı açısından bakıldığında ise; doğa gerçeği, teknik olanaklarla yeniden üretilerek sanat yapıtına dönüştürülürken, yapıtın
bulunduğu mekândaki geçici –teknolojiye bağımlı- varlığı ile yetinilmeyip bir başka teknolojiyle -fotoğraf ve video kaydı ile- yine kalıcı hale getirme gereksinimi
duyulduğu görülmektedir. Çünkü deneyimi görselleştirme gereksinimi dünyayı
kavramanın, var olmanın da bir göstergesidir aynı zamanda. Böylece yapıt fiziki
kalıcılığını (anti-sanat çabaları ile) yitirmiş görünmesine rağmen fotoğraf ve video olanakları ile yine kalıcı olmaktan da kurtulamaz ve imge olarak gerçeklik
kazanırlar. Sanatçının ruhunun ölümsüzleştirilmesi açısından bakıldığında yapıtın
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fiziki kalıcılığı kaybolsa da sanal ortamda dönüşerek yeniden varlığını devam ettirmekte olduğu algısını yaratır. Bir başka açıdan da sanat yapıtını “Beyaz Küp7“ün
dışına taşırarak doğayı bir galeri mekânına dönüştürme denemelerinin yanı sıra,
fiziki galeri mekânı sanal küresel ağa katılarak, maddesizleşen sanal galeri mekânına dönüştürülmüş görünmektedir. Şimdi maddesizleşen sanat yapıtı gerçeği,
maddesizleşen küresel bir galeride varlığını sürdürür hale gelmiştir! Diğer taraftan “Böylece dijitalleşmiş bir görüntünün her sunumu görüntünün yeniden yaratılması anlamına gelir” (Groys, 2014: 92) ki bu da kendini durmaksızın tekrar
eden, çoğaltan bir sürece dönüşür. Tıpkı doğanın tüm var olanlarını bir yüzeye
yansıtmak ya da var olanları kopyalayıp çoğaltmak gibi! Tüm bu akışlar, dijital verilerin görselleştirilme trafiği ve bir türlü yakalanamayan ve deneyimlenemeyen
orijinal kopyalar ve kopya orijinaller sürekli birbirlerini yeniden üretmektedirler.
Aynı yaşamın akışındaki hız gibi! Hiç bir şeyi yakalayamamak ve kaçışını izlemek,
yetişememek, bir kısır döngünün içine çekilmek! Peki, bu noktada sanatçı da bu
akışın içinde kaybolmuyor mu? Tam da bu nedenle sanatçı için kendi zaman ve
enerjisini yeniden ortaya koyacak tekil gücünü göstermesinin zamanı değil midir?
Bu çoğulculuk içinde tekil kalabilmesi onu orijinal kılmıyor mu?
Sanat ve gerçeklik ilişkisinde değişen anlam arayışı, değişen bir gerçek algısını
göstermektedir. Aslında değişen gerçek mi yoksa gerçeğe ilişkin bilgilerimiz midir? ‘İnsan sonrası’ bir dünyanın ne olabileceğine ilişkin tanımlamalardaki belirsizlikler gösteriyor ki; “İnsan sonrası bedenlerin neye muktedir olduğunu bilmediğimiz gibi, insan merkezcilik sonrası cisimleşmiş beyinlerin gerçekte neyi düşünmeye
muktedir olacağını da tahmin bile edemeyiz” (Braidotti, 2014, 117). Dışa vurma,
yansıtma ihtiyacı şimdilerde insan sonrası (Posthuman) olarak tanımlanan bir
dünyada giderek doğayla kopan bağımızın sonucu bilinçli ya da bilinçsiz doğaya
duyduğumuz bir özlemi açığa çıkarır. Rönesans’tan buyana insanı merkeze alan
anlayışın doğa ile kurduğu teknoloji ilişkisi yeni bir insan tipini doğururken, artık
bu yeni insanın bedeni, duyuları teknoloji ile insanüstü güce ulaşabilmektedir.
“İnsan vücudu bile, biyolojik bir açıdan, dış dünyayla ilişki kurmada yetersiz bir
organımızdır artık” (Francalanci, 2012, 70). Maddi olandan, dokunulur olandan,
dokunulmaz olana, dijitale, piksellere indirgenmiş imgeye geçişle, gerçekle olan
doğrudan bağımız anlam değiştirmeye devam etmektedir.

Sonuç

Günümüz sanatçılarının gerçek ile benzeri arasındaki görünmeyen sınırlarda anlam arama çabasında oldukları anlaşılmaktadır. Sanat yapıtı her ne kadar doğadakine özdeş görünümde olsa da bir o kadar da görünmeyen farklar olduğu fikrini
güçlendirmektedir.
Sanatçı geleneksel anlamda özgün biçim arama ya da estetik yapıt oluşturma
kaygısı taşımasa da, nesne kendi bağlamından ve mekânından ayrı bir bağlam ve
mekânda biçimsel bir kaygı duyulmaksızın aynı gerçeklik etkisiyle yeniden oluşturularak sanat nesnesinin ayırt edici bir özelliğine dönüştürülebilmektedir. Sanatçı için, çevremizdeki nesnelerin biçiminden çok bizlerde neden olduğu duyusal
7- Beyaz küp görünümünde modern sanat galerilerine işaret eder.
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ve ruhsal etkiyi görünür kılmak ya da bu etkiyi temsil eden biçimler, deneyimler
aramak önem kazanmaktadır.
Doğa gözlemine ve incelemesine dayanan, akıl yoluyla ulaşılan, bilimsel ve teknolojik bilgi ile duyulardan ve kalpten gelerek ortaya konan sanat yapıtı fikri bir gerçeği, bir çelişkiyi de açığa çıkarmaktadır. Belki de sanat yapıtı, sanatçının ruhunu
kattığı bir gerçekliğin nesneleşmiş haliyle, ifade ediliş biçimi olarak ele alındığında
teknoloji bağımlılığı günümüz sanatının yansıttığı ruh ve anlama yansıyarak doğa-insan-sanat ilişkisini görünür kılmaktadır. Ancak bu görünürlükte gizem kaybolarak kuru bir gerçekliğe dönüşme riskini de beraberinde getirebilmektedir.
Belki de bir girdabın yüzeydeki her şeyi toplayıp, kendi merkezine taşıması gibi,
teknolojinin yarattığı dış dünyanın tüm çöplerini bir gün insan kendi içindeki karanlıkta eriterek ışığa, doğaya yeniden yönelecektir.
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Dekoratif Bir Objeden Deneysel, Protest, Politik Bir Sanata
From a Decorative Object To an Experimental,
Protest and Political Art
Yrd. Doç. Dr. Lütfiye Bozdağ
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi

Özet

Sanat yapıtı, Romantizm sanat akımından itibaren dekoratif bir obje olmaktan çıkmış politik
bir dil olmaya yönelmiştir. Ancak gerçek anlamda sanatın deneysel, protest ve politik bir
alana dönüşmesi, özellikle de 1960 sonrası dönemde ortaya çıkar. Elbette, nedenleri vardır
bunun. Dünya konjonktürü ve siyasal gelişmeler. 20. yüzyıl ile beraber, temsile dayalı sanatı,
dekoratif tahtından indirir. Bu hamle birinci dünya savaşı sonrası Dada ile gelir. Dada ile gelen
keskin Modernizm eleştirisi savaşları, emek sömürüsünü, insanlığın içine düştüğü durumu
sorgulamaktadır. Adorno’nun, “Auschwitz’den sonra şiir yazmak barbarlıktır” sözleri görsel
sanatlar alanında da sert bir yankı bulur ve “sanatın sonu”nun geldiği söylenir.
Ancak, hayat devam etmektedir, sanatçılar da sanat yapmaktan geri durmamaktadırlar.
Bu gelişmeler çerçevesinde Dada’nın etkisi uzun ömürlü olmaz. Dada sanata, çok radikal
değişmeler getirmesine rağmen 1922 yılı sonrasında etkinliğini yitirmeye başlar ve bunun
sonucunda Dadacılar gerçeküstücülüğe yönelirler. İkinci dünya savaşı sonrası 1960’larda
başlayan bugün 1968 hareketi olarak bilinen devrimci ve özgürlükçü hareket ile başkaldırı
ve isyan, Paris’ten bütün dünyaya yayılır. Bu hareketin içinde sanatçılar, Dada’nın kaybettiği
ivmeyi Fluxus, Sitüasyonistler gibi Avangard devrimci akımlarla yeniden canlandırmak isterler.
1960 sonrası sanat, artık dekoratif bir obje değil, protest, deneysel ve politiktir. Çünkü kapitalizmin altın çağını yaşadığı günümüzde, insanlığın unutulduğu, bu kaos ortamında, hakikatini yitiren, kendine yabancılaşan insanın bölünmüşlüğünü azaltacak bir sağaltım yolu olarak
üretmek ve direnmek, huzursuz ruhun kendisini teskin etmek için tek çaresi haline gelmiştir.
Bu bildirinin konusu sanatın protest, deneysel ve politik bir ikame olma öyküsünü günümüz
örnekleri üzerinden irdelemeyi hedeflemekte ve bu konuda bir tartışma ortamı yaratmayı
umut etmektedir.
Anahtar Sözcükler: Sanat Öldü, Huzursuz Ruh, Deneysel Sanat, Protest Sanat, Politik Sanat
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Abstract

Artwork, decorative objects being out since the Romantic movement was destined to be
a political language. However, experimental art in the true sense, protest and turned into
a political space, especially in the post-1960 period revealed. Of course, there are reasons
for that. World conjuncture and political developments. 20th century with representation
based art, download the decorative throne. This move comes after the first world war with
the Da. From harsh criticism of the war with modernism in, the labor exploitation, which
has fallen into question the condition of humanity. Adorno, “is barbaric to write poetry after
Auschwitz,” he finds an echo in the visual arts and hard “end of art” It is said that the come.
However, life continues, artists are not refrain from making art. The effect Dada in light of
these developments would not be long lasting. In art, too, although not bring radical change
begins to lose its effectiveness after 1922, and consequently tend Dadacı to surrealism.
After the Second World War, known today as the movement began in 1968 in the 1960 revolutionary and libertarian movement with disobedience and rebellion spread to the whole
world from Paris. Artists in this movement, Dada Fluxus lose the momentum, they want to
revive the revolutionary avant-garde movements such as the Situationists.
After 1960, art is no longer a decorative object, protest, experimental and politically. Because today where capitalism’s golden age of mankind’s forgotten, in this chaos, who lost
the truth, to produce a treatment path to reduce the self-alienated man’s division, and to
stand out, it has become the only way to placate her restless spirit.
This paper is the subject of protest art, and aims to analyze experimental samples through a
substitution that today’s political history and hope to create a debate about this.
Keywords: Art is Dead, Restless Soul, Experimental Art, Protest Art, Political Art
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Sanatın, sorgulayan eleştiren bir dil haline gelerek politikleşmesi, sanat tarihine baktığımızda Romantizm akımı ile başlar. Romantizm öncesi resim sanatında
temsile dayalı, dekoratif bir obje olmaktan öteye gitmeyen bir sanat anlayışı vardır. Bu anlayışta doğayı olduğu gibi betimleme söz konusudur. Feodal düzen ve
kilisenin egemen olduğu toplumsal yapıda sanatçı özne olarak görülmez. Tablolar
ise bir yandan kilisenin ya da aristokratların evlerinin duvarlarını süsleyen dekoratif süslemeler olarak diğer yandan da ruhban sınıfını ve monarkların iktidarını
yeniden üretilmesine araçsallık etmektedirler. Sipariş verilerek yapılan tablolarda ressamın söz hakkı ise neredeyse yoktur.

Görüntü 1. Giotto Di Bondone, “Mısır’a Kaçış”, Scrovegni Şapeli, 1305.

Rönesans ve reform hareketleri ile skolastik düşünce sarsılmış, dünyanın merke
zine insan aklı konulmuş, bilim ve pozitivizm, ilerlemeciliğin yegâne koşulu ola
rak görülmüştür. Bilimselliğin sanata yansıması ise perspektifin ve anatominin
çözümlenmesi olarak kendisini gösterir ancak sanatçıların özgür düşünme ve ey
lemleri için yeterli koşullar henüz oluşmamıştır.

Görüntü 2. Rembrandt Van Rijn, Dr. Nicolaes Tulp’un Anatomi Dersi, 1632, Mauritshuis, Hollanda
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Bu koşullar ancak, 18. yüzyıl aydınlanma hareketi ile sağlanır. Sanatçılar, kilisenin
ve monarkın güdümünden feodalitenin yıkılmasıyla birlikte sıyrılmaya başlarlar.
Sanat, saray ve kilise duvarlarını süsleyen bir obje olmaktan çıkarak, sanatçının
toplumsal ve politik konulara yer verdiği eleştirel bir dile dönüşür.
Romantizm akımı ve Fransız İhtilâli’nin özgürlükçü rüzgârı, tüm sanat alanlarını
etkiler ve ressamlar dekoratif resimler yapmaktan vazgeçip, kendi iç dünyalarına
yönelirler ve doğayı yeniden keşfederler. 1789 Fransız İhtilâli, arkasından gelen
1848 Komünist Manifesto dönemi ile radikal bir dönüşümün, kırılgan bir dönemin, politik ve düşünsel özgürlüğe, sanatsal özerkliğe yönelik tutumlar ortaya
çıkar. Sanat tarihinde bir dönüm noktası olan bu dönem Romantizm ile birlikte,
aklın merkezileştirilmesine ve her şeyin akıl üzerinden konumlandırılmasına karşı
çıkan ve insanın sadece akıldan ibaret bir varlık olmadığını savunan romantikler,
ilk kez resim sanatına ve doğa duygusuna metafizik bir anlam ile yaklaşırlar. Romantizm duygululuk, bireysellik, ulusalcılık gibi unsurların yanında egzotik, mitolojik ve doğaüstü duyguların öne çıkarılması bakımından da önemli bir dönemdir.
Resim sanatında, ilk kez dinsel içerikli ya da aristokrat aile resimleri dışında konulara yer verilmiş ve ilk kez toplumsal olanın acısına bakan, yaşamsal kaygıları ve
özgürlük taleplerini dikkate alan bir ifade etme biçimi, sanat alanında kendisine
bir temsiliyet bulmuştur.
“yeni yaşam biçimlerinin yeni düşünce biçiminde yansımasını bulması
gerekiyordu. Romantizm bu yenidünya deneyimini temsil eder hale geldi.
Gerçek romantik, fazlaca hassas bir hayalperest değil, yaşadığı devrin acı
verici gerçeklikleriyle yüzleşen bir kahraman, bir dahi figürü idi” (Duncan,
Boreham, 2014; 6).

Romantizm akımının önemli temsilcilerinden Francisco José de Goya, yaşadığı
topluma duyarlılık gösteren bir ressam olarak, dönemin baskıcı ve yozlaşmış politikalarını, savaşın vahşetini anlatan eserler üretmiştir. Bu eserler sadece sanat
eseri bakımından değil, aynı zamanda, o dönemin resmi tarihi dışındaki bir tarihe
tanıklık etmesi bakımından son derece önemlidir. Romantizm plastik dili açısından bakıldığında da tarihinde ilk kez klasik anlayışı yıkan yeni bir plastik dile doğru evirilmeye başlar. Sanat tarihi açısından bu önemli bir kırılma noktası olarak
kabul edilir.
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Görüntü 3. Francisco José de Goya, “Okuyan Adamlar”, 1820–1823.

Goya’nın bu tablosu, ne kraliyet ailesini, ne kilise otokratlarını ne de aristokrasiden birini değil, İspanyol iç savaşı sırasındaki halkın yaptığı gizli toplantılardan
birini betimlemektedir.
Fransız ressam Gustave Courbet ise, burjuva egemenliğine karşı mücadele etmiş,
Paris Komünü’nde devrimcilerin saflarında yer almış ve sanat işlerinden sorumlu
olarak Paris Komünü’nün Sanat Birliği başkanlığına seçilmiştir. Özgür düşünceyi
hayatının ve sanatının merkezine koyan ressam, sanatın piyasalaşmasına ve burjuva sınıfının sanat üzerindeki egemenliğine tepki gösterir. Courbet’nin bu eleştirileri, egemenler tarafından cezalandırılır ve resimlerine sansür uygulanır. Resimlerine gösterilen tepkiler ve sansür nedeniyle sanatçı, 1870’de sanatın özgür ve
sansürsüz olması gerektiğini belirten bir bildiri yayınlar. Courbet, “Taş kıranlar”
adlı resmiyle günlük hayatın içinden taş işçilerinin tasvirini yapar. O döneme dek
bu tür konular ressamların ele almadıkları konulardır.
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Görüntü 4. Gustave Courbet, “Taş Kıranlar”, 1849, 159x259 cm, Gemäl de Galerie, Dresden

Bu dönemi takip eden sanayi devrimi ise bütün dünyayı sarsan yeni bir paradigma sunmaktadır. Toprağa bağlılık yerini makineye bağlılığa bırakmıştır. Endüstri
üretimi ve teknolojinin getirdiği yenilikler ilerleme olarak kabul edilmektedir. Fütürizm akımının ileri gelen temsilcilerinden İtalyan şair, romancı ve oyun yazarı
Tommaso Marinetti, 1909’da Paris’te “Le Figaro” gazetesinde yayınlanan manifestoda şöyle der;
“Müzeleri, kütüphaneleri, her tür akademileri yıkacağız, ahlakçılıkla, feminizmle, her çeşit fırsatçı ya da faydacı ödleklikle savaşacağız. İtalya için
yıldırım hızıyla karar verebilmeyi öğrenmek, savaşa atılmak, her girişimi
ve her olası vahim durumu, kitapları ve eleştirileri sürdürmek gereksizdir.
Bunlar sadece küçük bir azınlığın ilgi alanındadırlar ve şöyle ya da böyle
bezdirici, engelleyici ve rahatlatıcıdırlar. Savaştaki bir halkın heyecanını
dindirmeye, dürtülerini durdurmaya ve şüpheyle zehirlenmelerine yardımcı olamazlar. Savaş Fütürizmin yoğunlaştığı- bizi ilerlemeye zorlar,
kütüphanelerde ya da okuma salonlarında çürümeye değil. (Marinetti;
2008;11)”.

Görüntü 5. Carlos Cara, “Müdahaleci Gösteri”, 1904, 198x259 cm,
New York Modern Sanatlar Müzesi
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Sanayi devrimi ile gelen endüstrileşme, kültür endüstrisini de beraberinde getirir. Romantiklerin aksine Fütüristler, ilerlemenin ve savaşın hızının insanı mutlu
edeceğine inanırlar.
18. yüzyılın aydınlanma ile ilgili tartışmalarına sanayi devrimi ile gelen endüstrileşme ve kültür endüstrisine yönelik eleştiriler eklenir. Adorno, kültür endüstrisinin her şeyi nasıl biçimlendirdiğini şöyle ifade eder.
“Hakikatin yalan, yalanın da hakikat gibi göründüğü bir dönemeçteyiz
şimdi. Her açıklama, her haber, her düşünce daha önce kültür endüstrisinin merkezlerinde biçimlendirilmiş olarak geliyor bize. Böyle bir önbiçimlendirmenin tanıdık izini taşımayan şeylerse inandırıcılıktan yoksun
bulunuyor, çünkü kamuoyu kurumları ortaya sürdükleri her şeyi bin türlü
olgusal kanıtla ve topyekûn iktidarın el koyabildiği her çeşit makullük aylasıyla donatabiliyorlar” (Adorno, 1997; 117).

Görüntü 6. Käthe Kollwitz, “Ölü çocuk ile kadın” 1903.

Endüstri devrimiyle gelen modern hayatın sıkıntılarına, ekonomik buhranlar ve
savaşlar da eklenir. 20. yüzyılın ilk yarısı iki büyük dünya savaşına sahne olur.
Sanatçılar tanıklık ettikleri çağın, acılarını ve dönemin ruhunu en derinliklerinde
hissederek dışa vururlar. İmgenin evrensel dilini kullanarak savaşın korkunçluğunu ve yaşanan acıyı ifade etmeye çalışırlar. Birinci ve ikinci dünya savaşında kardeşini, oğlunu ve birçok yakınını kaybeden Kollwitz, acısını resimlerinde ekspresif
bir refleks ile ifade etmektedir.
İkinci dünya savaşından sonra sanatçılar her şeyi sorgulamaya başlarlar. Sanatın kurumsallaşmasını, piyasalaşmasını eleştirirler. Avangardistler, sanatın, ha-
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yat pratiğine dönüştürülmesi yönünde üretimler yaparlar. Dadaistler, Fluxus ve
Sitüasyonist Enternasyonal, estetik- politik bir avangard hareket olarak sanata
yeni eleştirel yaklaşımlar getirir, 20. yüzyıl, sanatın siyaset olarak anlaşıldığı, kamusal alanlarda önemli bir dil haline gelmiştir.

Görüntü 7. Joseph Beuys, 1 Mayıs 1972, Batı Berlin

1 Mayıs 1972 tarihinde, İşçi Bayramı gösterilerinin ardından, sanatçı Joseph
Beuys, iki öğrenci ile birlikte Batı sosyo-politik ve ekolojik eylemleri ile performans bir sanat yaparak hayat ile sanat arasındaki keskin sınırları yıkmak, sanatın
eleştirel dilini sokağa taşımak ister.
İktidarın el koyabildiği alanları aşarak, iktidara karşı bir eleştiri getirmek ve sanatın kurumsallaşmasına karşı çıkmak için muhalif sanatçılar, açık kamusal alanları
seçerler. Siyasi bir söylem olarak kamusal alanda güncel sanat pratiklerine yer
verirler.
Avangardistler, burjuva sanat politikalarının, sanatı soyutladığını ve estetize ederek, yaşam pratiğinden uzak, kurumsal bir hakikat rejimi olarak tanımladığını, hayat ile bağını kopardığını ileri sürerler. Onlara göre, sanat çok biçimsel bir yapıya
bürünmüş, form içeriğin kendisi olmuş, yapıt sadece kendini göstergelere terk
etmiştir. Her şeyin göstergeye indirgendiği kültür endüstrisinde, kamusal alanda güncel sanat pratiklerinin iktidar karşısındaki siyasi söylemi önem arz eder.
Sanatın, bir karşı koyuş ve direnme olarak gerçekleşen örnekleri artmaya başlar.
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Görüntü 8. Kamusal Sanat Platformu’nun bienal protestosu, 2013.

Türkiye’den bir örnek verecek olursak, Kamusal Sanat Platformu’nun, 10 Mayıs
2013 tarihinde Taksim The Marmara Oteli’nde İKSV’nin 13. İstanbul Bienali dahilinde düzenlediği toplantıda; Kent Hareketleri, Açıkalan Sanat Kolektifi, Kamusal
Sanat Laboratuvarı, Art Hack, Homur Mizah ve Karikatür Grubu, Öğrenci Kolektifleri, Gündoğusu Sanat ve Düşün Topluluğu, Red Fotoğraf, Bağımsız Sanatçılar,
Bağımsız Üniversite Öğrencileri gibi bileşenlerden oluşan kollektif bir protest sanat eylemi gerçekleştirdiler.
Sanatçılar, küreselleşme politikalarıyla birlikte kentsel dönüşüm uygulamaları ile
kentlerin betonlaşmasına, ranta dönüşmesine, bienaller dolayısıyla sanatın küreselleşen piyasa koşullarına uyan, borsalaşan, finans ve spekülasyon aracı haline
gelen durumuna tepki göstermektedirler. Finans dünyasını yöneten spekülasyonların sanatı teslim alması, piyasalaşmanın ve müzayedelerin sanatı belirlemesi,
sanat tarihi ve eleştiri üzerinde bir hegemonya oluşturması, muhalif sanatçıları
rahatsız etmektedir.

Görüntü 9. Serpil Odabaşı, “..y-Yazın Tarihini Gül Soykırımının”, 14 Şubat 2014.
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Sanatın bitti denilen bir dönemde, sanatçılar, tanık oldukları dönemin acılarını
ifade etmeye devam etmektedirler. Kadın cinayetlerini çalışmalarında konu edinen kadın sanatçı Serpil Odabaşı, “Yazın Tarihini Gül Soykırımının” adı çizimiyle
Türkiye’de kadın cinayetlerine tepkisini görsel dil üzerinden ifade etmektedir.
Bugün sanatın özerk ve bağımsız olması, eleştirel dilini kullanabilmesi için muhalif
sanatçılar, piyasalaşmaya ve her türlü iktidar hegomanyasına karşı
“Protest sanatı kendilerine bir dil olarak seçen sanatçılar, piyasaya entegre
olan, piyasa diliyle konuşan sanat diline karşı çıkanlardır. Sanatın kurumsallaşmasına, kurumsallaşırken de bürokratikleşmesine, kendini “beyaz
küp”e, kurallara ve kapalı mekanlara hapsetmesine karşı çıkan ve buna
karşın alternatif mekan arayan sanatçılar açık kamusal alanları tercih etmektedirler. Bu sanatçılar kendilerini özgürce ifade edebilecekleri ve doğrudan büyük kitlelerle buluşabilecekleri duruşu protest sanat içinde ve mekan olarak da açık kamusal alanlarda bulmaktadırlar” (Bozdağ; 2014; 26).

Politikleşen Sanat ve Gezi Parkı Direnişi
“Fluxus sanatçısı olan Joseph Beuys, herkesin sanatçı olduğu bir toplumun
ancak dünyayı içeriden biçimlendireceğini söylerken Gezi Parkı Direnişi’nden söz eder gibidir. Buna göre Taksim Gezi Parkı Direnişi, sa-nat yapıtı
olarak okunması gereken toplumsal bir organizmadır. Bir sa-nat yapıtı
olarak toplumsal organizma ne demek? Nefes alan, katılımcı demokrasiyle
biçimlenen, kültürel ortamda kendi kararlarını veren, yasaların yapılandırılmasında katılımcı olandır. Gezi Parkı Direnişi, sorgulayan, nefes alan,
yaşayan bir toplumsal organizma olarak, iktidarın tüm baskı ve yıldırmalarına karşı hayatın başka türlü örgütlenebileceğini, başka bir dünyanın
mümkün olduğunu göstermiştir” (Bozdağ; 2014; 29).

Görüntü 10. Taksim Gezi parkı sırasında yapılan afişlerden biri, 2013.
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“Topluma ve ona egemen olan her söyleme muhalefet eden sanat, haliyle
en başta burjuvazi düşmanı kesilir. Zaten artık kamu nezdinde ilgi uyandırmak gibi bir derdi yoktur. Aksine, kamusal beğeniyi, popüler kültürü aşağılar. Yeni yeni baş gösteren kültür endüstrisinin ürünlerine benzeyerek meta
kisvesine bürünmeye karşı direnir. Bundan böyle sanat artık toplum için,
devrim için, iyilik, güzellik, insanlık için değil, kendi içindir: “sanat sanat
içindir.” Böylece sanat hayattan kopar. Hatta Bürger’e göre, bu kopma bizzat sanatın içeriğidir artık. “Sanat sanatın içeriği haline gelir” veya başka
deyişle sanatın “biçimi içeriği olur”. Gerçeklik, sanatı terk etmiştir. Mallarmé ve Verlaine’nin şiiriyle bu estetizm yüzyıl sonunda sınırlarına gelir.
Sanat özerkliğinin zirvesindedir” (Artun, 2006; 46).

Adorno’ya göre “kültürün amacı şeyleşmiş statüsünü askıya almak, toplumun
gerçek hayal süreçlerine yeniden dahil olmaktır. Kültür ile toplumun bu şekilde
birleşmesi, kafa emeği ile kol emeği ayrımını da ortadan kaldıracaktır” (Adorno;
2011; 29).
Gezi Parkı direnişi, sanat ile hayat arasındaki duvarın yıkılabileceğini gösterdi. Sanatın politik bir dil üzerinden kamusallık bağlamıyla yeni bir anlam ve olasılıklara
doğru evirilebileceğinin mümkün olabileceğini gösterdi. Kamusal sanat düşüncesinin praksisini ortaya koydu. Sanatın estetik ya da anti-estetik biçimiyle, politik
olarak toplumda bir “karşı bilinç” yaratarak yeni bir anlayışı yeni bir sanat yapma
biçimini ortaya koydu. Deleuze’un söylediği gibi günümüzde sanatın anlamı direnmektir.
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Neo-Liberalizm Bağlamında Sanatın Mekânları
-Türkiye ÖrneğiArt Spaces in the Context of Neo-Liberalism
– Case Study of Turkey –
Kamil Kenan Büke
Maltepe Üniversitesi Doktora Öğrencisi
Kutlu Alican Düzel
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü

Özet

“Sanat” zorunlu olarak belirli (politik, ekonomik ve toplumsal) bağlamlar çerçevesinde konumlanır. İnceleyecek olduğumuz konuyu tarihsel olarak modern ve modern sonrası dönemle sınırlandıracak olursak, bu dönem içindeki hakim politik, ekonomik, ve toplumsal
paradigmanın Neo-Liberalizm olduğu görülür. Neo-Liberal paradigma içinde konumu belirlenmiş olan “sanat”a dair yapılacak her türlü inceleme, bu dönemi bilimsel zeminde anlayabilmemize olanak sağlayacaktır. İkinci sınırlama, sanat uygulamalarının görünür kılındığı
sanat mekânları üzerinden örnek incelemesi ile Neo-Liberal paradigmanın belirlediği çerçeveyi ve bu çerçevenin dışında kalanları görünür kılmak olacaktır. Örnek olay incelemesi
olarak Türkiye’deki belirli kurumların ve grupların seçilmesi ise; yapılan sempozyumun ulusal
çerçevesi bağlamı nedeniyledir. Ayrıca hem maddi açıdan hem de zaman sınırı açısından en
rasyonel tercihtir.
Anahtar Sözcükler: Neo-Liberalizm, Sanatın Mekanları, Sosyal Kapital, Kültürel Kapital,
Sanat Piyasası

Abstract

Positioning of art in the frames of certain contexts ( economical, political and sociological) is
indispensable. If we historically limit the subject that is studied to modern and post-modern
period, it is visible that the dominating paradigm in economics, politics and social structure
is Neoliberalism. Every study made of the “art” that defined by the Neo-liberal paradigm,
provides the scientific basis to have a better understanding of this historical period. The
second limitation is the case studying of art spaces which creates a visibility of artistic applications to clearly define the frame drawn by the Neo-liberal paradigm and those that are
left outside of it. The reason of choosing the example institutions and groups from Turkey is
national framing of the symposium in which this study will be presented. Also it is the most
rational outcome when monetary and temporal matters are questioned.
Keywords: Neo-Liberalism, Art Spaces, Social Capital, Cultural Capital, Art Market
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“Sanat” zorunlu olarak belirli (politik, ekonomik ve toplumsal) bağlamlar çerçevesinde konumlanır. İnceleyecek olduğumuz konuyu tarihsel olarak modern
ve modern sonrası dönemle sınırlandıracak olursak, bu dönem içindeki hakim
politik, ekonomik, ve toplumsal paradigmanın neo-Liberalizm olduğu görülür.
Neo-Liberal paradigma içinde konumu belirlenmiş olan “sanat”a dair yapılacak
her türlü inceleme, bu dönemi bilimsel zeminde anlayabilmemize olanak sağlayacaktır. İkinci sınırlama, sanat uygulamalarının görünür kılındığı sanat mekânları
üzerinden örnek incelemesi ile neo-Liberal paradigmanın belirlediği çerçeveyi ve
bu çerçevenin dışında kalanları görünür kılmak olacaktır. Örnek olay incelemesi
olarak Türkiye’deki belirli kurumların ve grupların seçilmesi ise; yapılan sempozyumun ulusal çerçevesi bağlamı nedeniyledir. Ayrıca hem maddi açıdan hem de
zaman sınırı açısından en rasyonel tercihtir.
Bu çalışmanın temel problematiği, Neo-Liberal politik, ekonomik ve toplumsal
paradigmaların sanatın mekânları üzerindeki etkilerinin neler olduğudur. Bu bağlamda cevap aranacak sorular şunlardır:
1. Neo-Liberal politik, ekonomik ve toplumsal paradigma sanatın mekânlarını
nasıl değiştirmekte ve dönüştürmektedir?
2. Sanatın görünürlüğünü sağlayan mekânları hangi politik ve ekonomik araçlar
tarafından belirlenmektedir?
3. Yukarındaki iki soru bağlamında Türkiye’de sanatın mekânları ne şekilde etkilenmektedir? Ne gibi yapılar oluşmaktadır? Bu yapılara dair başat örnekler hangileridir?
Bu sorular bağlamında çalışmanın hipotezi, Neo-Liberal paradigmanın, tüm yapılarda olduğu gibi sanatı piyasa içinde konumlanabilmesiyle tanımlayabilmesi ve
sanat uygulamalarının bu paradigmanın çizdiği çerçevede varlığını kabul ettirmesidir. Bunu temel alan uygulama örnekleri kümesi zorunlu olarak kendi değilini de
beraberinde var eder.
Çalışmanın ilk bölümünü analizlerde kullanacak olan kavramların bağlamının
açıklanması oluşturacaktır. Bu sebeple öncelikle Neo-liberal politik, ekonomik
ve toplumsal yapının kapsamı belirlenecektir. Sonrasında bu paradigmanın içinde önemi daha sonradan Bourdieu tarafından ortaya konan kapital farklılıklarına
değinilecektir ve piyasa kavramı tanımlanacaktır. Son olarak sanatın mekânları
olarak hangilerini ne açıdan ele aldığımız ortaya konacaktır. İkinci bölümde kullanacak olduğumuz metodun açıklaması yer alacaktır. Böyle bir açıklama hem
bu çalışmanın daha net anlaşılmasını sağlayacak hem de daha sonra takiben yapılacak olan çalışmalar için bir gösterge niteliğinde olacaktır. Üçüncü bölümde,
yukarıdaki bahsi geçen kavramsal ve metodolojik bağlamda Neo-Liberal politik,
ekonomik ve toplumsal yapıların, sanatın mekânları üzerindeki etkileri tartışılacaktır. Bu yapıların, sanatın mekânlarını değiştiren-dönüştüren etkileri analiz edilecektir. Dördüncü bölümde ise, üçüncü bölümde yapılan teorik analizin Türkiye
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özelindeki yansımaları ele alınacaktır. Son bölümünde ise çalışma kapsamında
incelediğimiz soruların ve hipotezin sonuçlarına yer verilecektir. Ayrıca daha sonraki çalışmalara olanak sağlaması ve ışık tutması için bu çalışma kapsamında karşılaşılan zorluklara değinilecektir.

1. Kavramsal Yapı

Her şeyden önce çalışmada kullanacak olduğumuz kavramların tanımlanması gereklidir. Çünkü adı geçen kavramların kendi literatürleri bağlamında kullanımları
burada yapacak olduğumuz araştırma bağlamında kullanımları arasında oluşabilecek farkların altının çizilmesi şarttır. Ayrıca kavramlar kendi mantık dizgesi
dâhilinde değerlendirilecek, tarihsel süreç içinde hangi aşamalarda bu konumlara ulaşıldığı konu dışı olduğu için ele alınmayacaktır. Ek olarak, bu başlık altında
değinilen kavramların çalışmanın ana kısmında yapılan analizler neticesinde bağlamına oturacağını belirtmek gerekir.
1.1 Neo-Liberalizm ve Neo-Liberal Ekonomi
Adında anlaşılacağı gibi, Neo-Liberalizm, liberal düşünceden temellenmektedir.
Liberalizm, bireysel özgürlüğün korunmasını ve genişletilmesini amaçlayan politik akım olmakla birlikte bu öğretide öne çıkan kavramlar çoğulcu demokrasi, sivil
haklar, inanç özgürlüğü, serbest ticaret, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve özel
mülkiyettir. Liberal öğretinin dayandığı ön doğrular, aynı zamanda Neo-Liberal
teorilerin de dayanak noktasını oluşturmaktadır. Liberal Öğretinin köklerini modern yapıyı ekonomik açıdan analiz eden düşünürlerin ortaya koyduğu fikirlerde
bulabilmekteyiz. Kısaca ifadece olursak, Liberal öğretiden Neo-Liberalizme aktarılan temel varsayımları şunlardı: Her ikisinde de, piyasayı Adam Smith’in “görünmez el” metaforu düzenler. Liberal görüş “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler”
fikri Devletin ekonomik düzenlemeler üzerindeki müdahalelerinin sınırlanması
gerektiğini vurgular. Para politikası etkin, maliye politikası etkin değildir. Bu sebeple tarafsız maliye anlayışı hâkim olmalıdır. Ayrıca enflasyonun nedeni para
arzı artışlarıdır. Borçlanma ancak olağanüstü durumlarda olabilir. Kamu harcamaları genel olarak vergilerle finanse edilmelidir. İstikrarsızlıkların kaynağı devlet
müdahalesidir. En önemli üretim faktörü emektir. İradi işsizlik vardır, gayri iradi
işsizlik yoktur. Ücretler ve fiyatlar esnek olduğu için tüm işsizler iş buluncaya kadar ücretler düşer ve işsizlik ortadan kalkar. Yani, tam istihdam geçerlidir. Jean
Baptiste Say’ın her arzın kendi talebini yaratacağı varsayımına dayanarak, özel
talep yetersizliği olabilir fakat genel talep yetersizliği olamaz.
Neo-Liberalizmin, liberal öğretide olduğu gibi, temel noktası aynı şekilde rasyonel ve özgür bireydir. Ek olarak, rasyonel birey, üretim faktörlerini elinde bulunduranların kâr, tüketicilerin ise fayda maksimizasyonunu hedefleyeceği varsayımına dayanmaktadır. Değer kavramının kaynağı faydadır. Neo-Liberal kuram,
kaynakların miktarını veri kabul edecek olunursa, optimum kaynak dağılımı ne
şekilde gerçekleştirilmelidir sorusuna cevap arayan bir yapıdır. Mülkiyet haklarının korunması bu bağlamda diğer bir ön koşuldur.
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Tüm bu açıklamalardan varabileceğimiz genel sonuç şu olacaktır. Fiyatların tam
esnek olduğu, tam rekabetin sağlandığı serbest piyasada birbiriyle karşılaşan arz
ve talep görünmez el metaforu yardımıyla uzun dönemde dengede kalacaktır.
Mevcut bölüme dair daha ayrıntılı ekonomik varsayımlara ve formülasyonlara
dayalı ispatlar bulunsa da konumuzu ilgilendiren varsayımlara değinmekle sınırlı
tutulmuştur.
Bu konuda önemli eleştirileri dil bilimci Noam Chomsky konuyu şu şekilde özetlemektedir; büyük şirketlerin ve kartellerin politik oluşumlar üzerinde hâkimiyetlerini artıracağını iddia etmiştir. Bu sebeple, serbest piyasa anlayışının tam
rekabet varsayımını ortadan kaldıracağının altını çizmiştir. Bu iki etki sebebiyle
politik alanda demokratik unsurların var olamayacağını ifade etmiştir. Kısacası,
partilerin ve iktidarların hâkim çok uluslu şirketlerin hegemonyası altında sadece
az sayıdaki ayrıcalıklı zengin sınıflar lehine karar alacağını belirtmiştir. Buna dair
en tipik somut örnek olarak da dünya ticaret örgütünün aldığı kararlara göndermede bulunmuştur (McChesney, 1999: 40-47).
1.2 Piyasa Kavramı
Bu çalışmada piyasa, her türlü alıcı ve satıcının birbiriyle ile karşılıklı iletişim içinde olduğu ve mübadelenin meydana geldiği yer olarak tanımlanır. Piyasa kavramı genellikle teorik ve mekândan soyutlanmış bir kavramdır. Piyasa kavramı
somut olarak düşünülürse, hangi türde olursa olsun, arz ve talebin karşılaştığı bir
mekândır. Piyasa serbest mübadele ekonomisinin ortaya çıkardığı bir kurumdur.
Ayrıca, kavram olarak, bir mal ve hizmetin arz ve talebinin düzenli bir şekilde
karşılaşması olarak da açıklanabilir. Bu örtük olarak şu demektir, arz edenlerin
fiyat talebi ile talep edenlerin ödemeye razı oldukları fiyatın belli bir noktada buluşması ve söz konusu mal veya hizmet için bir denge fiyatının oluşması demektir.
Piyasanın düzgün işleyebilmesi ve fiyat dengesinin oluşabilmesi yukarıda saydığımız Liberalizmin ve Neo-Liberalizmin varsayımlarını şart koşar.
Yer veya mekân bakımından mahalli piyasa, iç piyasa (yurt içi), dış piyasa (yurt
dışı), veya dünya piyasalarından söz edilebilir. Piyasalar alım satım işleminin yapıldığı yerin özelliğine veya yapılan muamelelerin çeşidine göre farklı farklı yapılarda olsalar bile fiyat mekanizması hepsinde geçerlidir.
1.3 Bourdieu Bağlamında Kapital Olgusu
Yukarıda kapsamı açıklanan Neo-Liberalizm ve Piyasa kavramlarının ekonomik
bir çerçeveye bağlı olduğu açıktır. Fakat bireylerin sadece birer ekonomik ve
istihdam unsuru olarak ele alınamayacağı da ortadadır. Fransız sosyolog Pierre
Bourdieu bireylerin yaşam tarzı tercihlerinin toplumsal sınıfların önemli bir belirteni olduğu yaklaşımı desteklemiştir. Bourdieu, mülk, zenginlik ve girdi materyal
mallardan oluşan ekonomik kapitalin önemli olduğunu öne sürer, ama bunun sınıfın anlaşılmasının kısmi bir yanını oluşturduğunu da düşünür. Bourdieu’ye göre
sınıfın konumunu niteleyen “kapital”in dört biçimini tanımlamaktadır. Ekonomik
kapital, kültürel, simgesel ve toplumsal kapital biçimleridir. Bourdieu’ya göre bi-
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reyler giderek artan bir biçimde kendilerini diğerlerinden ekonomik etkenlere
değil ama eğitim, sanatın değerlendirilmesi, tüketim ve boş zaman uğraşlarını
içeren kültürel kapital temelinde ayırırlar Bourdieu’nun sınıf çözümlemesinde
önemli olan –kişinin arkadaşlar ve ilişkiler ağı gibi- toplumsal kapitaldir. Bourdieu
toplumsal kapitali “fazla ya da az kurumsallaşmış, bilinen ve tanınan karşılıklı ilişkilerin sürekli bir ağına sahip olmanın üstünlüğüyle, birey veya grupların kazandığı kaynaklar” olarak tanımlar. Bourdieu, iyi bir üne sahip olmayı içeren simgesel
kapitali nihai olarak toplumsal sınıfın bir göstergesi olduğunu öne sürer. Simgesel
kapital düşüncesi toplumsal sınıf konumuyla benzerdir (Giddens, 2012: 366-368).
Öz olarak ekonomik sermaye, ekonomik kaynaklar anlamına gelir. Toplumsal sermaye, toplum içerisindeki ilişkiler bütününü yansıtır. Kültürel sermaye ise eğitim
yoluyla öğrenilmiş tüm kabulleri, davranış kalıplarını, kısacası toplumun özünü
içerir. Simgesel sermaye; her sermayenin içerisinde görülebilecek, sahip olunan
simgesel değerler bütünüdür. (Bir bireyin sahip olduğu onur, prestij, tanınma gibi
kaynaklara sahip olması Kişinin kültürü içerisindeki bir değer olarak hizmet eder)
Diğer sermaye tiplerinin herhangi birinin, algı kategorileriyle kavrandığında büründüğü biçimdir (Özsöz, 2007).
1.4 Sanatın Mekânları
Sanat mekânları olarak bu çalışmada ele aldığımız yapı, kültürel kodlar tarafından
sınırları çizilmiş sanat uygulamalarının varlıklarının fiziksel olarak ortaya konulabildiği mecralardır. Sanatın görünürlüğü bu mecraların sunduğu yöntem ile hâkim olmaktadır. Sanatın ortaya koyduğu değerlerin yönetildiği ve sunulduğu bir
üretim modeli içerisinde çeşitli kurumsal yapılar tanımlanabilir.
Bu yapılar ilgili bir nokta çeşitlilik arz etmeleri iken diğer bir nokta da ekonomik
değerlerin ve toplumsal/kültürel değerlerin iç içe geçmesi sebebiyle kurumların
bakış açıları arasında net ayrımlar yapılamamaktadır. Ama yine de bazı kurumların ekonomik değerleri veya toplumsal/kültürel değerleri daha fazla ön planda
tuttuklarını söylemek mümkündür. Bu noktada eğer sanatın mekânlarını galeriler, sanat fuarları ve müzayedeler gibi daha çok sanat alıcılarına (koleksiyonerler
vb.) hitap eden yapılar ve müzeler, kar amacı gütmeyen kurumlar, bienaller ve
sanat bayramları gibi toplumsal/kültürel değerleri ön plana çıkaran yapılar olarak ayrımlanabilirler. Bu çalışmada yapılan analizlerde, kurumlar arasındaki bu
ayrımlı durum dikkate alınacaktır. Ayrıca sanata dair tanımını Neo-Liberal üretim
modelinin ön plana almış olduğu değerler sisteminin tamamen dışında kalarak
yapan sanat üreticileri (sanat inisiyatifleri) de bulunmaktadır. Bu sanat inisiyatifleri, mekân konusunda da şu ana kadar yapmış olduğumuz paradigmaların dışında konumlanmaktadırlar.

2. Metot

Bu çalışma kendi zorunlu yapısı gereği niteliksel ve deskriptif olmak durumundadır. Belirli bir süre içerisinde belli sayıdaki örnek olaylar, pek çok özellik bakımından birçok etken üzerinden karşılaştırılarak derinlemesine, incelenmiştir. Teorik
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alt yapısını kurduğumuz metin bağlamında sanatın mekânlarının incelenmesi
(teorik – pratik karşılaştırması) ve bu durumun Türkiye’deki mekânlara yansıması
çözümlenmiştir.
Yapılacak olan analiz, Türkiye’deki Müzeler, Akademiler, Koleksiyonerler, Galeriler, Sanat Vakıfları ve İnisiyatifler ile yapılan yüz yüze görüşmelerden elde edilen
verilerin ve onlar haklarında bulunan yazılı metinlerin incelemesinden oluşmaktadır. Yüz yüze görüşmeler, Nisan 2014’te İstanbul ilinde yapılan açık uçlu sorular
sorularak yapılmıştır. Alınan cevaplar, kayıt edilmiş ve daha sonra çalışma için
gerekli derlemeler yapılarak kullanılmıştır.

3. Bulgular ve Tartışma

Bu bölümde, elde edilen veriler çözümlenmeden önce, konunun ana çatısını
oluşturan sanatın mekanları olgusu Neo-Liberal politik, ekonomik ve toplumsal
paradigma sanatın mekânlarını nasıl değiştirmekte ve dönüştürmekte olduğu
ve Sanatın görünürlüğünü sağlayan mekânları hangi politik ve ekonomik araçlar
tarafından belirlendiği ilk olarak net bir şekilde analiz edilmiştir. Sonrasında ise
Türkiye ölçeğindeki somut örnekler aynı sorular bağlamda değerlendirmeye tabi
tutulmuştur.
3.1 Neo-Liberal Yapı Sanatın Mekânları Arası İlişki
Üretim şeklindeki değişme, dokuma tezgâhlarından, el sanatlarından endüstriyel
üretime yönelik olmuştur. Bu üretimi gerçekleştirecek emeğin kırsaldan kente
doğru göçü buna eklemlenmiştir. Ayrıca üretim alt yapısındaki değişimler verimlilik artışına neden olmuş, daha fazla üretim, daha fazla stok ve bu da yeni pazarlara
ihtiyaç şeklinde kendini göstermiştir. Bunun yanında siyasi açıdan da dönüşümler
ulus devlet yapılarının kurulması, aristokrasinin yönetimdeki yerini burjuvazinin
alması, devletin mutlak idaresi yerine, parlamenter hükümetlerin oluşmasına
neden olmuştur (Turani, 1960: 11-17). Bu gelişmeler Liberal ve Neo-Liberal anlamda “piyasa”nın oluşmasını sağlamıştır. Bu koşullar altında sanatın modernizm
sürecini ve sanatçıların bireysel serüvenlerinin konumuz dışında olması sebebi
ile bunları bir kenara bırakacak olursak, sorulacak soru şudur: Sanatın mekânları,
piyasa koşullarından ve neo-liberal paradigmadan ne şekilde etkilenmiş ve sonuç
olarak ortaya hangi kurumlar hangi şekillerde oluşmuşlardır?
Piyasayı alıcıların ve satıcıların yani üreticilerin ve tüketicilerin bir araya geldikleri bir ortam olarak tanımlamıştık. Bu bir araya gelişin amacının, üreticilerin ve
tüketicilerin arzına ve taleplerine hiçbir müdahale olmadığı koşulu altında oluşacak denge fiyatından bir mübadelenin gerçekleşmesi olduğunu belirtmiştik. Bu
durumda sanatın üreticileri, yani sanatçılar ile sanatı talep edenlerin bir araya
geldikleri ortam sanat piyasası olacaktır. Sanat piyasasını oluşturan mekânlar ise;
Müzeler, Galeriler ve Sergiler olacaktır. Bu piyasayı güçlendiren diğer destekleyici faktörler de etkinlik olarak; Bienaller, Sanat Festivaller ve Sanat Fuarlardır.
Kurumsal ve bireysel destekleyenler ise; devlet/devletin sanat politikaları, yerel
yönetimler, akademiler, özel sektör, sanat danışmanları, sanat eksperleri, eleş-
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tirmenler ve küratörler sayılabilir. Bir sonraki bölümde bu mekânlar ve destek
olanlar tek tek ve ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.
3.1.1. Sanat Piyasasını Oluşturan Mekânlar
17. ile 18. yy.’lardaki eser veya eserler toplama ve koleksiyonculuk konusunda
gelişmelerde ve çabalardaki artış bir takım sorunları da beraberinde getirmiştir.
Eldeki eserlerin sayılarındaki artış, bu eserlerin bakımı ve korunması gibi problemleri de beraberinde getirmiştir. Bu problemin çözümü olarak da müzeler ve
galeriler görülmüştür. Bu sebeple galeri ve müze sayılarında 19.yy başlarından
itibaren artışlar söz konusu olmuştur.
Müze’yi tanımlayacak olur isek; “Kültürel değer taşıyan unsurlardan oluşan bir
bütünü türlü biçimlerde korumak, incelemek, değerlendirmek ve özellikle halkın
beğenisinin yükselmesi ve eğitimi için sergilemek amacıyla toplum yararına, sürekli yönetilen kurum” diye biliriz (Sanat Dünyamız, 2000: 83).
Bu pozitif tanıma karşılık müzenin bu görevleri ve sorumlulukları çağımızda çok
önemli eleştirilere de maruz kalmaktadır. Örneğin, Buren’nin ifadesi ile, “müze,
en iyi ihtimalle, başyapıtı katışıksız güzellik mertebesine çıkarır. Sokakta ya da
meydanda bulunan en güzel sanat eseri bile, en iyi ihtimalle ancak melez bir başyapıt olabilir” (Buren, 2000: 141). Emre Zeytinoğlu ise;
“müze sürekli kendini; yani kendi ortaya koyduğu bir gerçekliği işaret eder.
Sanki tarihin en yoğun anından çekilmiş, koparılmış, alınmış ve oraya getirilip size sunulmuş değerler sistemi ya da tarihsel gelişimler…” (Sanat
Dünyamız, 2000: 50).

Adorno ise daha sert bir ifade ile, “müzeler sanat eserlerinin özel aile mezarlığıdır”, ve Valéry’de aynı çizgide, “müze barbarlığın mekanıdır” demektedirler
(Adorno, 2006: 185-191).
Bu eleştirilere maruz kalan ve etkinlikleri konusunda şüpheler barındıran müzeler
aynı şekilde devlet ve diğer kurumlardan da yeterli desteği göremeyince ayakta
kalabilmek için bir takım dönüşümleri yaşamak zorunda kalmışlardır. En önemli
gelir kaynakları olan ziyaretçi hacmini artırmak, müze mağazaları oluşturmak ve
alternatif ticari etkinlikler bulmak (kafeler, kiosklar, restoranlar, turistik düzenlemeler gibi) aldıkları önlemlerden bazıları olmuştur. Ayrıca ellerindeki eserlerin tüketim nesneleri gibi algılanmasını sağlamışlar, mekânsal düzenlemelerini
AVM’lere benzer bir şekilde dönüştürmüşlerdir. Bu yapıyı da dijital medyalar ile
desteklemişlerdir. Kolay anlaşılırlık ve hızlı tüketim için fast-food zincirleri benzeri
bir standartlaşmaya gitmişlerdir. Hal Foster buna; “günümüzde müze her şeyden
çok kendi gösteri değerini sergilemektedir” ifadesini eklemektedir (Artun, 2006:
315-316).
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Galeri, sanatsal ürünlerin arzı ve talebi arasında bir aracı kurum niteliği taşımaktadır. Bu ürünlere yönelik görevleri ise; Talebi sürekli ve sürdürülebilir kılmak, bu
sayede sanat piyasasının canlılığı sağlamak, pazarlama stratejilerini kendi amaçlarına uyumlu hale getirmek, topluma ulaşmak onları bilgilendirmek bu sayede
de üretimi desteklemektir. Ayrıca sanatçıların hem eserlerin kendisini hem de
fiyatlarını korumak, bunlara dair arşiv ve koleksiyonlar oluşturmak veya oluşmasına öncülük etmek, ilgili yayınlar yapmak müzelerden ve koleksiyonerlerden
devraldıkları görevlerdir. Elde edilen gelirler ile de devamlılığı sağlayacak yatırımlar yapmak gelecek vaat eden sanatçı adaylarını desteklemek diğer önemli
görevleridir (Üstünipek, 2007: 303).
Bu amaçları hayata geçirebilen müzeler ve galeriler ekonomik anlamda kar maksimizasyonuna gidebildikleri gibi, öte yandan kurdukları networkler ve sağladıkları görünürlükler ile de yüksek kültürel ve simgesel kapitale sahip olmaktadırlar ve bulundukları ülke ve kentin de toplumsal kapitallerine önemli katkılarda
bulunmaktadırlar. Böylece gerek sanatın, gerekse de kendilerinin etkinliklerini
sürdürülebilir kılmaktadırlar. Bir sonraki kısımda bu mekânların var olmasını ve
varlıklarının devamını sağlayan etkinliklere yer verilecektir.
3.1.2. Sanat Piyasasını Oluşturan Mekânlara Destek Olan Etkinlikler
Sergiler, Bienaller, Fuarlar, Festivaller sanat piyasasını oluşturan mekânlara
önemli destekler sağlayan, sanatsal çabaları görünür kılan, gündemde tutan
önemli etkinliklerdir. Sanat alanındaki yenilikleri uluslararası düzeyde görünür
kılarlar. Özellikle Bienaller yapıları gereği piyasa durumuna uyum sağlayamadıklarından Sanat Fuarları biçimine evirilmekte olduğu da gözlenmektedir. Önemli
maddi kaynakları ise; devletlerin ve yerel yönetimlerin destekleri, özel sektörlerdir yani sponsorlardır (Francblin, 1999: 107-111).
Müzelerin aşkın imajının kapalı etkisini yıkmak için bu etkinlikler kendilerini
değişken, yenilikçi, canlı ve renkli olabilecek şekilde sürekli yeniden yapılandırmaktadırlar. Kendilerinin yok olma tehlikesine karşılık, bir nevi post modern panayırlara dönüşmek zorunda kalmışlardır. Sürekli değişen mağaza vitrinleri ya
da markalarını korumak için çabalayan işletmelerin reklamları ile aralarında bir
analoji kurulabilir. Fast-food kültürünün bir alışkanlığı olan al-kullan-at modeline kendilerini farklı çabalar ile adapte etmektedirler. Daha kısa süren ama daha
yoğun ve dinamik programlar oluşturmaktadırlar. Sıkıştırılmış paket programları
andıran düzenlemeler yaptıkları ve sanat fuarı konseptini temel aldıkları söylenebilir.
Sanat Festivalleri ise sergi, bienal ve fuarlara kıyasla daha fazla eğlenceyi ve gösteriyi ön plana çıkaran etkinliklerdir. Sanatın farklı açılardan da piyasada alınır
satılır kılabilecek, onun bir tüketim nesnesi olarak kabulünü kolaylaştıracak bir
yapıdır (Küçük, 2007: 45). Bunun için ilgi çekici gösteriler sunan, eğlenmeyi öncül
kabul eden etkinliklerde bulunur. Özellikle de uluslararası alanda kendini duyurmuş olanları turist çekme potansiyellerinden dolayı turistik özellikleri de barın-
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dıkları, festival turizmi gibi bir hizmet sektörünün alt dalının oluştuğu da unutulmamalıdır (Yardımcı, 2001: 14). Sanatın mekânları ve bu mekanlara destek olan
etkinliklerin haricinde bir de devlet, özel sektör, akademiler gibi bazı kurumsal
ve bireysel unsular mevuttur. Bu unsurları bir sonraki başlıkta ayrıntılı olarak ele
alacağız.
3.1.3. Sanat Piyasasını Oluşturan Mekânlara Destek Olan Diğer Unsurlar
En önemli ve başat unsurlardan ilki devlet diğeri de özel sektördür. Liberal ve
Neo-liberal ekonomik teorilerdeki piyasa olgu için söz konusu olan özgürlüğü
sağlamak, piyasa dengesini ve rekabet koşullarını bozan unsurları denetlemek,
piyasanın işlerliğini sağlamak için teşviklerde ve düzenlemelerde bulunmak aynı
zamanda devletin görevidir. Devletin, bu sayılan unsurlara uygun politikaları
geliştirme yükümlüğü vardır. Bunların tamamı sanat piyasası için de geçerlidir.
Ayrıca demokratik ülkelerde devlet, sanat piyasanın gelişmesi için, sanat ile uğraşanlara, sanat bağışçılarına, sanat organizasyonlarına vergi muafiyetleri sağlamaktadır. Telif haklarını, sanat eğitimlerini ve çalışmalarını destekleyici sanat
politikaları üretmektedir. Bu düzenlemeler ile sanat ve sanatçı kişiliği maddi ve
manevi açıdan korunmakta ve sanata bütün alanlarda sahip çıkmaktadır (Throsby, 1994: 20).
Devletin yaratabileceği en önemli sorun ise; resmi ideolojiden, dini kurumların
dogmalarından, bağımsız bir sanat piyasasının varlığını garanti ve koruma altına alamama tehlikesinin varlığıdır. Sanat, bir devletin kendi ekonomik programı,
eğitim ideali, dini kalıplarından uzak tutulmalıdır. Bu sorunun uzantısı olarak da,
devletin ve kurumlarının, kendi sanatçıları ve karşıt sanatçıları ayrımına gitme ihtimalidir. Sorun, kendi ideolojisini destekleyenleri kendi sanatçısı olarak ilan edip
himayesi ve koruması altına alması, diğerlerini ise cezalandırması ve onlara zorluklar çıkartması olarak daha da somutlaştırılabilir (Erbay, 2006: 69). Devlet, bu
ikiliği yaratacak unsurlara engel olmalıdır. Aksi takdirde piyasanın dengesi ve rekabet koşulları bozulacaktır. Bu da iyi işlemeyen bir sanat piyasasını oluşturacağı
gibi gerekli kültürel ve simgesel kapitalin birikmesine de engel teşkil edecektir.
Bu sorunların ağına düşmeyen devlet yapısı ve devletin sanat politikaları destekleyici tutumuyla sanatın değerini artırıcı bir etkide bulunacaktır. Değeri artan bir
olguya talep artacaktır. Bu sanatsal üretimi hem kantitatif hem de kalitatif olarak
artırıcı bir etki yaratacaktır. Bu durum daha fazla sanatsal kurum, kuruluş, şirket
ve organizasyonun dikkatini çekecek ve katılımını kolaylaştıracaktır. Bu alanda
yapılan sanatsal çalışmalar hem toplumun ve devletin uluslararası imajına, hem
turizm sektörüne olumlu katkıda bulunacaktır. Bu yeniliklerin, gelişmelerin ve
inovatif araştırmaların önünü açacaktır. Dolayısı ile destekler ekonomik gelişmeye yansıyacak ve bu da kalkınmayı hızlandırıcı bir etki yaratacaktır. Kalkınma
artıkça da sanattaki değer artışının devamlılığı sağlamış olacaktır. Devletin bunu
sağlayabilmesi için sanat piyasasını ve sanatın devletten bağımsız olması ve yukarıda sayılan faaliyetleri özgürce hayata geçirebilen sanatsal kurumların oluşturulması ön koşuldur.
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Sanata destek olan diğer bir unsur da özel sektördür. Özel sektör, yukarıda bahsi
geçen piyasanın oluşturulması halinde kendini bundan muaf tutamaz, tutmamıştır. Özel kurumlar, bu piyasa dâhil olma hallerini, sosyal sorumluluğa sahip olduklarının bir göstergesi gibi sunarlar. Ayrıca kar maksimizasyonun devamlılığının
sadece maddi yatırımlara değil kültürel, toplumsal ve simgesel kapital birikimine
de bağlı olduğunun bilincindedirler. Bu birikimi sağlayacaklarını düşündükleri çalışmalara sponsor olmaktadırlar. Sanata destek olarak, kötü sektörlerde yer alanların bu kötü imajlarını değiştirmeleri kolaylaşmıştır. Finans piyasası gibi diğer
piyasalarda ve toplum nezdinde daha iyi bir imaja sahip olabilmişlerdir.
Bu konuya getirilen en önemli eleştiri şudur:
“Büyük kent olgusunun tüketim kıskacı içine sürüklenen kültür yaşamı,
“sponsor” kavramıyla özetlenebilen bir reklam yaşamı demektir. Sanatsal etkinliklerin tüketim kavramıyla özdeşleştiği bu süreç sadece “sponsor
pastasının” paylaşılmaya çalışıldığı bayağılıklardan öteye de gitmemektedir” (Tansuğ, 1997: 150-151).

Buna ek olarak da sponsor bulma çabası içine giren sanat piyasası aktörlerinin
kararları bu özel kurumların belirleyiciliğine kalmıştır.
Bir diğer sorumluluk sahibi kurum da akademilerdir. Güncel sanatın akademinin
bir konusu olması ancak bu örgütlenmeleri destekleyecek teorileri üretebilmesi
ile olumlu bir hal kazanacaktır. Bu da üniversitedeki sanat tarihi, sosyoloji, antropoloji, felsefe gibi bölümlerin içine kapanık hallerinden sıyrılıp ortak müfredat
ortaya koyabilmeleri ile gerçekleşebilir (Erden, 2011: 145).
Güzel sanatlar fakülteleri (GSF), akademik sistem, modern ve modern sonrası bilgi yapılarına uygun bir adaptasyonu başarıyla tamamlamada sorunlar yaşadığından dolayı önerdiğimiz hipotez sonucu GSF’lerin devlet hâkimiyetinden çıkıp salt
vakıf yapılarına reinventasyonunun sağlanması (neo-liberal) sistem içerisinde
daha tutarlı bir yapı gösterdiği açıktır. (Devlet, GSF’leri kar getirmeyen kurumlar
olarak görmekte sosyal kapitalin getirisini görmezden gelmektedir ya da bilincine
varamamaktadır. Sosyal Kapitalin getirisini kara dönüştürecek bir sosyal sınıfın
(“burjuva sınıfının” örneğin Anadolu kaplanlarından oluşması hali sebebiyle) var
olmaması durumu da devletin bu tutumunu kuvvetlendirmektedir. Sanat, sosyal
kapital oluşturan ve gerek uluslararası gerekse de ulus içi networklerin kurulmasını sağlayıcı bir yapıdır. Bu yapısı bakımından üretimleri özü gereği elle tutulur
gözle görülür, alınıp satılabilir metalar olamamaktadır. Alıp satılabilen kısım sadece sanatın medyumlarıdır. Sanatın kazandırdıklarının sadece medyumların alınıp
satılması olarak gören devlet bu konuda başarısız olmakta ve bu nedenle devlet
akademileri kapanırken bu durumun farkında olan çok uluslu şirketlerin sponsor
olduğu özel galeri yapıları “belki de” akademikleşerek özel sektör sanatın yerine
getirmesi gereken fonksiyonu tek başına sağlar hale gelecektir.
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Devlet ve özel sektör haricinde bireysel olarak önemli katkısı olan bir diğer unsur küratörlerdir. Küratör, sanat eserini seçer ve sergilenme koşullarını oluşturur. Bunlar küratörün geleneksel görev ve sorumluluğudur. Ayrıca, bir konseptin
belirlenmesi, konuya dair uzmanların davet edilmesi, çalışma ekiplerinin oluşturulması, danışmanlardan faydalanması ve konu ile ilgili yazılı ve görsel medyalar
hazırlaması da diğer görevleridir. Ancak buna rağmen günümüzde sanat galerisi
yöneticileri daha ön plana çıkarak küratörlerin yerine getiremedikleri bazı görevleri üstlenmişler ve bu sebeple de daha fazla talep edilir hale gelmişlerdir (Erden,
2011: 143). Batur, küratörün işlevini, sanat tarihçilerine, eleştirmenlere, akademisyenlere, danışma kurulundan oluşan bir gruba paylaştırılması gerektiğini ifade eder (Batur, 2001: 95-96). Aksi takdirde küratörün öznel kişiliği ön plana çıkar,
bu durumda eyleme geçirilecek olan bir bienal veya serginin kendi karakterinin
de önüne geçer. Buraya kadar ele alınan konunun Türkiye özelinde nasıl geliştiği
ve Türkiye’de sanatın mekânlarının ne şekilde etkilendiği, ne gibi yapıların oluştuğu ve bu yapılara dair başat örnekler hangileri olduğuna takip eden bölümde
yer verilecektir.
3.2. Neo-Liberal Yapının Sanatın Mekânları Üzerindeki
Etkisinin Türkiye Yansıması
Liberal ve Neo-Liberal etkilerin Türkiye özelinde sanatın mekânları üzerinde yarattığı değişim, Cumhuriyet ile birlikte başlayan bir süreçtir. Bu sebeple Türkiye
özelinde politik, ekonomik ve toplumsal dinamiklerin batı ülkelerinden farklı bir
tarihsel süreç izlemesi sanatın mekânları konusundaki tarihsel farklılıkta gözlemlenmektedir. Yaşanan süreç; Cumhuriyetin kurumundan 1950’ye kadar devletin
etkin olduğu dönem, 1950 ile 1980 sonrası devletin desteğinin azaldığı dönem ve
1980 sonrası Neo-liberal dönem, olarak üç kısımda ayırarak incelenebilir.
İlk dönemin karakteristik özelliği; Cumhuriyetin ilanından sonra sanat devlet
tarafından önemli oranda desteklenmiştir. Güzel Sanatlar Akademisi, devletin
modernleşme politikalarının kültürel bir aygıtı olarak sanatın tanımına dair tek
otorite haline gelmiştir (Düzel, 2014: 15). Devletin etkin bir şekilde batının sanat
ortamının yakalanması için reformlar yaptığı görülmektedir. Bu durum bir önceki
başlıkta devletin sanata dair negatif etkiler olarak yansımıştır. Sanatçılar devletin
belirlediği hâkim paradigmanın dışında üretim yapamamışlardır. Buna eleştirel
olarak yaklaşan, D Grubu, Türkiye’de devlet akademisi tarafından yönlendirilen
sanat görüşünün döneminin anlayışına cevap veremediği düşüncesiyle bir araya
gelerek 1933’te kendi başlarına bir sergi düzenlemişlerdir (Düzel, 2014: 14).
1950-1980 arası dönemde ise önemli politik ve ekonomik değişimler yaşayan
Türkiye, iktidara gelen Demokrat Parti’nin liberal bakış açısı ile devletin görevlerinden sanata dair sorumlulukların çıkarılmasına neden olmuştur. Yılda bir kez
düzenlenen devlet resim heykel sergileri dışında sanat alanında önemli bir varlık gösterememiştir. Özel sektörün hem ekonomik hem de kültürel yetersizliği
sanata yanmıştır. Ülkenin, bağımsız bir sanat piyasası gelişimini sağlayacak di-
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namiklerden yoksun kalmasına ve sanat ortamında durgunluğa neden olmuştur.
70’lere gelindiğinde devlet galerileri, eğitim kurumları yanında artık bankalar gibi
özel sektör de sanata destek sağladığı bir dönem olmuştur (bknz: Bu etkinliklerin
ilki 1977’de Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde “Yeni Eğilimler Sergileri”). Bunların yanı sıra özel galeriler ve koleksiyonculuk gibi etkinlikler de ortaya çıkmıştır.
Ancak buna karşılık;
“Devletin sanata sahip çıkmamasının, sanatsal belleğin oluşması ve canlı tutulmasında önemli bir yeri olan müzeleri bütünüyle ihmal etmesinin
eleştirildiği ve tartışıldığı 1970’li yıllardan itibaren İstanbul, İzmir, Ankara
gibi büyük şehirlerde sanatı destekleme işlevinin sayıları hızla artan galeri-ler tarafından üstlenildiği görülür” (Yıldız, 2008: 19-20).

Özel galericiliği popüler kılan etmenlerden biri de o dönemde ekonomik istikrarsızlıklar yaşanmıştır. O dönem TL’nin sürekli değer kaybetmesi ve yüksek enflasyon sanat’ı bir yatırım aracına dönüştürmüş ve ekonomik çalkantı içerisinde
birçok eserin herhangi bir ölçüt konulmadan alınmış olması sanata verilen değer
paradigmasının ve koleksiyonculuğun gelişmediğinin bir göstergesidir (Bek, 2014:
108).
1980’ler ise modern ve post modern sanat pratiklerinin bir arada var oldu- ğu
bir süreç olmuştur. Özal Hükümetinin kurulması ile birlikte uygulanan neoliberal
politikaların sanat üzerindeki etkisi gözlemlenmektedir. Toplam talebi artıracak
ekonomik atılımlar, sanat ürünlerine olan talebin de artmasını sağlamıştır. Satışların artması, yeni galerin açılmasını tetiklemiştir. Ayrıca Post modern etkiler,
merkez dışının bu çalışmalara dâhil edilmesi ile Türk sanatında bir özgürleşmeyi
beraberinde getirmiştir. Merkez dışında bu açılma, yerel kimliklerin ve bireyin
kendi kültürel meselelerinin ön plana gelmesini sağlamıştır (Düzel, 2014: 14). Beral Madra ve Burcu Pelvanoğlu’nun da belirttiği gibi, 1984 yılında sanatçıların bir
araya gelerek kendi başlarına oluşturduğu “Öncü Türk Sanatından Bir Kesit” grup
sergileri düzenlemiştir. Sergi sanatçılarının ve eserlerinin bir kurum tarafından
seçilmemesi, maddi sorumluluğun katılımcı sanatçılara ait olması, bu çalışmaları günümüz inisiyatif hareketleri ile benzer kılmaktadır (Düzel, 2014: 16). Ayrıca
80’ler sürecinde Türkiye’de sanatın yeni dinamiklerini gösterebilmesi açısından
başarılı olarak kabul edilen başka bir etkinliği de ilk defa belirlenen bir tema üzerine bir araya gelen sanatçıların oluşturduğu A, B, C ve D Sergileri olmuştur. Bu
Sergilerde, katılımcı sanatçılar özerk olarak bir araya gelmişler, özel kurumlar
sponsor olarak destek vermişler ve küratörler de etkin görevler almışlardır (Düzel, 2014: 17).
Koç Holding’in desteği ile Nejat Eczacıbaşı tarafından 1973’te kültür ve sanat alanında uluslararası bir ağ oluşturulması amacıyla kurulan İKSV, Türkiye sanat ortamını uluslararası etkinliklere açmıştır (Düzel, 2014: 19). Ayrıca benzeri adımlar
Türkiye’deki sanatın kurumlaşması, sponsorluklar bulabilmesi ve devlet ideolojisinden ayrılabilmesi gibi gelişmeleri sağlamıştır. Fakat özellikle plastik sanatlar
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alanında sanatın desteklendiği bir yapılanmanın olmaması, (1950 öncesi devletin
sanatsal çalışmalarda iktidar ve yönlendirici olması gibi) sanat piyasanın da kendi
başına bir iktidar odağı haline gelmesine ortam hazırlamıştır (Yıldız, 2008: 21-22).
Buna karşılık sanatın ideoloji ve piyasa iktidarı dışında varlık alanı bulabilmesi
için; Uluslararası Asya-Avrupa Sanat Bienalleri ve günümüzde de hala sürmekte
olan Uluslararası İstanbul Bienalleri gibi çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. Diğer
yandan özel kurumların sanat ortamına yönelmesiyle güncel sanat oluşumuna
yönelik sanat merkezleri ve müzeler açılmaya başlamıştır. Bu özel şirketlerin kurduğu sanat merkezleri ve müzeler ise kültürel üretimin belirleyicisi haline gelmişlerdir. Sanata özgür bir alan açması amaçlanan bienaller için ise, festival üzerinden yerelliğin varlığını reddeden politik-ekonomik göstergeler olmaları ciddi bir
tartışma konusudur.
1990’lar artık küreselleşmenin etkisinin hissedilmeye başlandığı bir dönemdir. Sanatın mekânlarındaki düşünceler de kaçınılmaz biçimde bu küreselleşmeye yönelik neo-liberal ölçütleri önceleyen bir tavır sergilemeye başlamıştır. Küreselleşme
fikrine koşut olarak, disiplinler arasılığın bir sanat dili olarak yerleşmeye başladığı
görülür. Sanatçıların, performatif, aktivist, düzenlemeci dil biçimleri kullanarak
icra ettikleri eserleri muhafazakâr tutumu zorunlu kılan tüzel yapıları nedeniyle
müzelerin ve galerilerin çalışma yöntemlerine ters düşmüştür. Bu durum sanatçıların sektörün dışında kalmasına sebep olmuştur. Varlıklarını sürdürebilmek ve
güncel sanatın verileriyle ürün vermek isteyen sanatçılar da gruplaşmak ihtiyacını
duymuşlardır. İnisiyatiflerin ortaya çıkmasını tetikleyen bu durum ayrıca devletin
kültür politikalarının sanatın varlığını popülist bir oluşum içerisinde sınırlandırmış olmasından da kaynaklanmaktadır. Ayrıca neo-liberal üretim modellerinden
ve yapılarından uzak durabilmenin, alternatif bir dil geliştirmenin çözümü olarak
da inisiyatifler çözüm olarak görülmüştür. Sanatçıların kendi mekânları içerisinde
oluşturdukları sergiler, sunumlar, yayınlar ve aktivist çalışmalar ile sanatın varlığını kurumsal otoritenin dışına taşıyabilmektedirler.

Sonuç

Sanatın mekânlarının ve piyasasının oluşmasında sadece müzelerin, galerin ve
sergilerin değil devletin, piyasa olgusuna karşı tarafsız tutumu, rekabetin sağlanmasının güvencesi olması, piyasayı ve mekânların gelişimi sağlayacak her türlü
teşvikin yapılması gerekliliğinin altı çizilmiştir. Özel sektörün ise, özellikle kendini
her türlü yeni gelişmelere karşı kapatmaması, yüksek kültüre sahip olacak bir
eğitime ve bakış açısına sahip olması gerekliliği bu sayede sadece finansal kapitalin değil, kültürel, sosyal, simgesel ve toplumsal kapital olgularının da farkında
olmaları gerektiği belirtilmiştir. Ancak bu koşullarda küreselleşme olgusu karşısında, ulusal sanat piyasasının önemini kavrayabileceklerini, sanatın mekânlarına ancak bu dayanaklar mevcut olduğu zaman gerekli desteği verebileceklerini
ortaya konulmuştur. Bu olgular tüm sanat piyasaları için geçerlilik taşımaktadır.
Buna paralel çabalar izlendiğinde ya da bu realitelere karşılık yapılması gerekenler yapılmadığında nasıl bir tarihsel çizgi oluştuğu Türkiye özelinde net bir şekilde
ortaya konulmuştur.
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Bu durumda da gerek Türkiye’de gerekse de uluslararası alanda sanatın ister devlet, ister özel sektör olsun onların güdümünün dışına çıkamayacağının kendi dilini
geliştiremeyeceğini farkına varmamızı sağlamıştır. Bu konuda Zeytinoğlu’nun dikkatleri çektiği diğer bir önemli nokta da;
“Sanatın birincil sorunu estetiksizleşme, sermayenin kıskacından kurtulamama, teknoloji dünyasına (ve piyasasına) kayıtsız şartsız teslim olma ya
da yaratıcılığını yitirerek kendisini güncel üretim-tüketim mekanizması dâhilinde tekrarlama ve benzeri değildir; Asıl sorun, yeni iktidar biçimleri ile
karşılaştığında, onun karşısında sözünü tüketmesidir” (Zeytinoğlu, 2014:
23).

Tüm bu olgusal durumlara karşılık; Zeytinoğlu, sanatın devrimci olabilmesinin,
onun yalnızca kendi gerçekliğine bağlı kalabilmesi ile mümkün olabileceğini, bunun tersi bir durumda yani sanatın pratik [devrimci imgeler, sokak] ile doğrudan
bağ kurması durumunda, onun “taşlaşmış” ya da “sabitlenmiş” bir zamana tutsak
düşeceğini söylemiştir (Zeytinoğlu, 2014: 31). İşte bu çalışma ile çizilen çerçeve
kapsamında, devletin, özel sektörün, akademilerin, müzelerin, galerilerin ve diğer sanatın belirleyici aktörlerinin hem teorik olarak hem de somut örnek olarak
Türkiye özelinde ne gibi etkiler analiz edilmeye çalışılmıştır.
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Postmodernizmdeki Gerçekliğin Paradoksal Yansımaları
Paradoxical Reflections of Reality in Postmodernism
Doç. Dr. Semih Büyükkol
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü

Özet

Günümüzde ekonomiden kültüre, sanattan siyasete kadar çeşitli alanlarda kendini göste
ren postmodernizm, kavram olarak kapsamı ve sınırları netleşmemiş, farklı eğilim ve yak
laşımları içinde barındıran eleştir el bir tutumdur. Postmodernizm bu eleştir el tutumu, mo
dernizmin kendisinden önce varolan geçerli sanat anlayışını ya da başka bir ifadeyle klasik
gerçekçiliğe ait değerleri yıktığ ı gibi değil, daha çok birleştirerek, dönüştürerek, değiştirerek
yeni söylemler geliştir erek sağlamaktadır. Postmodernizmin en önemli özelliklerinden biri
olan çoğulculuk anlayışı, geçmiş ile gelecek arasında bağ kurarak, bugünün sanat ortamın
da gerçekçilik anlayışının yeniden gündeme gelmesini sağlamıştır. Ancak yeniden günde
me gelen gerçekçiliğin geçmişle aynı değerlere sahip olduğunu söylemek mümkün değildir.
Çünkü postmodernizmin farklı ve geniş taban üzerine temellendirilmiş olması gerçekçiliğin
günümüz sosyo-ekonomik, politik, kültürel ortamında yeniden yorumlanmasını sağlamıştır.
Bunun sonucu olarak da postmodernizmin içinde yer alan gerçekçilik, geleneksel-kanonik
gerçekçilik anlayışından daha melez, eklektik ve serbest bir tarzda kendini göstermektedir.
Postmodern gerçekçilikteki bu melez üslubu ortaya çıkaran güdüler çeşitlilik göstererek, bizi
geçmişe daha yeni bir gözle bakmaya zorlamaktadır. Bu güdülerin altında yatan ana fikir
ise sürekli evrim halindeki klasik dilin zamanla dönüşüme uğratılarak, ortak bir arayış süre
cinde kuşakları birbirine bağlamasında yatmaktadır. İlk örnekleri üzerinde çalışan sanatçılar
tarihin kesintis iz bir süreç içinde toparlanmasını ve giderek tarihsel akışın kültürel bir sevi
yede tersine çevrilmesini sağlamışlardır. Ayrıca ortaya konulan her yeni fikrin ve arayışın,
sanatçının geçmiş ile bağ kurmasını ve gelenekten beslenmesini de kaçınılmaz hale getir
mektedir. Bunun sonucunda da postmodernizm, yeni bir söylem gibi karşımıza çıksa da göz
ardı edemediği geleneksel yapıları, anlayışları içinde barındırdığı ve gerçekçiliğe yer verdiği
görülmektedir.
Araştırma kapsamında, postmodernizmde değişen ve gelişim gösteren gerçekçi sanat anla
yışının önemi, klasik döneme ait değerlerin ve eserlerin günümüz sanatçılarına ne ölçüde
ışık tuttuğu incelenerek, konunun daha iyi anlaşılması ve postmodern gerçekçiliğin ifade
edilmesinde karşılaşılan güçlüklerin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.
Postmodernizm ile gerçekçilik arasındaki ilişki, sanatçı ve eser bazında ele alınıp, analizleri
nin yapılmasıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kapsamında
literatür tarama ve eser incelemesi yapılmıştır. Metin içerisinde yer alan görseller, konu için
de ismi geçen ya da metni betimleyeceği düşünülen en belirgin ve çarpıcı örneklerden seçil
miştir. Atıflar için seçilen kaynakların etkili olması açısından, ağırlıklı olarak kaynak kitaplar ve
süreli yayınlar tercih edilerek, interaktif kaynaklar daha çok görsel unsurlar için kullanılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Postmodernizm, Realizm, Gelenek, Klasik, Sanat
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Abstract

Postmodernism affects various life domains, from economics to culture, art and politics.
Conceptually, its content and limits are not clearly defined. The term refers to a critical
attitude involving different tendencies and approaches. This critical attitude does not imply
breaking links with the conception of art in the pre-modern era or the values pertaining to
classical realism, but rather involves creating new discourses by combining, transforming or
changing them. Pluralism, one of the basic characteristics of postmodernism, forges a link
between past and present and in this way revives the realist approach in contemporary art
environments. However, the kind of realism revived by pluralism does not entail the same
values as those of the realism of the previous era. Postmodernism involves a different and
expansive framework that enables the reinterpretation of reality in socioeconomic, political and cultural arenas. Hence, realism as pertaining to postmodernismindicates a hybrid,
eclectic and free conception of reality as opposed to the traditional-canonical understanding.
There are a variety of factors driving the emergence of the hybrid aspect of postmodern realism. This forces us to look at the past from a new point of view. The main idea underlying
the urge for hybrid aspects is that the transformation of classical languages in time due to
open-ended evolution relates different generations to each other through their common
pursuits. Artists who worked on the earliest examples of art provided the unity of history as
a continual process and the reversal of the historical process in cultural terms. Moreover,
it became inevitable that artists would establish a relationship with the past and use traditional sources while asserting new ideas and pursuits. As a result, although postmodernism
seems to be a new discourse, it involves traditional structures and conceptions it cannot
ignore and gives space to realism.
This study explores the importance of the realist view of art as it is changed and developed
in postmodernism. It questions the extent to which the values and works of the classical
period provide insights into our present. As such, it aims to aid a better understanding of
the issue and overcome the difficulties of expressing the postmodern reality.
The relationship between postmodernism and reality is discussed and analyzed on the basis
of artist and work. As qualitative research methods, literature reviews and textual studies
were conducted. Visuals were selectedin consideration of the names mentioned in texts or
the most distinctive and remarkable examplesaligned with the content.Books and periodicals were preferred as more effective reference resources while interactive sources were
instead used for visuality.
Keywords: Postmodernism, Realism, Tradition, Classic, Art
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Modernlik, bir yandan kendimizi ve dünyayı yenilikler doğrultusunda geliştirme,
dönüştürme imkanları sağlarken bir yandan da sahip olduğumuz tüm değerle
ri elimizden almakla tehdit eden ortamlar yaratmaktadır. Modern ortamlar ve
deneyimler sınıfsal ve ulusal, coğrafi ve etnik, dinsel ve ideolojik sınırların öte
sine geçerek modernliğin bu anlamda insanlığı birleştirdiği söylenebilmektedir.
Ama bu paradoksal bir birlik, bölünmüşlüğün bir birliği anlamına gelmektedir.
Modern hayatın girdabı pek çok kaynaktan beslenmektedir; fiziksel bilimlerde
gerçekleşen ve düşüncelerimizi değiştiren büyük keşifler; bilimsel bilgiyi tekno
lojiye dönüştüren, hayatın tüm temposunu hızlandıran, sanayileşmenin etkisiyle
yeni sınıf mücadelesi biçimleri yaratan, milyonlarca insanı doğal çevrelerinden
koparıp dünyanın bir başka ucuna yeni hayatlara sürükleyen, yeni insan ortamları
yaratıp eskilerini yok eden, hızlı ve çoğu kez sarsıntılı kentleşme, birbirinden çok
farklı insanları ve toplumları birbirlerine bağlayan kitle iletişim sistemleri, siyasal
ve ekonomik alandaki egemenlere karşı direnen, kendi hayatları üzerinde biraz
olsun denetim sağlayabilmek için çaba sarf eden insanların kitlesel toplumsal ha
reketleri ve kapitalist dünya pazarı, yirmi birinci yüzyılda bu girdabı doğuran ve
onu sürekli bir oluş halinde yaşatan süreçler, modernleşme tarihinin ayrılmaz ve
sürekli bir karşıtlık içinde beslenen olgularının adı oluşturmaktadır (Kaya, 2007).
Tüm bu paradoksal oluşumlar içerisinde hayatımıza giren modern ve postmo
dern kavramlarının ne olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Bu bağlamda; moder
nizm 20. yy başının koşullarından, teknolojik ve endüstriyel yeniliklerinden kay
naklanan Avrupa kökenli bir akım olup, ortaya koyduğu estetik biçimi Avrupa’nın
geleneksel ve çürüyen değerlerine karşı bir kurtarıcı olarak yorumlamaktadır.
Buna karşın postmodernizm ise Amerikan toplumunun içindeki kültürel uçlan
malardan kaynaklanmakta ve Amerikan sanatının içeriğe verdiği önceliği benim
semektedir. postmodernizm, mimarlıkta bir akım olarak ortaya çıkarken, resim
ve heykelde bir akım adı olmaktan çok 1970 sonrasının bireyci, özgün, çeşitli kay
naklardan ayırım yapmadan beslenen, çarpıcı niteliklere sahip ve biçimsel bütün
lüğü amaç edinmeyen çalışmaların sınıflandırıldığı genel bir yaklaşım türü olarak
kullanıldığı görülmektedir (Erzen, 2008:1279).
Modern ve postmodern kelimelerini iyi bir şekilde kavrayabilmek için “gerçek”
olgusuna bakış açılarını da değerlendirmek gerekmektedir. Modernitede insan
aklına aşırı önem verilmektedir. Modern çağların en önemli kelimesi “akıl” en
belirgin özelliği de “akılcılık”dır. Akıl, modernite açısından insanlığı değişmez, tek,
evrensel “gerçek”e götürebilecek en doğru yol olarak görülmektedir. Postmodernizm ise bu “gerçek” anlayışına karşı çıkarak, mutlak gerçeği reddetmektedir.
Postmodern düşünürler, “gerçek”in tek olduğu ve buna akıl yoluyla ulaşılabile
ceği yönündeki modern görüşlere karşı çıkarlar. Onlara göre gerçek tek değildir.
Evrendeki herkesin kendi gerçeği vardır ancak, bunların hiç birisi “asıl, temel, ana
gerçek” değildir. Bütün bunlar ya gerçektir ya da gerçek değildir. Yani mutlak ger
çek diye bir şey yoktur. Ancak mutlak gerçeğin olmaması hiç olmadığı anlamına
da gelmemektedir. Sadece gerçek birden fazladır ve herkesin kendi gerçeği bu
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lunmaktadır. Buna bağlı olarak da evrendeki gerçek sayısı sonsuz olabilecektir.
Postmodern düşünürler, bilimsel araştırmalarda genel geçerliliği olan yöntem
lerin kullanılması yerine herkesin farklı yöntemler izlemesine saygı gösterirler.
Kullanılan yöntemlerin çözümler üzerinde durması değil, paradoksları çoğaltan,
sonsuz sayıda cevaba izin veren ve gitti kçe karmaşıklaşan bir nitelik göstermesi
tercih ederler. Kesinliğe ve mutlak doğruya ulaşmak gibi bir kaygıları olmadığı
gibi aynı soruya değişik cevaplar verilmesine de karşı çıkmazlar. Genellemelere
ve doğrulara ulaşmak amacıyla yapılan ayrıştırmalara da karşı çıkarlar (Aktaran:
Çağlar, 2008: 375-377).
Modernizmin geçmişi inkar ederek, sırtını dönmesi ve sadece gelecekçi bir yöne
limle kendisini bağlayan anlayışı, postmodern dönemde geleneğin yeniden keş
fiyle aşılmak istenmiştir. Bununla birlikte geleneğin bu dönemde ele alınış biçimi
erken modern dönemdeki geleneğe dönük tavırdan ciddi bir farkla ayrılmaktadır.
Erken dönemin geleneğe dönük anlayışı daha ziyade geleneğin de ‘püriten’ bir
anlayışla ele alınmasını öngörürken bu defa gelenek bir kült olarak ve eklektik bir
biçimde sürece dahil edilmiştir (Kahraman, 2005: 173).
Yukarıda da ifade edildiği üzere postmodernizm, modernizmin kendisinden önce
varolan geçerli sanat anlayışını ya da başka bir ifadeyle klasik gerçekçiliğe ait de
ğerleri yıktığı, sırtını döndüğü gibi değil, daha çok birleştirerek, dönüştürerek, de
ğiştirerek yeni söylemler geliştirerek sağlamaktadır. Postmodernizmin en önemli
özelliklerinden biri olan çoğulculuk anlayışı, tarih ve gelenekleri kabul ederek,
geçmiş ile gelecek arasında bağ kurarak, bugünün sanat ortamında gerçekçilik
anlayışının yeniden gündeme gelmesini sağlamıştır (Özkiraz, 2007: 129-130).
Ancak yeniden gündeme gelen gerçekçiliğin geçmişteki ideal oranlar, anıtsallık,
ciddiyet, büyüklük gibi aynı değerlere sahip olduğunu söylemek mümkün değil
dir. Çünkü postmodernizmin farklı ve geniş taban üzerine temellendirilmiş olması
gerçekçiliğin günümüz sosyo-ekonomik, politik, kültürel ortamında yeniden yo
rumlanmasını sağlamıştır. Bunun sonucu olarak da postmodernizmin içinde yer
alan gerçekçilik, geleneksel-kanonik gerçekçilik anlayışından daha melez, eklektik
ve serbest bir tarzda kendini göstermektedir (İskender, 1991a: 40- 41).
Postmodern gerçekçilikteki bu melez üslubu ortaya çıkaran güdüler çeşitlilik gös
tererek, bizi geçmişe daha yeni bir gözle bakmaya zorlamaktadır. Bu güdülerin
altında yatan ana fikir ise sürekli evrim halindeki klasik dilin zamanla dönüşüme
uğratılarak, ortak bir arayış sürecinde kuşakları birbirine bağlamasında yatmak
tadır. İlk örnekleri üzerinde çalışan sanatçılar tarihin kesintisiz bir süreç içinde to
parlanmasını ve giderek tarihsel akışın kültürel bir seviyede tersine çevrilmesini
sağlamışlardır (Jencks, 1993: 31)(Görüntü 1).
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Görüntü 1. Ross Watson, İsimsiz 17-04 (Jacques-Louis David Sonrası), T.Ü.Y.,
50 x 72 cm, Özel koleksiyon

Plastik Sanatlarda tarihi olan ile şimdiki zaman arasındaki hiyerarşi yok sayılabilir
ve bunlar yan yana durabilirler. Seza Paker’in “Giz ve Açıklık” sergisi (1999) 15.
yüzyıl İtalyan ressamı Andréa Mantegna’nın “Evliler Odası” freskosunun dijital
büyütülmüş baskısı ile plastikten yapılma pembe kulakları aynı mekânda (hamam
kubbesi) birbirleriyle diyaloga girmiş bir şekilde yan yana getirilebilir. Sarkis’in değişik zamanlara ait nesneleri aynı zemine taşıması buna başka bir örnektir (Akay,
2010: 147).
Postmodern sanat uygulamalarından önce, Dada hareketinde Marcel Duchamp’ın ilk kez hazır yapım nesnesi olan pisuarı sanat yapıtı olarak sergilemesi,
aynı zamanda resmin, tuvalden ve boyadan kurtuluşu ve sanatın ne olduğunun
tekrar sorgulanması anlamına gelmektedir. Diğer yandan, yazının ve farklı malzeme olanaklarının kullanımı, sanatın ifade biçiminde disiplinlerarası özgürleşmeyi
de beraberinde getirmiştir. Kavramsal sanat pratiklerine de kapı aralayan bu oluşumlar, kavram, yazı ve hazır nesnelerin birlikte kullanımıyla, temsilin düşünsel
ve kavramsal dönüşümüne yeni biçim arayışları eklemiştir. Bundan böyle sanatın
temsilinde, her malzeme ve düşüncenin sanat olabileceği fikri yerleşmiş oluyordu
(Alp, 2013: 52-53).
Rene Magritte’in, “bu bir pipo değildir” çalışmasından yola çıkarak görünen dünyayı “bu bir dünya değildir” türünden gerçeküstücü bir yadsımaya dönüştürebilir,
modern sanatın geçirmiş olduğu aşamaları belirleyen bu ikili süreç kendini; görünür, somut dünyayla bu dünyanın kesin bir yadsınması şeklinde sunmaktadır
(Baudrillard, 2005: 23) (Görüntü 2).
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Görüntü 2. Rene Magritte, Bu bir pipo değildir, T.Ü.Y., 63.5 x 93.98 cm,
1928-1929, Los Angeles County Güzel Sanatlar Galerisi

Tüm bunların sonucunda postmodern sanatta, sıradan buluntu nesnelerin sanat
çı tarafından ele alınması ve sanatçının nesne üzerinden kendi fikrini ifade etmesi
nesnenin kendi gerçekliğinden uzaklaştırılarak, başka bir gerçekliğe dönüştürül
mesi anlamına gelmektedir.
Gerçeklik ve anlam en çok zaman / mekan diyalektiği ile ortaya çıkmaktadır. Ger
çeklik algısının dönüşümü ve şimdiye yapılan vurgu, postmodern sanatta günde
lik ve güncel olanın temsilini öne çıkarmaktadır. Farklı zaman ve mekanlara ait
nesneler, başka bir zaman-mekan çözümlemesinin aracısı haline gelerek gerçek
lik algısını dönüştürmüşlerdir. Temsil, tuval yüzeyinin verili zaman / mekanından
çıkmış, sanatçı, zaman / mekan ve nesneyi yeniden yaratılmış bir temsil alanına
dönüştürmüştür. Temsilin mekanı, tuval, galeri, müze olmaktan çıkıp sokak ve
yeniden yaratılmış etkileşimli mekanlara dönüşmüştür. Bu durum postmodern
sanatta zaman ve mekanın birbirinden ayrılmasını da neredeyse zorunlu hale ge
tirmiştir. Artık mekan temsilin bir aracı değil, eserle etkileşimli ve hatta çoğu zaman kendisi de bir eser olarak amaçlanmıştır. Postmodern sanat uygulamalarının
zaman-mekan etkileşimli temsil biçimleri ise, üst üste bindirilmiş faklı zaman ve
mekanlarda geçen bir dizi olayın, kolaj, fotomontaj ve dijital tekniklerle bir araya
getirilmesi mantığına dayanmaktadır. Bu aynı zamanda eş zamanlılığın ve sürekli
şimdinin de vurgusunu oluşturmaktadır. Böylece olaylar ne denli canlı ve yaşam
sal olursa olsun, bunların gerçeklikleri kaybolmakta, muğlaklaşmaktadır ve hepsi
görsel bir imajda yok olmaktadır (Alp, 2013: 53-54) (Görüntü 3).
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Görüntü 3. Robert Rauschenberg, Signs, 1970,Kağıt Üzerine Kolaj ve Serigrafi

Baudrillard’a göre postmodernlik, sibernetik tarafından yönetilen bir enformas
yon ve göstergeler çağını ifade etmektedir. Ona göre postmodern dünyada imaj,
simülasyon ve gerçeklik arasında sınır kalmamıştır. Ayrıca postmodern medya
ortamında enformasyon ve eğlence, imaj ve politika arasındaki sınırlar da yok
olmuştur. Baudrillard, kitlelerin devamlı mesaj bombardımanına tutulmalarından
sıkılarak sessizleştiklerini söylemektedir. Bu durum toplumları yok etmektedir.
Toplumların yok olmasıyla birlikte, sınıflar, ideolojiler, kültürler ve bizzat gerçek
arasındaki ayrımlar yok olmaktadır. Baudrillard’a göre Postmodern dünya anlam
dan yoksundur. Her türlü veri eşit derecede kabul edilebilir veya eşit derecede
saçma bulunabileceği gibi anlamında gerçekle bağının kurulması zorunluluğu
yoktur. Toplumsalın da sonuna gelinmesinden dolayı bu dönem modernlikten ta
mamıyla kopuşu ifade etmektedir (Aktaran: Çağlar, 2008: 373-374).
Bütünsel Gerçeklik ve ikili Devinim’in önemine değinen Baudrillard, “Bütünsel
Gerçekliğin”, bütün dünyayı sarıp sarmalayan ve dünyanın Televizyon, İnternet
ve çeşitli net ağları, yazılı ve görsel iletişim araçları aracılığıyla algılanarak, çö
zümlenmesi ya da yorumlanması sonucunda ortaya çıkan bir gerçeklik olduğunu
söylemektedir. Ancak Sanal Gerçeklik üzerine kurulu bir bilgilendirme ve çözüm
lemenin yanlış ve yanıltıcı bir şey olduğunu eklemeyi unutmamaktadır. Çünkü
insanların yüz yüze gelmedikleri bir gerçekliği, bu gerçekliğin ikizi (simülakrlar) sa
yılan görüntüler üzerinden değerlendirmelerinin hiçbir önemi bulunmamaktadır.
Burada devreye Baudrillard’ın “Gerçeklik İlkesi” dediği şey girmektedir. Baudril
lard, başlangıçta Modern olarak nitelendirilen ve zamanla tüketim toplumlarına
dönüşen toplumların son iki yüz yıldan bu yana dünyayı belli bir gerçeklik ilkesi
doğrultusunda algılayıp, yorumladıklarını dolayısıyla bu ilke dışında kalabilen bir
gerçeklikten söz edilemeyeceğini söylemektedir. Baudrillard göre gerçeklik ilke
sinin ortadan kaybolması yeni bir gerçeklik anlayışına yol açmak yerine, görün
tüler üzerine kurulu bütünsel bir gerçeklik (simülasyon evreni, sanal bir evren)
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evreninin oluşmasına yol açmıştır. Dolayısıyla ilkesinden yoksun bir gerçekliğin
gerçeklik olarak algılanması mümkün görünmemektedir ( Baudrillard, 2005: 8).
Baudrillard’a göre “gerçeklik” var olmayı sürdürmekte ama ilkesi ölmüş durum
dadır. Anlam ve yeniden canlandırmayla bağlantılı nesnel gerçeklikse yerini bu sınır tanımayan, her şeyin gerçekleştirilebildiği, teknik anlamda somutlaştırılabildi
ği, herhangi bir ilke ya da hedeften yoksun “Bütünsel Gerçekliğe” bırakmaktadır.
“Bütünsel Gerçekliğin” ortaya çıkabilmesi için gerçek ve bu gerçekle bağlantılı
düşselliğin tamamen ortadan kaybolması gerekmektedir (Baudrillard, 2005: 14).
Tüm gereksinimler, tüm arzular ve sanallaştırma biçimlerine bu türden bir nes
nellik kazandırılarak, buna uygun bir hakikat sorgulamasına gidilmektedir. Gö
rünümler ve illüzyonun hakikat tarafından saf dışı edilmesinin nedeni de farklı
değildir. Belki de bu gerçeklik bir düşten başka bir şey değildir. Bu durumda ger
çeğin düş gücümüzün ürünü olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Bu durumda
gerçekleştirilen her şey evrensel arzunun yaşama geçirilmiş bir sonucuna benze
mektedir ( Baudrillard, 2005: 17).

Sonuç

Günümüzde ekonomiden kültüre, sanattan siyasete kadar çeşitli alanlarda kendi
ni gösteren postmodernizm, paradoksu da beraberinde getiren bir kavram ve süreç olmuştur. Postmodernizmde gerçeğin algılanması modernizmden farklı olup
simülasyonlar üzerinden yapılmaktadır.
Postmodernizm, birleştirerek, dönüştürerek, değiştirerek yeni söylemler gelişti
rerek yeni bir dil oluşturmuştur. Postmodernizmin en önemli özelliklerinden biri
olan çoğulculuk anlayışı, tarih ve gelenekleri kabul ederek, geçmiş ile gelecek
arasında bağ kurarak, bugünün sanat ortamında gerçekçilik anlayışının yeniden
gündeme gelmesini sağlamıştır. Ancak yeniden gündeme gelen gerçekçiliğin geç
mişteki ideal oranlar, anıtsallık, ciddiyet, büyüklük gibi aynı değerlere sahip oldu
ğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü postmodernizmin farklı ve geniş taban
üzerine temellendirilmiş olması gerçekçiliğin günümüz sosyo-ekonomik, politik,
kültürel ortamında yeniden yorumlanmasını sağlamıştır. Bunun sonucu olarak da
postmodernizmin içinde yer alan gerçekçilik, geleneksel-kanonik gerçekçilik anla
yışından daha melez, eklektik ve serbest bir tarzda kendini göstermektedir.
Postmodern sanat uygulamalarının zaman-mekan etkileşimli temsil biçimleri ise,
üst üste bindirilmiş faklı zaman ve mekanlarda geçen bir dizi olayın, kolaj, foto
montaj ve dijital tekniklerle bir araya getirilmesi mantığına dayanmaktadır. Bu
aynı zamanda eş zamanlılığın ve sürekli şimdinin de vurgusunu oluşturmaktadır.
Böylece olaylar ne denli canlı ve yaşamsal olursa olsun, bunların gerçeklikleri kay
bolmakta, muğlaklaşmaktadır ve hepsi görsel bir imajda yok olmaktadır.
Gerçeğin postmodernizmde ki algılanma biçimi, gerçeklik ilkesinin ortadan kay
bolması yeni bir gerçeklik anlayışına yol açmak yerine, görüntüler üzerine kurulu
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bütünsel bir gerçeklik (simülasyon evreni, sanal bir evren) evreninin oluşmasına
yol açarak paradoksal bir yapıyı da beraberinde getirmiştir.
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Çocuklara Yönelik Gıda Ürünleri Ambalaj Tasarımlarının
Grafiksel Açıdan İncelenmesi
The Graphical Analyze Of Food Packing Designs For Children
Öğr. Gör. Eda Cerit
T.C. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu

Özet

Tüketici ürün almadan önce aslında ilk olarak ürünün ambalajını satın alır. Ürün ambalajı,
rafta diğer ürünlerden farklı ve dikkat çekici durabiliyorsa, içindeki ürünü doğru fotoğraf,
doğru illüstrasyon, doğru renk, doğru tipografi kullanarak anlatmışsa ve hedef kitleye ürünü
aldırtıyorsa ambalaj ve ambalaj tasarımı başarılıdır diyebiliriz.
Ambalaj; Bir ürünü dış etkilerden koruyarak raf ömrünü uzatan, taşıma, dağıtım, tanıtım,
depolama ve pazarlama işlemlerini kolaylaştıran, kağıt, karton, mukavva, cam, jelatin, asetat,
naylon, plastik, tahta ve alüminyum malzemelerin kullanıldığı paketlemenin adıdır. Ambalaj
Tasarımı ise; Ürün hakkında görsel ve metinsel bilgilerin yer aldığı ambalaj üzerindeki tasarımlardır. Ambalaj üzerinde yer alan görseller çekicilik sağlayan ilk temel tasarım öğesidir.
Hedef kitlesi çocuklar olan bu araştırma; ambalaj tasarımlarında kullanılan grafik tasarım
öğelerinin ve grafik tasarım ilkelerinin daha etkili, daha anlaşılır kullanılması amacı ile yapılmıştır.
Araştırma Türkiye’nin önde gelen Nestle, Kinder, Eti, Şölen, Ülker, firmalarının çocuklara yönelik gıda ürünleri hakkında görsel ve yazılı bilgiler sunmaktadır. Ürün ambalajında kullanılan
tipografi, renk, illüstrasyon ve fotoğraf kullanımı hakkında bilgi verilerek seçilen gıda ürünlerinin ambalaj tasarımları grafik tasarım öğeleri açısından değerlendirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Ambalaj, Ambalaj Tasarımı, Grafik Tasarım, İllüstrasyon, Tipografi

Abstract

Actually, a consumer firstly purchases the packing of a product before she/he purchases
the product. We can say that the packing and the design are successful if the packing looks
more different and out standing as for other products on shelf, introduces the product inside by using right photograph, illustration, colour, typography and makes the target group
purchase the product.
Packing is the name of packaging that prolongs shelf life by protecting a product from external factors; facilitat esprocesses of transportation, distribution, promotion, storage and
marketing and paper, carton, paperboard, glass, gelatin, acetate, nylon, plastic, wood and
aluminum materials are used. On the other hand, Packing Design is the designs on the
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packing on which visual and textu alin formation takes place. The visuals on packing are the
main design elements that provides charm.
This research, the target group of which is children, has been made for more effective and
more intelligible us age of graphic design element sand principles used on packing designs.
There search presents visual and textu alin formation about food products for children of
Turkey’s fore most companies like Nestle, Kinder, Eti, Şölen, Ülker. The packing designs of
selected food products have been assessed in terms of graphic design the element of by
introducing about the us age of typography, colour, illustration and photography.
Keywords: Packing, Packing Design, Graphic Design, Illustration, Typography
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İletişim, insanlar arasındaki duygu, düşünce, bilgi ve beceri alışverişini kapsayan
bir süreçtir. Bu sürecin dışında iletişim insanoğlunun ihtiyaçlarını karşılamasında
oldukça önemli bir değere sahiptir. “İletişim; temelde bilgi değişimi, düşünce paylaşımı paralelinde kişinin kendini başkalarına anlatma sürecinde yapılan işlemdir.
Bir mesaj/ileti gönderildiğinde karşı taraf algılayamıyorsa iletişim gerçekleşmemiş demektir” (Ketenci, Bilgeli, 2006: 256). Doğru ve etkili iletişimin görsel ve
metinsel olarak aktarılmasında grafik tasarım büyük rol üstlenmektedir.
Kalıcı iletişim için tasarım öğelerinin (renk, tipografi, illüstrasyon, fotoğraf) bilinçli ve yerinde kullanılması gerekmektedir.
Grafik tasarım birçok firma ve ürün reklamında etkili olurken, gıda ürünlerinde
ayrı bir değere sahiptir. Gıda ürünleri ambalaj tasarımlarında kullanılan doğru ve
etkili renk, tipografi, illüstrasyon, fotoğraf kullanımı hedef kitle profilinin ürüne
dikkatini çekmede ve ürünün satışını arttırmaktadır. İyi bir ambalaj tasarımına
sahip olan gıda ürününün akılda kalıcılığı fazla ve ürünü diğer ürünlerden farklı
yapmaktadır.
Akılda kalıcı bir ambalaj tasarımı yaratmanın öneminin vurgulandığı bu çalışmada, Nestle, Kinder, Eti, Şölen, Ülker, firmalarının çocuklara yönelik gıda ürünlerinde doğru ve etkili renk, tipografi, illüstrasyon, fotoğraf kullanımına ne derece
dikkat edildiği irdelenmiş ve görsel iletişimdeki etkisi ortaya konulmuştur.

İletişim ve Grafik Tasarım

İletişimle ilgili birçok tanım yapılmıştır. Türk dil kurumu tarafından yayınlanan
Türkçe sözlükte iletişim, “Duygu, düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek her türlü
yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme komünikasyon” olarak tanımlanır (TDK, 2005:954). Ketenci ve Bilgili ise; farklı anlatım ama benzer içerikle
iletişimi, “İnsanlar/ toplumlar/ örgütler ve gruplar arasında duygu, düşünce, tavır
ve bilgi alışverişi” olarak tanımlamıştır (Ketenci, Bilgili, 2006:255).
Tanımlara bakıldığında kısaca iletişim, kaynak/gönderici ve hedef/alıcı arasında
bilgi ve mesaj iletmede aktarım sağlayan güçtür. İletişimin görsel algılamadaki
etkisi büyüktür. İnsanın doğumundan ölümüne kadar olan süreyi kapsayan iletişim grafik tasarımın görsel ve tipografik anlatım dilidir. Etkili ve doğru iletişim
için verilmek istenen mesajın ve bilginin hedefe, doğru kavram ve tanımlamalarla
aktarılması sağlanmalıdır. Bir mesajı iletmek, bir ürünü ya da firmayı tanıtmak
için ortaya konulan 2 ve 3 boyutlu çalışmaları kapsayan yaratıcı süreç olan grafik
tasarım birçok alanda çeşitli ürünlerle reklam vermektedir. Grafik tasarımın başlıca uygulama alanları, kitap, dergi, afiş, billboard, gazete, broşür, el ilanı, kurumsal kimlik, takvim, infografik tasarımı vs.dir. Kullandığımız birçok ürünün ambalaj
tasarımı özellikle süpermarket rafında gördüğümüz yiyecek, içecek, temizlik ve
kozmetik ürünleri ambalajları da grafik tasarımın uygulama alanı içerisinde yer
almaktadır.
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Ambalaj ve Ambalaj Tasarımı

Ambalaj, bir ürünü dış etkilere karşı koruyan, ürünün raf ömrünü uzatan, taşıma
kolaylığı sağlayan, hedef kitleyi ürün hakkında bilgilendiren içerik ve görsellere
sahip paketlerdir.
Uçar’a göre ambalaj: Bir ürünü koruyan ve birçok farklı malzemeden
yapılan taşıyıcıları, bu taşıyıcıların bir arada konulduğu kutuları ve kutuları da yine bir arada içine alarak tek bir birim haline getiren daha büyük
paket, kutu ya da sandıkları kapsayan genel bir terimdir (Uçar, 2014: 15).

Ambalaj tasarımı ise, fotoğraf, illüstrasyon, tipografi ve renkten yararlanılarak
ürünün hakkında hedef kitleye albeni sağlayan ve bilgi veren tasarım yüzeyidir.
Ambalaj tasarımında yapılması gereken ilk iş, ürünün hitap ettiği hedef kitle profilinin yaş, cinsiyet, istek ve beğenilerini göz önünde bulundurmaktır. Hedef kitlenin rafta gördüğünde heyecan duyduğu estetik, çekici, doğru tüketici kitlesine
hitap eden yaratıcı ürün ambalajı diğer ürün ambalajlarına göre fark edilirlik sağlayacaktır.
Çocuklar için çıkarılan gıda ürünleri ambalajlarında çocukların yaş seviyesine uygun fotoğraf ve illüstrasyon kullanımı önemlidir. Süpermarket rafında gıda ürününü gören çocuğun ilk dikkatini çekecek olan fotoğraf ve illüstrasyondur. Bu nedenle çocuklara yönelik üretilen gıda ürünleri ambalajlarında görsellik her zaman
ilk plandadır. Ambalajlarda dikkat çekiciliği sağlamak amacıyla özellikle çocukların izlediği ve bilgi sahibi olduğu akılda kalıcılığı sağlayan çizgi film karakterleri ya
da onların sevebileceği kendi yaşıtı çocukların fotoğrafları kullanılmaktadır.
Fotoğraf ve illüstrasyon kadar önemli olan bir diğer öğe ise, renktir. Ketenci ve
Bilgeli rengi: “Işığın canlı veya cansız çevremizdeki tüm objelere çarpmasıyla onlardan yansıyarak gözümüze ulaşan duyum” olarak tanımlamıştır (Ketenci, Bilgeli, 2006:193). Renk fiziksel ve psikolojik etkiye sahiptir. Bir reklamın, bir mesajın
algılanmasın da özellikle ambalaj tasarımlarında albeni sağlayan, hedef kitleyi
olumlu ve olumsuz etkileyen renklerin ifade güçleri (sıcak, soğuk, neşeli, huzurlu,
dinamik, gizemli, sakinlik) bilinerek tasarımda uygulanmalıdır.
Ateş ve günışığı-kırmızı, sarı, turuncu sıcak renklerdir. Derin ormanların
gölgeleri ve suyun sakinliği mavi, menekşe rengi ve yeşil soğuk renklerdir.
Renklerle iletişimde dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta vardır; ilki
sıcak renklerin ön planda soğuk renklerin ise arka planda kullanılmasıdır.
İkincisi ise, renkler olabildiğince doğal algılandıkları şekliyle kullanılmalıdır. Mavi gökyüzünü, yeşil ormanı, sarı ise güneşli bir sabahı çağrıştırmalıdır (Ketenci, Bilgeli, 2006: 197-198).
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Gıda ürünleri ambalajlarında tercih edilen renklerin sıcak ver soğuk renkler bakımından çeşitlilik gösterdiği görülürken, çocuklara yönelik olan gıda ürünlerinde
çocukların mutlu olacağı, heyecan duyacağı hem de ürünle bütünleşen renklerin
tercih edildiği görülmektedir.
Ambalaj tasarımında önemli olan bir diğer öğe, yazı fontu, punto ve noktalama
işaretleri olarak tanımladığımız tipografidir. Uçar’a göre tipografi; “Yazı ve yazı
ilişkili tasarımların çalışıldığı bir sanat ve tasarım dalıdır” (Uçar, 2004: 139). Ambalaj tasarımlarında, ürünün adını belirten, ürün hakkında hedef kitleyi bilgilendiren yazıları kapsayan tipografide, estetik, sanatsal yazı fontları, düzenleme ve
yaratıcılık verilmek istenen mesajın kalıcı ve çekici hale getirmektedir. Ayrıca hedef kitlenin yaşına uygun, doğru yazı fontu ve punto tercihi de verilen mesajın algılanmasında etkili olmaktadır. Tipografiyi ön planda görünür kılan rengin bilinçli
kullanımı görsel algı yaratarak ürünü vurgulamaktadır.
Renk ambalaj tasarımında yer alan tipografide özellikle ürün adında, ürünü niteleyen sloganda estetiklik, heyecan ve dinamiklik etkisi yaratmaktadır.

Araştırmanın Amacı ve Önemi

“Çocuklara Yönelik Gıda Ürünleri Ambalaj Tasarımlarının Grafiksel Açıdan İncelenmesi” başlıklı çalışmada Nestle, Kinder, Eti, Şölen, Ülker, firmalarının çocuklara yönelik gıda ürünlerinin ambalaj tasarımları; illüstrasyon, fotoğraf, tipografi
ve renk uyumu açısından ele alınmış ve her firmadan seçilen 1’er gıda ürünü ambalajında grafik tasarım öğelerine ne derece dikkat edildiği ortaya konulmuştur.
Araştırmanın Sınırlılıkları
Araştırma için, Türkiye’nin önde gelen 5 gıda firması (Nestle, Kinder, Eti, Şölen,
Ülker) seçilmiştir. Çalışma; Kinder, Nestle, Eti, Şölen ve Ülker firmalarının piyasaya çıkarmış olduğu 1’er adet çocuklara yönelik gıda ürünü ile sınırlandırılmıştır.
Yöntem
Araştırmada nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan, amaçlı (yargısal) örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada Türkiye’nin önde gelen Nestle, Kinder, Eti, Şölen, Ülker, firmalarının çocuklara yönelik 5 adet ürünü yargısal yöntemle seçilmiştir.
Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evreni, gıda firmalarının çocuklara yönelik olan gıda ürünleri, örneklemi ise; Nestle, Kinder, Eti, Şölen, Ülker, firmalarının çocuklara yönelik olan
Nestle Nestquik, Kinder Chocolate, Eti Petito Ayıcık, Şölen Ozmo Club, Ülker
Smartt gıda ürünleridir.
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Araştırmanın Bulguları ve Değerlendirme
Ürün Adı: Eti Petito Ayıcık

Görüntü 1. Eti Petito Ayıcık

Fotoğraf ve İllüstrasyon: Üründe ilk dikkati çeken illüstrasyon kullanımıdır. Büyük
boyutlarda kullanılan ayıcık illüstrasyonu ambalajın bir yüzeyini tamamen kaplamıştır. Kahverengi ve krem renklerindeki ayıcık çocukların mutlu olacağı gülen
bir yüz ifadesine sahiptir. Fotoğrafa göre daha estetik bulunan illüstrasyon birçok
reklamda olduğu gibi Eti Petito Ayıcık ambalaj reklamında da tercih edilmiştir.
Tipografi ve Renk: Background renginde dikkat çekiciliği fazla olan sarı renk kullanımı hâkimdir. İllüstrasyondan sonra ikinci dikkati çeken petito yazısındaki karakteristik özellik, çikolata illüstrasyonu ve perspektiftir. Ayıcık yazısında ise stroke kalınlığı verilerek yazı ön plana çıkarılmıştır. Mini Çikolata yazısı beyaz renkte
ve hareketli yazı karakteri ile yazılarak sevimli ve göze hoş görünmektedir.

160

International Art Symposium

Ürün Adı: Şölen Ozmo Club Sütlü Krema Dolgulu Sütlü Çikolata

Görüntü 2. Ozmo Club

Fotoğraf ve İllüstrasyon: Sütlü krema dolgulu, bol sütlü çikolata çocukların kalsiyum ihtiyacını karşılayan eğlenceli Ozmo Club ürün ambalajında ürünün kendi
illüstrasyonuna yer verilmiştir. Süt oranının çok olduğunu belirtmek için ürünün
içine akan süt illüstrasyon efekti hedef kitleye ürünü alma ihtiyacı duyurmaktadır. Ambalajdaki hakim renk, insana huzur veren, sakinleştiren etkiye sahip mavidir ve ambalajın ön kısımda yine bütünlük ve devamlılık sağlamak amacıyla mavi
tonlardaki gökyüzü kullanılmıştır. Ambalajda bir diğer dikkati çeken yine fotoğraf
değil çocukların çok sevdiği Ozmo karakterinin kullanılmış olmasıdır.
Tipografi ve Renk: Club yazısı çocukların sevebileceği form ve renkte yazılmıştır.
Ozmo yazısında çocukları mutlu eden, mutluluk, güven, huzur, sıcaklık etkisi veren kırmızı, yeşil, turuncu ve mavi renkler kullanılmış, yazıyı ön plana çıkarmak
için ise, beyaz renkte stroke verilmiştir.
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Ürün Adı: Nestle Nestquik
Nesquik 7 vitamin, demir, kalsiyum, mineral, lif, tam tahıl bakımından zengin
bir lezzettir.

Görüntü 3. Nestle Nestquik

Fotoğraf ve İllüstrasyon: Ambalajda çekicilik sağlamak amacıyla Buggs Bunny
çizgi film karakteri kullanılmıştır. Sarı renk bir kase içerisinde nestquik yiyeceği, süt, kaseden taşan çikolata illüstrasyonu çocukları ürüne çekmekte ve tatma
ihtiyacı duyurmaktadır. Sarı renk olan arka fon rengi ile kase aynı renkte fakat
kaseyi zeminden ayırmak için kahverengi tonlarda drop shadow uygulanmıştır.
Kâse farklı bir renkte olabilirdi. Tek parmağıyla kâseyi elinde tutan bogs bunny
illüstrasyonu çocukların heyecanını canlı tutmaktadır.
Tipografi ve Renk: Yeşil zeminde beyaz nestle logosu ve tam tahıllı yazısı kullanılmış, ürünün tam tahıllı olmasını belirtmek için sarı stroke ve yeşil daire formunda tahıl illüstrasyonu ve tik işareti tercih edilmiştir. 60 gr olan ürün ambalajının
beyaz renk olan 1 TL’lik fiyatını ön plana çıkarmak için kırmızı daire formundan
yararlanılmıştır.
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Ürün Adı: Kinder Chocolate

Görüntü 4. Kinder Chocolate

Fotoğraf ve İllüstrasyon: Değerlendirilen dört üründe illüstrasyon kullanıldığı
görülürken kinder chocolate ürün ambalajında gülümseyen erkek çocuk fotoğrafı
yer almaktadır. Ambalajda bir diğer dikkati çeken hedef kitlede tatma hissi uyandırmak amacıyla ürünün kendi illüstrasyonu kullanılmış olmasıdır.
Tipografi ve Renk: Chocolate yazısı mavi renkte ve italik olarak yazılmıştır. Zemin
rengi ferahlık, rahatlık etkisi olan beyaz renktedir ve devamındaki süt illüstrasyonu ile bütünleştirilmiştir. Üründe bulunan bol miktardaki sütü görsel olarak hedef
kitleye sunan süt dolu bardak kullanılmıştır. Fotoğrafı kullanılan çocuğun bilgileri
(adı, soyadı ve yaş) mavi yatay form üzerinde beyaz renkte verilerek hedef kitle
bilgilendirilmiştir.
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Ürün Adı: Ülker Smartt

Görüntü 5. Ülker Smartt

Fotoğraf ve İllüstrasyon: Ürün ambalajında çocuklar tarafından çok sevilen çizgi
film kahramanı tweety karakter illüstrasyonu dikkat çekicidir. Vücudunun büyük
bölümü görünen karakteri ön plana çıkarmak amacıyla beyaz renkte drop shadow uygulaması yapılmıştır.
Tipografi ve Renk: Kompozisyon düzenlemesinde üst bölümde Ülker Smartt logosu büyük puntolarda ve ortada yer almış, ‘patlayan şekerlemeler’ açıklamasına
sarı tonlarda estetik bir form ile vurgu yapılmıştır. Ambalajın üst bölümünde beyaz ve gri tonlarda kullanılan geçiş, ‘fındıklı ve sütlü krema dolgulu, çikolata kaplı
cofret’ yazısı ile oval kullanılarak, sarı tonlardaki tweety karakteri ile devamlılık
ve bütünlük sağlamıştır. Ambalaj tasarımında, duyguları harekete geçiren özelliğe sahip olan kahverengi renk, hareketlilik ve dinamizm etkisi olan kırmızı renk,
pozitif etkiye sahip sarı renk, güven ve saflığı ifade eden beyaz renkler hâkimdir.

Sonuç

Değerlendirilen gıda ürünü ambalajlarının çoğunluğunda çocukların sevdiği,
akılda kalıcılığı sağlayan özellikle çizgi film karakter illüstrasyonları kullanıldığı
görülmektedir. Fotoğraf ve illüstrasyon, tipografi ve renk açısından incelenen
gıda ürünleri ambalajlarında dört üründe illüstrasyon kullanıldığı görülürken, bir
üründe fotoğraf kullanılmıştır. Bazı ambalajlarda illüstrasyonlar bütün sayfaları
kaplarken, bazılarında ise; illüstrasyon tipografi ve ürünün kendi görseli ile eşit
yerleştirilmiştir. Bütün ambalajlarda öncelik görsel kullanımıdır.
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Gıda ürünleri ambalajında tipografide çocukların sevebileceği, gördüklerinde
mutlu olacakları estetik ve karakteristik yazı fontları tercih edilmelidir. İncelenen
bazı ambalajlarda karakteristik, estetik ve dikkat çekici yazı fonları kullanılırken,
bazılarında ise; düz yazı fontlarının kullanıldığı görülmektedir. Yazı ve görselle
bütünleşen doğru renk tercihi farklılık yaratarak tasarımı ilgi çekici hale getirmektedir. İncelenen ambalajlarda çocukların sevdiği ve olumlu etkileneceği renk,
renk tonlarının tercih edildiği görülmektedir. Ambalajda yer alan tasarım öğelerini bilinçli kullanmak, farklı, çekici ve doğru fotoğraf, illüstrasyon, tipografi, renk
tercihi hedef kitleyi ürüne çekmede etkili olmaktadır.
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Kurguya Dönüşen Gerçeklik Ortamında, Matrix Filmi ve Sam Shepard’ın İki Oyunu Örnekleminde “Üretilmiş Gerçeklik”
In The Medium Of Reality That Turns In To Fiction, Matrix The Movie
and “Manufactured Reality” in Sam Shepard’s Sample of Two Plays
Yrd.Doç. Dr. Filiz Çevik Tan
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü

Özet

Gerçekçilik akımı, yalın tabirle, “sanat eserinin doğayı doğrudan taklit etmesi gerekliliği”;
sanat eserinin değerinin de “doğayı taklit edebilme düzeyi” ile ölçüldüğü ön kabulü ile okunabilir. 20. Yüzyıla gelindiğinde dünya farklı bir sanat arayışına girer. Modernistlere göre savaşla, açlıkla, ölümle boğuşan bir dünyanın taklit edilecek bir yanı kalmamıştır; aksine sanat
eseri, içinde bulunduğumuz dünyanın ötesine geçip kendi dünyasını yarattığı takdirde, sanat
eseri olarak değerlendirilebilir.
Sanat, bağlı bulunduğu yaşam koşulları ile etkileşerek, onun içinden doğar. Savaşlar, ölümler
açlık bir yana, günümüzde gelinen noktada ise, yazılı ve görsel medyada, özellikle televizyonda, artık gerçeğin manipüle edilmiş versiyonlarına maruz kalmakta, bu manipülasyonların açık kanıtlarını görsek bile sürekli maruz kaldığımızdan, bize sunulanı kanıksamakta, bir
süre sonra ise “sunulan” ile “gerçek” arasındaki sınırlar zihnimizde iyice muğlaklaşmaktadır.
Aslına müdahale edilmiş görüntüleri, sözleri, ilişkileri ve dahi insanları “gerçek” olarak kabul
etmekte, kendi gündelik yaşantımızı da, farkında bile olmadan bu “kurgu gerçek” referansından kurmaktayız. Sonuçta ise, yaşam topyekûn “kurgu”ya dönüşmektedir.
Sinema da tiyatro da doğaları gereği kurmaca bir dünya yaratarak sözünü üretir. Yaşamın
kendisi gerçekten daha gerçek olduğuna inanılan taklitlerden oluşuyorsa, sinema ve tiyatronun anlattığı kurmaca gerçeğin referansı nedir?
Bu çalışma, sinema ve tiyatroda “yaşamın gerçeğini” sorgulayan, hatta bu gerçeğin “kurmaca” olduğu ön kabulü ile üst bir bakış yakalamış örneklere odaklanarak, gerçeklik referansını
yitiren sanatın, özelikle bir kurgu dünya yaratan sinema ve tiyatronun gerçeklik referansını nasıl kullandığı sorusuna yanıt aramıştır. Jean Baudrillard’ın çalışmaları makalenin teorik
arka planını oluştururken sinemadan “Matrix” filmi ile tiyatrodan Sam Shepard’ın “Ölümüne
Oyun” ve “Melekler Şehri” oyunları merkeze alınarak incelenecektir.
Anahtar Sözcükler: Gerçeklik, Tiyatro, Sinema, Kurgu Gerçek, Simülasyon
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Abstract

Trend of realism, in simple terms, can be understood by “need for imitating the nature
directly by artefact”; and by the assumption that measures value of the artefact’s “level of
imitating the nature”. At the turn of 20th century world has entered different an art quest.
According to modernists the world struggling with war, famine, death has no room for being
imitated; on the contrary, artefact can only qualify artefact only so long as it creates its own
world transcending the world we live in.
Art emanates from inside by interacting the living conditions it depends on. Aside the wars,
famine, we are now constantly exposed to manipulated versions of reality in printed and
visual media, televisions in particular, and even though we witness the evidence of the
manipulations, we are inured to what we are introduced, and after a while border between
“the presented” and “the reality” becomes fairly vague in our reason. We accept manipulated images, words, relations and genius persons as “real”, hence, we build our own daily
life on reference of “construct real” without even being aware of. Life, ultimately, turns in
to “construct” thoroughly.
Cinema as well as theatre produces its word by creating a fictitious world by its very nature.
If life itself indeed consists of imitations that are believed to be more real, then what is the
reference offictitious construct illustrated by cinema and theatre?
Questioning “reality of life” in cinema and theatre, focusing on examples that have caught
a top view presuming even this reality as “fictitious”, this study has sought answer for art
that lost its reference of reality, and for how cinema and theatre, in particular, that created
a construct world use reference of reality. While Jean Baudrillard’s studies form the theoretical background of the article, the movie “Matrix” from the cinema and Sam Shepard’s
“Deadly Games” and “Angel City” from the theatre will be brought to focus.
Keywords: Reality, Theatre, Cinema, Construct Reality, Simulation
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Her çağın yaşama-doğaya-insana bakışı ve gerçekliği algılayış biçimi o çağın sanat
anlayışına doğrudan yansır. Sanatın gelişim çizgisini yönlendiren ve belirleyen et
kenlerin başında gelir gerçeklikle kurduğu ilişki. Temelde her çağ sanat ürünün
de gerçeği yansıttığını varsayar. Alain Robbe-Grillet “Yeni Roman” adlı kitabında
“gerçekçilik kesinlikle tanımlanmış bir kuram değildir” der.” Klasikler gerçekçiliğin
klasik, romantikler romantik, gerçeküstücüler gerçeküstü olduğunu düşünürler.
Bu bakımdan, edebiyat devrimlerinin neden hep gerçekçilik adına yapıldığını an
lamak kolaydır” (1989:132-133).
Böyle bakıldığında sanatta karşılığını bulan gerçekliğin tek ve değişmez bir gerçek
olmadığı, süreç içinde sürekli bir devinim halinde olduğu apaçıktır. Aklın yücel
tildiği, insanın ve dünyanın evrenin merkezi olarak algılandığı ve 19. Yüzyıl son
larına kadar giderek artan bir yoğunlukla gerçek, duyularla algılanabilen somut
maddeler dünyasında, oldukça güvenlidir. New ton fiziğinin somut ve mantıklı
dünyasının ayakları yere basan buluşları ışığında yazın ve tiyatronun kurgu dün
yasında da karşılığını bulan; neden-sonuç ilişkisinin sarsılmaz evreninde her şeyin
belirlenebilir olduğu düşüncesinin pekiştirdiği bir gerçeklik anlayışı: Dünyayı-dış
gerçeği yansıtmanın ana ilke olduğu mimetik estetiğin sanat anlayışıdır bu. 20.
Yüzyıla gelindiğinde hızla ilerleyen bilimsel gelişmeler, maddenin sarsılmaz so
mutluğuna ağır bir darbe indirmiş, değişmez bir akış içindeymiş gibi algılanan
zamanı bile göreceli kılar. Dış dünyanın kesinlik ve değişmezlik ile belirlenen kon
turları muğlaklaşmış, belirsizlik-olasılık-görecelikle belirlenen yeni anlayışın eği
limine teslim olur. Bilim ve teknolojideki takibi güç bir hızla ilerleyen gelişmeler
ve sosyal alandaki etkileri, insanın aşina olduğu dünyadan bambaşka bir dünyayı
tanımlar hale gelmeye başlar. Bu yeni düzen, doğal olandan çok maddenin ege
men olduğu, yeni bir değerler sistemi ile işler. İnsani ölçüler, geçerli temel ölçü
olan para-güç-çıkar-fayda ekseninde hükmünü ve kıymetini yitirmekte nostaljik
bir kılığa bürünmektedir. Evrenin odağındaki insan artık hem doğa hem de çev
resindeki maddelere olan kontrolünü yitirmiş, hatta kendini bile denetleyemez
duruma gelmiştir. Öncelikle üretimin doğrudan bir parçası değildir. Gıda mad
delerini marketlerde ambalajlarının yönlendiriciliğinde satın alabiliyor, teknolojik
ürünlerin işleyişi hakkındaki bilgisi son derece yetersiz olduğundan doğru kulla
nabilmek ya da arızalanması durumunda yardıma muhtaç hale geliyordur. Bilim
sel ve teknolojik gelişmelerle insan üzerinde ezici bir kontrol sahibi olan medya
ise sadece bilgi aktaran bir araç değil, aynı zamanda gerçekliğin algılanmasında
ve günlük etkinliklerin değerlendirilmesinde mantığı ve görüş açılarını da şekil
lendiren bir niteliktedir. İnsan aklı bir toplumsal ürün olarak ele alınmakta ve kitle
iletişim araçları aracılığı ile yeniden üretilmektedir. Medyanın, insanla yaşanılan
gerçeklik arasına iliştirdiği bir “ara gerçeklik” düzlemi, giderek gerçekliğin ürkü
tücü bir biçimde yerine geçer. Her dönem sanat anlayışının kendisine referans
aldığı gerçek, bu yüzyılda ele avuca sığmaz, tanımlanamaz, varlığı dahi şüpheli bir
hale gelmiştir. Gerçek yitiminin ana sorun olarak ele alındığı 20. yy. felsefesinde
Baudrillard’ın simülasyon olarak adlandırdığı bu yeni gerçeklik anlayışı, yüzyıl so
nuna doğru bir medya toplumuna dönüşen günümüz toplumunda sanal gerçekli
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ğin de konturlarını belirlemiş olur.
Gerçek ve gerçeklikle ilgili sorunlar, Baudrillard’ın görüşlerinin temelini oluştur
maktadır. Gerçeğin yolculuğunu izleyen ve geldiğimiz aşama itibariyle gerçekliği
tartışan düşünür, günümüzde gerçeğin ortadan kalktığını, yerine hipergerçeğin
geçtiğini söylemektedir. Jean Baudrillard simülasyonu“gerçeğin tüm göstergele
rine sahip olup da gerçek olmayan şey” olarak tanımlamaktadır. Ona göre ger
çeklik ilkesi bir toplumda çok uzun sürede ve büyük çabalarla oluşturulur, biçim
lendirilir. Ancak bu ilke, 1960’lı yıllardan itibaren toplumu yönlendiren, kendine
boyun eğdiren metafizik gücünü kaybetmeye başlamış, (Adanır, 2008:60), yaşam
salt bir yalana dönüşmüştür.
Gerçeğin gerçekliğini kaybettiği simülasyon evreni bir yinelemeler evrenidir. Yaşam bir ritüeller bütününe, davranışlarsa şartlı reflekse dönüşmüştür. İnsanlar
her sabah aynı şekilde kalkar, kahvaltı yapar, gazetesini okur, işine gider ve ondan
istenildiği gibi düşünür ve davranır. Her gün adeta bir önceki günün tekrarıdır.
Kitle iletişimi açısından artık gerçek önemli değildir. Önemli olan tiraj, izlenme
oranı ve satıştır. Televizyon ise günümüzde gerçeğin yerini almıştır. Her şey ti
carileşmiş, haber ve televizyon içerikleri metalaşmış, alınıp satılır hale gelmiştir.
(Tekinalp, 2006:145.) Ekran başına geçen kişi görüntü evrenine dalmakta, yaşa
mın içine yerleşir gibi yerleşmektedir. Baudrillard’ın deyişiyle “yaşantısını üstüne
bir tür dijital tulum gibi geçirmektedir (Baudrillard, 2005:75). Medya günümüzde,
kişisel hayatlara, psikolojik, siyasal, ekonomik, estetik, ahlaki ve etik hayat alan
larına öyle etki etmektedir ki dokunmadığı, değiştirmediği insanların hiçbir yanı
kalmamıştır. “Tekerlek ayağın bir uzantısı; kitap gözün bir uzantısı; giyim, tenimi
zin bir uzantısı; elektrik devresi, merkezi sinir sisteminin bir uzantısı”( Mcluhan,
Fiore, 2005:31-40) olmuştur.
Yeniden büyüleme için fanteziler ve simülasyonlar vasıtasıyla gösteriler organi
ze edilir. Gösterinin temel işlevi ise bir sistemin akılcılığını bulanıklaştırmak ve
maskelemektir. Bu çerçevede yaşamın tüm deneyimleri, birikimleri ve unsurları
gösteri olarak sergilenebilmekte, görselleştirilebilmektedir.
Baudrillard’a göre simülasyon “Bir köken ya da gerçeklikten yoksun gerçeğin mo
deller aracılığıyla türetilmesidir.” (Baudrillard,2003:15) Gerçeklik artık yoktur, o
ortadan kalmıştır ve yaşanan “sahip olmayıp sahipmiş gibi yapan simülakrlar”
zamanıdır. Baudrillard’a göre ortadan kalkan gerçeklik yerini göstergelere bırak
mıştır. Kaybolan gerçeklik de bu göstergelerle varmış, devam ediyormuş gibi gös
terilmektedir. Zaten simülasyon için önemli olan da içerik değil biçimdir. İçeriksiz
biçimin ömrünü ise sürekli yeniden üretilmesi belirlemektedir. Çağımızdaki temel hastalığın adı: gerçeğin üretimi ve yeniden üretimi denilen şeydir. (Baudril
lard,2003:48.) Düşünür, bu üretimle yaşatılan sistem ve çabanın da bir gösterme
ceden ibaret olduğunu söylemektedir.
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Günümüz toplumunu ve bireyini ihtiyaç değil arzu belirlemektedir. Üstelik bu
arzu, anında eskiyen, her türlü kalıba dökülebilen, çok fonksiyonlu ve haz temelli
bir arzudur. Önce arzu yaratılır, sonra ihtiyaca dönüştürülür, sonra bu ihtiyaca ce
vaben üretim yapılır, ihtiyaç giderilmeye çalışılır. Üretimle bağını yitirmiş insanın
yerine tüketici insan gelmiştir. Sistem, varlığını sürdürmek için bireyleri sürekli
tüketmeleri gerektiğine ikna etmiş, ihtiyaç kavramının kapsamını genişletmiş, bi
reyi tüketmek için yaşar ve çalışır durumuna getirmiştir. İnsanlar mutlu olmak için
tüketir duruma getirilmiştir. Ancak bu tüketim herhangi bir tatmin duygusu da
sağlamaz. Doyumsuzluk ise her tüketimin hep daha fazlasına ya da daha farklısına
olan arzunun yolunu açmasından kaynaklanır. Böylelikle nesnelere olan bağımlı
lık artışı, tatminsizliği sürekli kılar. “İçinde bir ibadet aşkıyla alışveriş yaptığımız,
yüz yüze geldiğimiz her tüketim nesnesiyle “erotik” mi “aşkın” mı olduğundan
yeteri kadar bir türlü emin olamadığımız bir ilişkiye girdiğimiz ihtiyaçlar mabedi
olarak markette yapılan her alışveriş, eksik kaldığına inanıldığından aynı zaman
da oraya tekrar dönme vaadiyle birlikte gerçekleşir. Marketteki sayısız tüketim
nesnesiyle karşılaşan ve bu yüzden de “rahatlayan” insan, “çokluk ideolojisini”
hayatının anlamına çoktan dönüştürmüş haldedir; bu sebeple hayat çok sayıdaki
nesnelerin sağladığı farklı tecrübelerin dünyası olarak anlaşılmaya başlar”(Ars
lan, 2008-2009:151).
Baudrillard’a göre tüketim çılgınlığının olduğu kadar, kitle iletişim araçlarının ger
çekliğin yitirilmiş olduğunu gizlemede, simülasyon yaratmada özel bir yeri var
dır. Onların ana ilkesi büyülemedir. Bu büyülenme ise anlamın kullanılmasıyla
ters orantılıdır. Kitle iletişim aracının büyüleyiciliği mesajın içeriğini, anlamını ve
eleştirel yanını yok etmektedir. Artık kitlelerin hoşuna giden anlam değil büyü
lenme, gösteridir. “Medya çağı bir gösteri çağıdır. Gösteri Çağı’ysa, ideolojinin
yerine kozmetiğin geçtiği, hakikatin imaja yenik düştüğü, her şeyin eğlenceli bir
biçimde sunularak içeriksizleştirildiği, müthiş bir enformasyon bombardımanının
insanları parçalara ayırarak tepkisizleştirdiği, hafızanın kaybolduğu, algılama ve
muhakeme yeteneğinin azaldığı bir dönemdir”(Postman, 1991: 28). Televizyon
ise gerçeklik algısını tersyüz eden niteliği ile bu çağın en önemli kurgu yapıcısıdır.
Baudrillard televizyonu gerçeğe ulaşmak noktasında engel olarak görmektedir.
İnsanlar televizyonda gerçeği değil, sistemin izin verdiği, yeniden üretilmiş gerçe
ği görmektedirler. Televizyonlar insanlara görüntülerden oluşan bir simülasyon
evreni sunar. Onun amacı, dünyayı enformasyon olarak üretmek ve bu enformas
yona bir anlam kazandırmaktır”(Baudrillard, 2004:139-140).
Baudrillard haber üzerinde önemle durmaktadır. Ona göre haber, sıralaması iti
bariyle anlamı silmektedir. Çünkü yayınlanan her haber bir öncekinin anlamını or
tadan kaldırır. “…haber enflasyonuyla anlam deflasyonu arasında, haber-anlamı
doğrudan yok ya da nötralize eden bir niteliğe sahip, oldukça belirgin ve zorunlu
bir ilişki vardır.”(Baudrillard,2003:126) Aynı durum televizyondaki akış mantığın
da da –haber, program, reklâm sıralamasıyla- geçerlidir. Bütün bu sıralama için
deki şeyler haberlerin eşdeğer gösterilmesi gibi eşdeğer kılınır. Ona göre artık
haber gerçekliğini kaybetmiştir. Bunun nedeni ise haberin hem bir nesne hem
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de bir kurgu ve çekim ürünü olmasıdır (Baudrillard,2002: 99). Sistemin belirle
diği kodlarla çalışan, metalaşan ve olayın önüne geçen haber, muhalif düşünce
ve duruşu da yok eder. Haber, bilgilendirme ve yapılandırma yerine toplumsalı
etkisizleştirip habere ve haberin içeriğine karşı tepkisiz bir kitle yaratır (Baudril
lard, 2003: 29).
Bu yeni dönemin gerçeklik algısı, içerikten çok biçime yönelen bir sanat anlayışını
getirir; örneğin anlatı tekniklerinde geleneksel yöntemleri terk ederek yeni biçim
özelliklerini ön plana çıkarır. Mimetik-yansıtmacı anlayışın çerçevesinden taşan
metinlerdir bunlar. Çokkatmanlı-çok anlamlı doku, kurmacanın kendine yöneldiği
üstkurmaca, karşıtlıkların biraradalığı, metinlerarasılık, parodi, pastiş gibi teknik
leri çoklukla mimetik estetiğin masumiyetini bozmak için kullanır; içeriğin değil
biçimin/kurgunun ikliminde nefes alır. İnsanın gerçeğe yabancılaşması da 20.
Yüzyıl estetiğinde bir teknik olarak kullanılır. Yabancılaşmanın bir estetik teknik
olarak tiyatroda ve edebiyat yapıtlarındaki çok sayıda örneği mevcuttur. Örne
ğin somut görüntüyü yabancılaştırarak yeniden kurgulamak Brecht tiyatrosunda
kurumsallaşmış, Kafka ve Joyce’da ise sürükleyici olay zinciri ortadan kalkarak
olaya dayalı gerim yok edilmiştir. Bu gerçeklik yansıtmacı değil yabancılaştıra
rak yeniden kurmak üzerine odaklanır. Bilişsel yabancılaşmanın en üst noktası
olarak tanımlanan bilimkurgu türünde ise yabancılaşma, bir teknik/estetik araç
olmaktan ziyade “tampon bir gerçeklik” düzlemi içinde belirir, biçim-kurgu- yapı
özellikleri bakımından ise geleneksel formlardan ayrılmaz. (olay dizisi, karakter,
çatışma, merak gibi.)
İçinde yaşanılan sanal gerçeklik ve bilişsel yabancılaşma, özellikle bilimkurgu si
nemasında karanlık gelecekler kurgulayan bir yapıda tezahür eder. Şimdiki zama
nın olağanlaşmış ve kanıksanmış görünen yüzünün (kurgu gerçeğinin) üzerindeki
perdeyi kaldırır, “kurgu” niteliğini vurgulayarak kendisine referans olarak kulla
nacağı bir biçimde gerçekliği yeniden tanımlar, “üretir”. Bunu yaparken yine dış
dünyadan alınmış gerçeklik kırıntılarını kullanır, ancak bu daha önce olmamış,
kendi kuralları içinde işleyen “üretilmiş bir gerçeklik”tir. Bu yeni, alışıldık gün
delik olanın içinden çıkan ama onu aşan gerçeklik düzlemi, özellikle bilimkurgu
türünün boy verdiği bir iklimdir. Darko Suvin, bilimkurgu türünü, bilişsel yabancı
laşmanın en üst aşaması olarak değerlendirir. Bilişsel düzlemdeki yabancılaşma,
aynı zamanda içinde bulunduğumuz gerçekliğe de gönderme yapar, onu karak
terize eder. Yaşanılan anın ruhunun, gelecekle ilgili kurgulara damgasını vurma
sı kaçınılmazdır; dolayısıyla bu kurgular, şimdiki zamanın ideolojisi ile ilişkilendi
rilmelidir.(Bukatman, 1995:205). Bu tür filmler, her şeyi kapitalist bir rasyonellik
ve verimlilik ölçütlerine göre değerlendiren kapitalizmin ideolojisi ve teknolojik
gelişmeler sonucunda gelinen noktanın, olası gelecek resmini oluştururlar. Ge
lecekte ortaya çıkabilecek her teknolojik yeniliği, çoktan tükenmişliğin bir yan
sıması olarak yorumlayarak içinde yaşanılan çağa dair çarpıcı eleştiriler getiriler.
Yeniden yaratılan sosyo-kültürel gerçeklik ve teknolojik rasyonalite içerisinde gü
nümüzün gerçeklik kaybının toplumsal ve kültürel çökmüşlüğü maskeleyen yapısı
karakterize edilmiş olunur.
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1. Üretilmiş Gerçekliği Referans Kılmak
1.1. Matrix Filminin Simülasyon Dünyası
Gündelik hayatın bir kurguya dönüşmüş olduğu ön kabulü ile sanal gerçeklik ve
gerçeklik kaybı terimlerini odağa alan ve referans olarak kullanacağı yeni bir ger
çeklik düzlemi yaratan en çarpıcı filmlerden biri “Matrix” serisidir. Andy ve Larry
Wachowski1 kardeşler tarafından yazılıp yönetilen “Matrix” filmi dünyaya ege
men olan makinelerin, insan vücudunu birer enerji kaynağı olarak kullanmaları
ve bu gerçeğin farkına var(dırıl)an Neo adlı karakterin bu durumdan kurtulma ve
insanlığı kurtarma serüvenini işler. Filmin tampon gerçeklik düzleminde, insanlar
artık doğmamakta, makineler tarafından üretilmektedir. Bu üretim sonucunda
makineler, insanları bir çeşit kapsül benzeri hücrelerde yaşatarak, bedenlerin
deki ısıyı enerji kaynakları olarak kullanırlar. Bu hücrelerde uyku halinde yaşayan
insanların bilinçleri bir takım elektronik aygıtlarla kontrol edilerek, sanal bir ha
yatın içinde tutulur. Herkes “gerçekten” yaşadığını sanmaktadır. Aslında en yalın
anlamıyla bir “kontrol sistemi” olan, “matrix” içinde, bilgisayar tabanlı bir ger
çeklikle uyuşturularak, sanal bir hapis ortamında mahkûmdurlar. Bu sistemden
kurtulan insanlar ise, yerin altında kurdukları Zion adındaki kentte “gerçek” bir
hayat yaşamaktadırlar. Yeryüzü, makinelerin istilası ve insanların savaş sırasında
makinelerin enerji kaynaklarını kesip onları çalışamaz duruma getirmek için gü
neşi karartmaları nedeniyle, yaşanamayacak duruma gelmiştir.
“Matrix”’in sanal dünyasında, Thomas Anderson adıyla saygın bir yazılım şirke
tinde programcı olarak çalışan ana karakter, geceleri Neo kod adıyla bilgisayar
korsanlığı ve yasaklanmış yazılımlarla uğraşmaktadır. Yönetime ait tüm kurumla
ra ve özel ağlarına dilediği gibi girip çıkarak, gerçeklikle ilgili bazı soruların cevap
larını aramaktadır, fakat bilgisayar tabanlı sanal bir dünyada yaşadığının farkında
değildir. Bir gün Morpheus adlı biriyle tanışır. Morpheus, bu sanal dünyanın far
kında ve sistemin dışına çıkmayı başarmış biridir. Hayatını, insanlığı bu kölelikten
kurtaracağı kehanet edilen “seçilmiş” kişiyi aramaya adamıştır ve bu seçilmiş kişi
nin Neo olduğunu düşündüğü için ekibi ile birlikte onu “matrix” adlı kontrol siste
minin var ettiği 1999’un sanal dünyasından, gerçek dünyaya yani 2199 yılı olduğu
tahmin edilen zamana (bedenini bağlı bulunduğu kapsülden) çıkarırlar. Morphe
us, içinde bulunulan koşulların oluşumunu, gerçek olduğunu sandığı hayatının
ve bildiği her şeyin bir kurmaca olduğunu Neo’ya anlatır. Neo, önce inanmakta
zorlansa da nihayetinde ikna olur ve zamanla tüm gerçeği idrak eder.
Matrix filmi, artık bir çöle dönüşmüş olan, matrix adlı kontrol sistemi ile yeniden
yaratılan 1999 yılındaki dünyanın görüntü düzleminde geçer.Bu sanal- görüntü
düzlemi “üretilmiş, tampon bir gerçeklik”tir. Filmin kahramanı, makinelerle sa
vaşını bu sanal düzlemde, matrix’in içinde, görüntüler evreninde sürdürür. Kur
gulanmış, gerçeklik temasını merkeze alan filmde verilmek istenen mesaj, ya da
izleyicinin zihninde uyandırılmak istenen çelişki, içinde yaşadığımız çağın, bildi
ğimiz ya da bildiğimizi sandığımız gerçekliğin, bilgisayarlar tarafından “üretilen”
gerçeklikle yer değiştirmiş olabileceğidir. Bu yeni gerçeklik siber-uzaydır:
1- Kendileri de çizgi roman çizeri olan Wachowski kardesler, Örümcek Adam (Spider Man) ve Çetin Ceviz (Hard
Boiled) gibi çalısmalardan tanınan Geof Darrow ve Steve Skroce gibi isimlerle The Animatrix ve Matrix serisinin
hikaye yapısını Bitsand Pieces adlı bir çizgi roman üzerinden tasarlamışlardır.
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“Siber-uzay terimini bulan bilimkurgu yazarı William Gibson, bu terimi
“ortak halüsinasyon” diye tanımlamıştı. Terim, daha sonra bilgisayarla
yaratılan Sanal Gerçeklik (Virtual Reality-VR) yaşantılarının “yer”ini belirtmek üzere kullanılmaya başladı. VR, duyularımızı yanıltıp bize “başka bir
dünyada” yaşıyormuş izlenimi veren bir yaşantıdır. VR dünyasında, bütün
kontrolü elinde bulunduran bilgisayar, katılımcının duyularını, duygularını
ve düşüncelerini yönlendirir. Daha genel olarak siber-uzay, telefon hattında olup bitenlerle bizim aramızdaki “olmayan-yer”dir. Bütün dünyada
milyonlarca insanı birleştiren, bilgi alıp verebildiğiniz, başka kullanıcılarla
konuşabildiğiniz, özel tartışma forumlarına katılabildiğiniz, alışveriş yapabildiğiniz, uçak ve otellerde yer ayırabildiğiniz Internet gibi bilgisayar ağları da birer siber-uzaydır” (Sauter, 1997:144).

Bu siber-uzay evreninde bedenler ortadan yok olur, zihinsel olarak var olunan
sanal gerçeklik düzleminde bir yaşantı gerçekleşir. Matrix filminde de karakterler
1999 yılının, bilgisayarlar tarafından üretilmiş sanal gerçeklik ortamına bedenle
riyle değil, bilgisayara harici bellekler gibi bağlanarak zihinsel olarak giriş yapar
lar. Gerçeklik, bir çeşit bilgisayar oyunu ortamına dönüşmüştür.
Matrix filmi içinde anlatılan bilgisayar sistemi, sistemin gerçeklikle ilgisi olmadığı
idrak edilebilirse, imkânsız sanılan her şeyin mümkün olabildiği bir dünyadır.
“…matrixte hepimizin içinde görüp yaşadığımız maddi gerçeklik, hepimizin bağlı
olduğu devasa bir megabilgisayar tarafından yaratılan ve eşgüdümlenen sanal
bir gerçekliktir”(Zizek, 2001:63). Sonuçta bir düş dünyasıdır.
Matrix, çağını büyük bir başarıyla yansıtan hatta sistemi deşifre eden, günümü
zün imajlar üzerinde yükselen düzeninin haritasını çıkartarak, buna denk düşen
pratikleri ve güç ilişkilerini ortaya koyan, Baudrillard’ın simülasyon kuramının
adeta görsel bir dışavurumudur.
Jean Baudrillard’ın kuramına göre düşünüldüğünde Matrix bir simülasyon dün
yası olarak nitelenebilir, çünkü “orijinali olmayan bir kopyadır”. 20. Yüzyıl dün
yası artık yoktur, gerçek dünya savaştan dolayı bir harabe haline gelmiştir ve sağ
kalanlarsa yer altına sığınmışlardır. Fakat 1999’un dünyası bilgisayar simülasyo
nu olarak var olmaktadır. İnsanlar bir simulakrın içinde yaşamaktadırlar, kendi
gerçekliğinde var olan bir kopya dünyada. Bu hipergerçekliktir, kodlar ve model
lerden inşa edilmektedir ve gerçek dünyada bulunan hiçbir şeyi referans alma
zorunluluğu bulunmamaktadır. Orijinali olmayan bir kopya dünyadır.
Baudrillard, bugün içinde yaşadığımız ve gerçek olarak varsaydığımız dünyanın
işleyişinin ne kadar da anlamdan yoksun ve yadırganası olduğunu ortaya koy
maya çalışmıştır. Düşünüre göre, söylem düzeninin her şeye egemen olduğu, iyi
ya da kötü, doğru ya da yanlış olanın birbirinden farksızlaştığı, korkunç bir hızla
medyanın gerçekliğin yerini aldığı, kimliklerin içeriğinin boşaldığı, karşıtlıkların
ve eleştirelliğin ortadan kalktığı, bu nedenle politika yapmanın imkânsızlaştığı,
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ticari mallardan öte duyguların, acının, öfk enin, sevincin ve hatta ölümün seyirlik
bir görüntü, tüketilesi bir imaj haline geldiği böylesi bir dünyada, “gerçeklik” veya
anlama dair herhangi bir şeyden söz etmek mümkün değildir. Televizyondan akan
görüntüler o kadar cezbedici, arzulanan hemen her şeyin tüketilebilir olması o
kadar tatmin edicidir ki, bir daha gerçekliğe dönmeyi kimse istemez. Baudrillard,
gerçekliğini yitirmiş, “çöl izlenimi uyandıran bir dünyanın artık çölleşen kentle
rinde yaşadığımızı”ı vurgular. Matrix filminde de Morpheus, Neo’yu “Gerçekliğin
çölüne hoş geldin” diye karşılar. Simülasyon kuramının bir başka metaforu olan,
kitlelerin sistemin devamına neden olmaktan başka işe yaramayan ereksizliği ise
filmde, insanların sistemin enerji kaynağı olarak birer pile indirgenmesiyle göste
rilir. Film ile kuram arasındaki benzerliklerin en çarpıcısı, Matrix filminde resme
dilen “matrix”te de, tıpkı simülasyonkuramının çağımız dünyası için öngördüğü
gibi, olanı biteni tersine çevirmek, -artık var olmadığından- gerçekliğe geri dön
mek mümkün değildir.
Baudrillard, Matrix filmiyle ilgili olarak 19 Haziran 2003 tarihli The Observer gaze
tesinde yayımlanan röportajında, Matrix filminin, zaten büyük bir “matrix” tara
fından üretilip pazarlandığını dile getirmiştir. Baudrillard’a göre matrix’i yaratan
mimarın, Zion’un anomalilerinin de sisteme dâhil edilip etkisiz hale getirmek için
kurulduğunu söylemesi, filmin mutlak ve çıkışsız bir dünya öngördüğünü göster
mektedir. Düşünüre göre dikkat çekici olan nokta ise aslında filmin, dünya çapın
da pazarlanması ve yayılmasının, içeriğinin bir dışavurumu olmasıydı. Bu noktada
Marshall McLuhan’ın “araç mesajdır” deyişine göndermede bulunan Baudrillard
ironik bir dille, Matrix’in mesajının tam olarak kendi kendisi olduğunu ifade et
mektedir. Baudrillard, aslında bu değerlendirmeleriyle filmin durduğu noktayı
ortaya koymaktadır ve konu olarak simülasyonu seçen Matrix filmlerinin de si
mülasyon düzeninden ayrı düşünülemeyeceğini, filmlerin bugünkü dünyanın bir
uzantısı olduğunu çarpıcı bir şekilde açıklamaktadır (Baudrillard ile söyleşi, 2003).
1.2. Sam Shepard’ın Ölümüne Oyun ve Melekler Şehri
Oyunların’da Üretilmiş Gerçeklik
Sam Shepard, modern Amerikan toplumunu başarılı şekilde yansıtan yenilikçi sa
natıyla, çağdaş Amerikan tiyatrosunun en önemli yazarlarından biri olarak kabul
edilmektedir. Oyun yazarlığına Off-Off Broadway adı verilen alternatif tiyatroda
başlayan Sam Shepard’ın Ölümüne Oyun ve Melekler Şehri adlı oyunları, caz ve
rock müziğiyle harmanlanmış, absürd ve grotesk unsurlar barındıran, gündelik
gerçekliğin dışında bir atmosferde kurgulanmıştır. Çağdaş Amerika’nın kültürel
parçalanmışlığını etkili şekilde iletmek üzere yapılandırılmış, sinema ve müzik
sektörlerinin endüstriyel niteliğini vurgulayan oyunlardır. Her iki oyunda da müzik ve sinema sektörünün sistemin devamına hizmet etmek üzere örgütlendiği,
bu amaç için sanatçı konumundaki kişilerin de sürekli denetim altında tutulduğu
bir gerçeklik düzlemi üretilmiştir. Shepard, yarattığı bu tampon gerçeklik düzle
mini, iktidarın kültürel ürünler aracılığıyla insanları yönlendirdiğini ve bu yolla
gerçekliği kontrol ederek bir yanılsamalar dünyası yarattığını açığa çıkarmak için
kullanır.
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“Ölümüne Oyun”da anlatılan müzik endüstrisi dünyası, gündelik gerçekliğin öte
sinde, kendi kurallarıyla işleyen üretilmiş bir gerçeklik düzlemidir. Oyunda bu
müzik endüstrisi dünyası, Hoss karakterinin geçmişi ile desteklenerek, işlerliği ve
kuralları ile tanıtılır:
Hoss’un geçmişinde, müzik dünyasında kendilerine yer edinmek, şöhret ve zen
ginliğe ulaşmaya çalışan acemi müzisyenler, kendilerinden öncekileri taklit et
meye çalışarak, oyunda kullanıldığı söyleyişiyle “sokaklarda” mücadele verirler.
Rock ve blues bu dönemin taklit edilen tarzlarıdır. Bu çıraklık günlerinde ustalar
dan ders alınır, teknik, incelik öğrenilir, belli bir zaman geçtikten sonra, şöhreti
yakalamış müzisyenleri taklit ederek biriktirilen imajlardan yeni bir stil oluşturul
maya çalışılır. Müzik piyasası kendi içinde özel kuralları olan bir “oyun” alanıdır.
Öncelikle bu piyasaya, dâhil olabilmek için bazı aşamalardan geçmek gerekir. Bu
sistem içindeki müzisyenlerin izledikleri yol şöyledir: Herhangi bir tarzın solisti
bu “oyun” içinde yer almak için çeşitli bölgelerin müzik listelerinde üst sıralara
çıkmak durumundadır. Herhangi bir bölgede üst sıralara çıkmak, o bölgeye “bay
rağını dikmek” ya da o bölgeyi “ele geçirmek” demektir. Bir bölgeyi ele geçir
mek ise, kendisinden önceki müzisyenin imajını kopyalamak ile mümkün olmak
tadır. Öylesine ustalıklı bir kopya üretilir ki, o imajın asıl sahibi hükümsüz kılınır/
metaforik olarak öldürülmüş olur. Zamanla kopyalayarak biriktirdikleri imajları
kolajlayıp, (sözde “yeni” bir stil oluşturarak) müzik listelerinde varlık gösteren
müzisyenler, müzik endüstrisinin görünmeyen yöneticileri tarafından, bir çeşit
bahis gibi düşünülebilecek “oyun”a dâhil edilerek kontrol altına alınır. Sisteme ya
da oyuna dâhil edilmiş müzisyenlere “oyuncu” denir. Oyun, belli kurallara göre
oynanır. Gözlemciler, gözetmenler ve hakemler “oyun”un kurallara uygun iler
lemesini sağlamak için sürekli her müzisyeni denetlerler. Ülke, müzik listelerin
deki isimlere göre çeşitli bölgelere ayrılmıştır. Her müzisyenin bir bölgesi ve bu
bölgede dikilmiş bayrağı bulunur. Bunun anlamı, o bölgede müzik listelerinde ön
sıralarda olmaktır. Ne kadar çok bölgesi olursa bir müzisyenin, o kadar şöhretli ve
zengindir demektir. Amaç tüm bölgelerde ön sıralara geçip ülke genelinde birinci
olmak ve altın plağı almak, aslında daha fazla para ve daha fazla güç elde et
mektir. Bir müzisyen bir başkasının bölgesini ele geçirmek isterse, kurallar gereği
önce ona meydan okur, bu işleme “işaretleme “denir. İşaretlenen kişi bu daveti
yok sayamaz. Bir düello düzenlenir, birbirlerinin tarzlarını karşılıklı olarak taklit
etmeye çalışırlar, oyundaki kullanılışı ile “vuruş”larını yaparlar. İşaretleme ile baş
layan, gözetmenler ve hakemler denetiminde yapılan bu vuruş, kurallı, yasal, yani
“temiz” vuruştur. Hakemler ve gözetmenler eşliğinde yapılan bu karşılaşma so
nucunda kazanan taraf diğerinin bölgesini ele geçirir, oraya da kendi “bayrağını
diker” (Shepard, 2003).
“Ölümüne Oyun”un üretilmiş gerçeklik düzleminde, kapitalizm ile birlikte endüst
rileşen müzik piyasası bulunur. Bu piyasa, Matrix filmindeki her şeyi kontrol eden
bilgisayar sistemi gibi işleyen, görünmeyen ama varlığı her yerde hissedilen bir
güç tarafından idare edilir. Şöhretini korumaya çalışan Hoss, bu piyasanın gönüllü
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bir kölesidir. Bu anlamda müzik endüstrisinin bir malı haline getirilmiştir. Oyun,
Hoss adlı ünlü bir rock şarkıcısının müzik sektöründeki şöhretini koruma çabası,
yeni genç kuşağın ve değişen beğenilerin karşısında mücadele etmeye yeltenme
ve çaresizce yenilmesi odağında kurgulanmıştır. “Ölümüne Oyun”, müzisyenle
rin birbirlerine imajlarını ortaya koyarak meydan okudukları, yapılan söz/şarkı
düellosu neticesinde, kaybeden tarafın, listelerde en yüksekte olduğu/sahip ol
duğu bölgeyi kazanana devrettiği, bu karşılaşmaların hakemler ve gözetmenler
tarafından denetlendiği karanlık bir müzik dünyasını anlatır. Hoss, sokaklardan
yetişmiş, birçok bölgesi olan şöhretli ve zengin bir rock şarkıcısıdır. Danışmanları
ve yardımcıları ile birlikte, aynı zamanda onların sürekli denetimi altında olduğu
nu fark etmeden büyük bir malikânede yaşar. Mojo adlı bir müzisyenin, meydan
okumadan en büyük bölgesini ele geçirmesi ve Crow adlı, hiç bölgesi olmayan ve
tanınmayan bir çingene solistin kendisine meydan okuması ile Hoss, nerede dur
duğunu, nasıl bir hayat yaşadığını geçmişini ve sistemi sorgulamaya başlar. Ne
yapacağını bilemez bir halde Crow ile düelloya girişir, ancak karşılaşma belirgin
biçimde şikelidir. Hakemler açıkça Crow’un tarafını tutarlar. Her şeyini kaybeden
Hoss, etrafındakiler tarafından da terk edilince, tamamen yalnız olduğunu fark
eder ve intiharı seçer. Oyunun bu yalın konusu, müziğin de kapitalizmin egemen
lik ilişkilerinin bir alanı olduğu bilgisi ile derinlik kazanır. Bu oyunda sistemin ege
menleri, hem görünmezliği, hem de vaatleri ile mahkûmlarına sanal bir özgürlük
sunar, böylece varlığını güçlendirir. Şöhretli ve zengin olmasına karşın, aslında
hiçbir şey üzerinde etki gücü olmadığını, özgürlüğünün bir yanılsama olduğunu
anlayan Hoss, öfk esini dışa vurduğu an, yaşadığı kurgu dünyanın perdesini aralar:
HOSS: Ne özgürü, nasıl özgür? Bu lanet olası oyunun içinde kendimi parçalıyorum. Bu mu özgürlük? Yaşamak mı bu? (…)
…Artık her şeye hazırım. Bana bir bak Doc. Bir köleyim ben. Eğitilmiş bir
köle. Bak bana. Programlanmış bir köle. Ve kendine güven sadece…..bir
aldatmaca. Hepimiz acınacak haldeyiz, her şey o kadar acıklı ve dokunaklı
ki. (…) Gerçek bu değil mi, Doc? (Shepard, 2003:194-200).

Hoss, oyunun finalinde, hem sistemin dışına çıkabilmenin, hem de ona karşı du
rabilmenin mümkün olmadığının ayırtına varır. Sistemin öngöremediğine, kont
rol edemediğine inandığı tek eylemi gerçekleştirir: İntihar eder. Ancak bu davra
nışı bile sistem tarafından hesaplanmış bir seçimdir. Sam Shepard, Hoss’u intihar
ettirerek, bireyin tüm çıkışlarını, Crow gibi birini Hoss’un tahtına oturtarak ise
gelecek kuşaklara bağlanan umudu karartır. Böylece bireyin – bir müzik starı bile
olsa - iktidar karşısındaki küçüklüğü ve çaresizliğini vurgulamış olur.
“Melekler Şehri” de “Ölümüne Oyun” gibi kapalı devre işleyen, gündelik gerçek
liğin dışında, bir dizi kuralla örülü bir sistemi anlatır. Benzer biçimde bu kez de
sinemacılardan oluşan bir topluluğun, sürekli manipülasyona uğramaları konu
edilmiştir. Seçeneksiz kılınmış, esareti içselleştirmiş, dolayısıyla içinde bulunduğu
koşulları normal sayan bu sinemacıların, film endüstrisine hükmedenlerin bir tür
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hikâye avcısına dönüşen canavarlaşmış baskısı altında şekillenen yaşamları, bir
“ara gerçeklik” düzlemidir. Bu üretilmiş gerçekliğin kurmaca olaylarına tanıklık
ederiz.
Oyunda, şöhretli bir senarist olan Rabbit, bir film projesini gişe başarısı kazana
cak şekle getirmesi için Culver City adlı film stüdyosuna davet edilmiştir. Rabbit,
bu film stüdyosundaki sanatçılardan, farkındalık düzeyi ile bir adım önde olması
nedeniyle, esir muamelesi gören sanatçılarla karşılaştığında onlara kaçmayı de
neyip denemediklerini sorar. Ancak bir ritim sanatçısı olan Tympani, bunun çok
doğal bir durum olduğunu savunur. Dâhil olduğu bu sistemden duyduğu hoşnut
luğu dile getirir.
RABBIT: Kaçmayı denediniz mi? Sen bir aptalsın.(…)Ben çekip gidiyorum!
TYMPANI: Uzağa gidemezsin.
RABBIT: Buna ben talip olmadım! Onlar beni danışmak için çağırdılar!
Hepsi bu! İşin başı sonu bu kadar!
TYMPANI: Burada işler çabuk yürür. Hazırlıklı olmalısın.(…)
Er veya geç bir şey isteyeceksin ve onlar da bunun ne olduğunu bulacaklar.
RABBIT: Ne demek istiyorsun?
TYMPANI: Küçük bir fantezi. Bir rüya. Senin iştahını kabartan minik, küçük
bir hayal. Onu senin içinden çıkartacaklar.
RABBIT: Onlara ne?
TYMPANI: Çünkü o zaman seni elde edecekler. Senin açlığını besleyecekler.
Havuçların üstüne atlar durumda bırakacaklar seni. Ve sen de atlamaya
devam edeceksin. Ve atladığın her zaman da atlamadığını düşünmeye devam edeceksin.
RABBIT: Sana da böyle mi oldu? (…) Bildiğin halde nasıl yapmaya devam
edersin? (…) Deli misin? Onlar seni buraya kaçırmışlar ve sen bundan hoşlanıyorsun.
TYMPANI: Senin de başına gelecek. Ne kadar çabuk olduğuna şaşıracaksın. (Shepard, 2003:123).

“Melekler Şehri” oyunundaki sanatçılar, esarete kendiliklerinden rıza göstererek
film stüdyolarına girerler. Oyundaki ifade ile “Rüya Makinesinin somut gerçe
ği”dir bu. Para ve şöhret karşılığında buradaki sanatçılardan “kamu beynini so
ğukkanlılıkla tahmin etmeleri” istenmektedir. Film yapımcıları tarafından kirala
nan bu sanatçılar, kontrol altında tutulduklarının bilgisiyle, üstelik bu duruma rıza
göstererek hatta bundan hoşnut bir ruh hali içinde film yapımının çeşitli bölüm
lerinde çalışmaktadırlar:
RABBIT: Burada başka kimler var?
TYMPANI: Her çeşit insan. Bunun hakkında konuşmaya iznim yok. Hepsi
de burada olmayı seviyor. Ücretlerimiz dolgun. Kimse şikâyetçi değil. (…)
RABBIT: Kaçmayı denediniz mi?
TYMPANI: Neden? Dışarısının nasıl olduğunu biliyorsun. Burada iyi korunuyoruz. Hiçbir şey bize dokunamaz. Hem ben sinemayı seviyorum. Bu
endüstrinin bir parçası olmakla övünüyorum. (122).
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Oyunda, film stüdyolarının dışındaki yaşamın “sislerle çevrili” olduğundan, hatta
“sanatçıların sürüngenlere dönüştüğü’nden sıklıkla söz edilir. Bu durum, iktida
rın, yani kurulu düzenin, sanatçıların film stüdyolarında esa-ret altında çalışmaya
rıza göstermeleri gerektiğini, bu izole edilmiş film stüdyoları dışında iş bulabil
melerinin, dolayısıyla da mesleklerini yaparak para kazanabilmelerinin olanaksız
oluşuna bir gönderme olarak değerlendirilebilir.
Sinema sektörünün, üretilmiş gerçeklik düzlemi içindeki varlığı, sistemin devamlı
lığına hizmet eden, toplumu manipüle etme aracı olarak kullanılan bir nesne ola
rak değerlendirilir. “Melekler Şehri” oyununda, iktidar, sinema üzerindeki etkinli
ğini, toplum beğenilerini televizyon kanalıyla yönlendirerek yürütür. Temel izleği,
sinema endüstrisine hükmeden iktidar olgusu etrafında biçimlenen bu oyunda
iktidar, toplum kanalıyla kültürel ürünleri ve bu ürünlerle de toplumları yönlendi
ren çok yönlü yapısı ile işlenmiştir.
Shepard’ın “Ölümüne Oyun” ve “Melekler Şehri” oyunları, doğrudan bir siyasi
iktidara gönderme içermez, ancak modern insanın tüketim ve kültür endüstrisi
aracılığıyla iktidar tarafından kontrol altında tutulduğuna dair imalar barındırır.
Her iki oyunda da bu imalar, kültürel ürünlerin de iktidara hizmet etmek üzere
kontrol altında üretildiğini, dolayısıyla sanatçıların da bu sistem içindeki mahkû
miyetleri odağında kurgulamıştır.
“Ölümüne Oyun” ve “Melekler Şehri” oyunlarında konu edilen müziğin ve sine
manın birer endüstri ürünü haline gelmesi, iktidarı da biçimlendiren kapitalizmin
bir gereğidir. Shepard, iktidarın totaliter yüzünü, müzik ve sinema sektörlerinde
ele alarak, kültürel oluşumların da iktidarın etki alanına dâhil olduğuna dikkat
çekmiştir. “Ölümüne Oyun” ve “Melekler Şehri” oyunlarında müzik de sinema
da, artık tüketim oranlarına göre değer biçilen, birer endüstri ürünü oldukların
dan, sanatsal yanlarından koparılmışlardır. Sheparad, kurguya dönüşen gündelik
gerçekliğin içinde sinema ve müzik sektörlerinin de doğrudan bu kurguya eklem
lendiğini, kültürün endüstrileşmesi ve sanatçıların köleleştirilmesini odağa alarak
ürettiği bir gerçeklik referansından kurgulamıştır.
Adorno ve Horkheimer, “Aydınlanmanın Diyalektiği”nde bu konuyu şöyle dile ge
tirirler: Kültürün endüstrileştirilmesi, kültürel ve sanatsal üretimle kesişmektedir.
Kültürün bir “meta” halini alıp, tüketicinin önüne “mal” olarak sunulmasıyla bir
likte, sanatsal üretimin de aynı “alışveriş” ilişkisine dâhil olması kaçınılmaz hale
gelmektedir (Horkheimer ve Adorno, 1996: 14). Sam Shepard’ın da “Ölümüne
Oyun” ve “Melekler Şehri” oyunlarının ana ekseninde bu alış veriş süreci bulunur.
Bu alış veriş sürecinde metalaşan sanat için, üretici olan sanatçı da bir endüstri
ürünü gibi araçlaştırılmıştır. “Melekler Şehri” oyununda hikâyeleri çıkmaza giren
ve batma tehlikesi ile karşı karşıya kalan film yapımcıları, gişe başarısı kazanabi
lecek “yeni” bir şeyler üretmesi için maaşla senarist ve müzisyen kiralarlar. Gişe
başarısı temel amaçtır ve bunun için sanatçılar sadece birer araç konumuna ge
tirilmişlerdir. Oyunun “üretilmiş gerçeklik” zeminindeki iktidarın hegemonyası,
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kültürel ürünlerin üretim sürecindeki sanatçılar üzerinde etkin olduğu denli, do
laylı olarak seyircileri de manipüle etmekte etkin olduğuna dair bir imge de sunar.
İktidar mekanizmaları kültürü metalaştırırken, toplum da, bu “meta” ile kurduğu
zorunlu ilişki doğrultusunda yönlendirmekte ve böylelikle kurgulanmış bir ger
çekliğe hapsetmektedir.
Bu oyunlar, çağdaş Amerikan toplumu, siyaseti ve yaşam biçimine yönelik ciddi
eleştiriler sergilerler. “Ölümüne Oyun”, artık alttan gelen yeni yetmelerin zorla
masıyla şöhretini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir rock yıldızı ile onun
tahtına göz diken genç bir şarkıcının sözle yaptıkları sert ve acımasız düelloyu
anlatır. Tüketim odaklı ve kurguya dönüşmüş modern dünyada, geçmişiyle ba
ğını koparmış, ruhsal olarak tükenmiş bir toplumu yansıtan ve müzikli bir yapı
sergileyen “Ölümüne Oyun”, sürekli denetim altında tutulan bir rock solistinin
odağında, yabancılaşma ve güvensizlikten dolayı acı çeken, parçalanmış bireyle
rin umutsuz hallerini işler. Grotesk sahneler ve gerçeküstücü motiflerle harman
lanmış olan “Melekler Şehri” ise sinema sektöründeki iktidar ilişkilerini ön planda
tutarak, hem sanatçıların hem de toplumun iktidara hizmet etmek üzere prog
ramlandıklarını açığa çıkarır.

Sonuç

Gerçeklik ve gerçeği yansıtma, tarih boyunca tüm sanat dallarında temel mese
lelerden bir olarak ele alınmıştır. “Sanat eserinin doğayı doğrudan taklit etmesi
gerekliliği’ne olan inançla; sanat eserinin değeri de “doğayı taklit edebilme dü
zeyi” ile değerlendirilmiştir. Gerçeklik; içinde yaşanılan dönemin dünya görüşü,
algısı, felsefesi, inanç biçimi, insana ve doğaya ilişkin sorulara verilen yanıtların
yörüngesinde oluşur. Bu yörüngeden ayrılamayan gerçeklik anlayışı da kaçınılmaz
olarak her dönemde, gerek konu gerek biçim özellikleri olarak sanat yapıtlarında
ana belirleyici olacaktır. Bu çalışmada 20.yüzyılın bilim ve teknoloji odağındaki
gelişmeleri ve medya etkisi ile şekillenen dünya algısının, gerçeklik anlayışını nasıl biçimlendirdiğinden hareketle, Baudrillard’ın simülasyon kuramı ana hatlarıyla
ele alınmıştır.
Günümüz toplumlarındaki gerçeklik algısını biçimlendiren, gerçekliği kurguya dö
nüştüren en önemli etken medya ve tüketim kültürüdür. Medya, insanlara dün
yayı, insanları, kurumları olduğu gibi değil, iktidara egemen olanların göstermek
istediği şekliyle, eğlenceyi ön plana geçirip, çoğaltarak, çarpıtarak ve değiştirerek
sunmaktadır. Hakikate dair algının bulanıklaştığı böylesi bir bilgilendirme ise bi
reylerin kendisine sunulan “tasarlanmış” gerçekliğe olan sonsuz bir inancı ve bağ
lılığıyla sonuçlanmaktadır. Artık ekranda görülen her şey “gerçek”, söylenenler
ise “doğru” olur.
Bu çalışmada gündelik hayatın kurguya dönüşmüş olduğu ön kabulü ile yaratılmış
Matrix filmi ile Sam Shepard’ın “Ölümüne Oyun” ve “Melekler Şehri” oyunların
daki “üretilmiş gerçeklik” üzerinde durulmuştur. Sözlerini söylemek için doğaları
gereği bir kurgu dünya yaratan bu yapımlar, sanatın yüzlerce yıldır kendisine re
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ferans aldığı gerçekliğin artık yok olduğunu yeni bir gerçeklik üreterek sorgula
yan, böylelikle yaşamın bizatihi kendisinin kurguya dönüşmüş olduğunu vurgula
yan yapımlardır denilebilir.
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Kendisini Bilmeyen Bilgi; Sanat
Unknown Knowledge to İtself; Art
Yrd. Doç. Ali Asgar Çakmakcı
Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

Özet

Sanat yapıtlarının referans verdikleri şeyler nesne üzerinden onun aşılması ve içindeki imgenin, ‘hakikatin’ ortaya çıkarılması olarak önermeler sunmaktadır. Bu önermelerin yaşamın
nesnel “gerçekliği” karşısında, doğru, yanlış gibi kesin (bilimsel) yargılar içermediği için ya da
ahlaki olarak iyi ve kötü gibi kavramlarla çalışmadığından, her zaman çok dilli ve çok anlamlı
bir yapı sergilemektedirler. Kesin olarak her hangi bir bilgi ve yargı barındırmayan sanat yapıtlarının genel doğası karşısındaki durum, dilin kusuru olarak karşımıza çıkar. Her sanatçı
kendi yaratım sürecini ve mantığını sezgileri yolu ile keşfetme durumunda bulur kendisini.
Bir anlamda sanat, bilinemeyenin ve bilinemez olanın görünür, duyulur ve hissedilebilir kılınmasıyla bir iç deneyim alanıdır. Sanat yapıtlarının üzerinden yapılan anlam arayışının çoğu
zaman çok dilli okumalarla yapıldığı bilinen bir gerçektir. Sanat yapıtlarının doğası karşısında,
dilin referanslarıyla anlatılmaya ve anlaşılmaya çalışılması paradoksal bir yapı gözlemlenmektedir. Sanatçılar çoğu zaman yapıt üretirken anlam arayışı üzerinden doğrudan çalışmaz;
anlamı yapıt üzerinden, deneyimleyerek, arayarak, keşfe dayalı ortaya koyar. Sanat yapıtları
karşısında hissettiklerimizi dile getirmeye yönelik her çaba, duygusunu ve değerini zayıflatma risklerini de içinde barındırır. Çünkü sanat nesnenin içinde olan bir şey değil, nesnenin
taşıdığı imgelemin bizde hissettirdiği iç deneyimin bir özelliğidir. Sanat yapıtları içinde yaşadığımız katı gerçekliğin sınırlarının kırılmasını ve genişlemesini temsil ederler. Dille ifade
edilmeye, anlatılmaya ve açıklanmaya çalışılan sanat yapıtları aynı zamanda dilinde yetersizliğinin göstergelerini oluşturur.
Sanat üzerine konuşma arzusu dilin şeffaflığı ile açıklanabilir. Dil sanat eserleri üzerinden
başka anlamlar kurarken kendi tahakkümünü de dayatır. Dil anlattığı şeyleri, kendi mantığından ve mekânından uzaklaştırarak ve kendi gramer kuralları içinde yeniden ortaya koyar.
Yeniden ortaya konulan, artık o anlattığı şey değildir. Çünkü kendi dilinin bağlamından kopartılmıştır. Bu anlamda hiçbir çeviri kusursuz olamaz. Dil büyük oranda mantığın ve gramer kurallarının içinde yer alır. Ayrıca sanatı anlatmaya ve açıklamaya çalışan dilin diyalektik
yapısı sanatın dille olan ilişkisindeki paradoksları çoğaltır. Günlük kullandığımız dilsel ifadelerin indirgeyici yapısı çerçevesinde duyusal ve duygusal şeyler sanat yapıtları söz konusu
olduğunda kırılarak eksilirler. Dilin gerekçelendirmeye olan yatkınlığı sanat yapıtlarının deformasyonuna zemin hazırlama risklerini barındırmaktadır. Çoğu zaman dil yoluyla kurulan
gerçekliğin sanat biçimleri arasındaki ilişkisi bu çerçevede sorgulanarak ifade olanaklarının
olasılıkları gerçeklik, hakikat, dil ve anlam paradoksları çerçevesinde sorgulanacaktır. Sanatta
karşılaşılan paradoksların gerçeklik bağlamında yine bu paradokslar yolu ile nasıl aşılacağının
olasılıkları araştırılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Sanat, Gerçeklik, Hakikat, Dil, Anlam
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Abstract

The references of art works offer propositions qua overcoming/vaulting from its object and
bring out image and “truth” in them. As distinct from “objective” reality of life, these propositions always present a structure that is multilingual and multiple meaning, because they
do not include accurate (scientific) judgements and they do not work with morality, which
categorize propositions as good and bad. This state seems as the result of the imperfection
of language in the sense that it does not correspond to art works that don’t involve exact
knowledge and judgment in its nature. Every artist ends up discovering the duration of creation and logic by his/her intuitions. In one sense, art is an inner experience field of making
visible, tangible and sensible something which is beforehand unknowable. It is a well known
truth that the searching for meaning by way of art is made with multi-directional readings.
It is paradoxical structure that understanding and expressing within references of language
as reaction to the nature of art. Mostly, artists don’t work with searching meaning while
they produce; they put forward a meaning through art work with experiencing, seeking and
learning by discovery. Every effort to express our feelings by virtue of art works involves
the risks of attenuation of their sensation and value. This is because art is not something in
object, but rather a characteristic of inner experience that image of object created by art.
Art works represent the splitting and the expanding of solid everyday borders of reality. Art
works that is attempted to express and explain through language generate inadequacy of
language at the same time. The desire to speak about art can be explained with the transparency of language. While the language constitutes different meanings through art works,
it imposes its own domination. Language reconstitutes narratives by the way of removing
their own residence and logic with linguistic grammar. That reconstituted one is not the
same with the original, because it is ruptured from the context of its own language. In
this sense, any translation is perfect. Language is substantially in on the rules of logic and
grammar. Moreover, the dialectic structure of language maximizes relational paradoxes
between art and language. When it comes to sensational and sensual art works, the reductive structure of daily statements minimizes. The tendency of language to give justification
involves the risk of providing a base for art works’ deformation. In this study, the relation
between art forms and the linguistic reality will be examined and it will research for the
possibilities of expressiveness within the scope of paradoxes of reality, truth, language and
meaning. Also, it will be analyzed for overcoming these paradoxes by the way of art’s own
paradoxical reality.
Keywords: Art, Reality, Truth, Language, Meaning
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Dil – Düşünce

Dil çoğu zaman düşünmenin örgütleyici baskısını içinde barındırır. Düşünme çoğu
zaman dille olagelmiş ve düşünmenin biricik nesnesi olarak algılanmıştır.
‘‘Dilin düşünmeye katkıda bulunduğunu hiç kimse inkâr edemez. Fakat
bunu, ağırlıklı olarak sözel ortama içkin özellikler yoluyla mı yaptığını, yoksa sözcüklerin ve önermelerin göndermelerine, yani tümüyle farklı bir ortamda verili olan olgulara işaret ederek, yani dolaylı olarak mı işlev gördüğünü, sorgulamamız gerekiyor. Ayrıca dilin düşünme açısından vazgeçilme
olup olmadığını da bilmemiz gerekiyor’’ (Arnheim, 2007: 255).

Dille olan düşünme süreci dilin kısıtlı gramer olanakları içerisinde kendi süzgecinden geçerek olmaktadır. Bu anlamda dille olan düşünme çoğu zaman dilin kendi
gramer kuralları ile olagelmektedir. Dilin kullanım alanları olan söz ve yazı kendi
kurallarını yaratarak farklı iki dünya yaratmışlardır. Sözlü toplumlar yazılı toplumların aksine tanımlarla uğraşmazlar. Tanımlar daha çok yazılı toplumların bir özelliği olarak varlığını korumuştur. Sözlü toplumlarda kelimeler anlamlarını sadece
gerçek yaşamın süreci içerisinden kurarlar. Dil bu anlamda referanslarını eylemlerden almıştır. İnsan eylemleri yazının karşısında anlamsızlaşırlar çünkü sözel dil
direk bir ilişki kurduğu için, el kol hareketlerinin, yüz mimiklerinin ve ses tonunun
canlılığı ile yaşam içerisinde daha anlamlı bir ayrıcalığa sahip olmuştur. Aynı zamanda sözel dilin bu canlılığı, görmenin yüzeysel yapısının aksine derin ilişkiler
kurulmasına neden olmuştur. Sözlü kültürlerde insanlar, her şeyin zamana bağlı
olarak akan bir dünyanın kalbine yerleşirler. Yazı toplumları ise daha hiyerarşik
bir kültür yaratmaktadır ve toplumsalı kuran her şey yazılı olmak zorundadır. Bu
durum aslında bir toplum sözleşmesidir. Kelimelerin dil bilgisinin gramer kurallarıyla görüntülere dönüştüren imgeleri olmadan var olabilmeleri ve bilgiyi iletebilmeleri imkânsızdır. Dilin göstergelerini oluşturan yazı olmasaydı düşüncenin yükü
bir hayli fazla olmak zorunda olabilirdi. Bu anlamda yazı bir bakıma her kültürün hafızası olması bağlamında büyük öneme sahiptir. Fakat yazının bir ayrıcalığı
daha vardır bu ayrıcalık ise aktardığı bilgiyle yazandan da bağımsız oluşudur. Yani
bir anlamda bilinen şeyleri bilenden ayırır ve kendi bağımsızlık alanını kurar. Ve
ilettiklerini nesnelleştirir. Dilin toplumsal yapılanmanın ve bunun beraberinde getirdiği kültürün göstergelerini içinde taşıyan ve aktaran bir iletişim nesnelerinden
olması kaçınılmazdır.

Dil – Bilgi – Gerçeklik

İnsan varlığının çelişik doğasının yarattığı bütün anlamlar, insanın çevresini saran gerçekliğe karşı kendi hakikatini arayışının biçimlenişidir. ‘‘İnsanın yalnızca
gerçek olanın içinde yaşadığına inanılabilir. Oysa biz imgesel ve ideal olanda da
yaşarız; öyle ki imgesel var oluş kuramı ile bir ideal var oluş kuramı geliştirmemiz
gereklidir” (Ponty, 2005: 91). Algılanabilir dünyanın anlaşılabilirliği ve bunu anlatma çabası içerisinde elbette ki yeri zor doldurulabilir bir öneme sahiptir dil. Bu
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anlamda dil, anlatmak istediği şeyi eksiksiz olarak iletebilen bir iletişim nesnesi olarak varsayılır. Ama bu her zaman dilin biricikliği üzerinden kurulmaz. Dilin
olanaklarının sunduğu anlamlar, dilin görselliğe dönüşmeye hazır nesnelerle ve
imgelerle iç içe olma durumunun bir yansımasıdır. Var olanların bilgisi yöntemli
bilgi yani bilimdir. Bilgi insanın bulunduğu coğrafyada ve kültürde yaşabilmek ve
gereksinimlerini karşılamak için bilinçli ve amaçlı eylemlerinin sonucunda elde ettiği her şeydir. Bilgiyi elde etmek için insanın düşünmeye ihtiyacı vardır. Düşünme
ise diyalektiktir ve bu yüzden düşünme insanın nesneler üzerindeki etkinliğinin
ürünlerinin göstergelerini oluşturur. İnsanın bilgiye ulaşması duyu organları vasıtasıyla oluşturduğu duygulanımları ile çevresinin algılanmasını şart koşar. İnsan
ilişki içerisinde, kültürün bütün değerleri farkında olsun ya da olmasın ilerler ya
da geriler. Bu çerçevede algılarının duyu verileriyle olan ilişkisinde zihninin kategorik katılımı, insanın anlam arayışını ve değerlerini oluşturur. İnsan anladığı şeylere değer yükler ve bunun sonucunda anlamak değer yüklenilmiş algıyı doğurur.
Öğrenme ise düşünmenin bir yoludur. Öğrenmek anlamaktır yani bilginin belleğe
aktarılmasıdır. Düşünmek anlamak değildir, anlamak öğrenmektir. Duyu organlarının gözlem yoluyla elde ettiği bilgi düşünme etkinliğinin bir ürünüdür. Düşünme
etkinliği tasarım olgusunu beraberinde getirir ki burada kavramlaştırma başlar.
İnsan için akıl araçtır ve mantık kuralları ile birlikte çalışır. Düşünmenin sonuçları
olan eylem ise diyalektik bilginin kaynağıdır. Bilgini işlenmesi de bu çerçevede
diyalektiktir. Bir şeyin bilgisine ulaşmak onu değiştirmektir. İnsanın içinde yaşadığı dünyanın bilgisi diyalektik olarak dünyayı, dünyasını değiştirir. Bu anlamda
bilgi içinde yaratıldığı kültürün öznelerini de değiştirir. Fakat bilgiyi bilmenin ön
koşulu yapabilmekten geçmektedir. Bu anlamda bilen özne eylemde öznedir yani
etkin olan öznedir. Bilgi, bilgilenme, bilginin işlenmesi ve aktarım süreçleri dille
olagelmiştir. Dilin bu anlamdaki etkinliği yadsınamaz bir öneme sahiptir. Fakat
dilin birde diğer bir yüzü vardır, bu yüz aynanın sırlı yüzeyidir ki buda gerçekliği
kuran dilin, o dili konuşan toplumun üyeleri tarafından ortak bir akıl ve değerler
sistemi yaratarak kendisine benzemeyenleri dışlama ve ötekileştirme tehlikelerini de içinde barındırmaktadır. Bu anlamda birleştiren dil, aynı zamanda ayrıştırır.
İki farklı şeyi bir araya getiren şey, aynı zamanda ayıran ve sınırlayandır. İlişki
sınırdır, sınır ise belirlenen veya belirleyendir. İki ayrı şeyde ilişki bir şeyin belirleyicisi olduğu kadar diğerinin de belirleyicisidir. Çünkü varlık kendi iç dinamiği ile
bu çelişkileri vasıtasıyla dönüşür ve değişir. İnsanın çevresiyle olan dış ilişkileri
sınırlıdır. Bu sınırlar algılarının ona sundukları ile belirlenir hale gelir. Dış gerçeklik
insanın iç dinamiklerinin de belirleyicisidir. Bu anlamda insanın çelişik bir varlık
olması gerilim demektir ve buda değişimi beraberinde getirir. İnsanın kendi varlığı öncelikle çelişki içerisindedir. Bir ilişkide insanın kendisiyle veya çevresiyle
olan ilişkisinde çelişki vardır. Var oluşun tüm alanları ilişki içerisindedir. Fakat ilişki
aynı zamanda ayrımdır. Bir şeyin etkisinin altına girmemiz direncin korunamadığı
durumlarda olur. Ve bu noktada çatışma başlar çatışma süreç başlatır, düşünme
süreçlerimizi ve analiz etme süreçlerimizi. Öngörülebilir veya öngörülemez durumları çelişkilerimizin çatışmaları yaratır. Ve bilim öngörülebilirlikler üzerinden
kurulur. Görüldüğü üzere bilim ve bilimsel bilgi mantıksal olarak çelişik birliktir ve
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izafidir. Düşüncenin dille her şeyi açıklayabileceği fikri kesinliğe olan ihtiyaçtan
kaynaklanmaktadır fakat çevremizdeki şeyler sonsuz sayıdadır ve dildeki anlamın
ifadesinin de çok anlamlılığı, zenginliği kaçınılmazdır. Yorum çokluğu her şeyden
önce bilgiyi değil anlayışı arttırır. İnsanın yaşadığı dünyadaki kesinlik arayışı düzeni ve kuralları beraberinde taşımaktadır. Bu durum insan aklının neyi algılayabildiği neyi algılayamadığı üzerinden mümkün olan en mükemmel dünyanın inşasını içerisinde taşımaktadır. Anlamlandırma ve adlandırma, tasnif insanın dünyayı
yaşayabilmek için belirsizlikleri elden geldiğince ortadan kaldırmak için kullandığı
bir mantığı ürünüdür. Fakat yaşamak çoğu zaman bu belisizliklerle yaşamaktır.
Dilin bu yapısı gereği bütün olumlu veya olumsuz yapısıyla sürekli olarak diyalektik içerisinde olması bile tek anlamlılığı ile çelişmektedir. Dil bu yapısıyla sürekli olarak kendi anlamsal ilişkilerini bildiği üzerine düşünürken ve eylerken bile
daha birçok belirsizlikler yarattığının farkına varamaz. Buda eldeki bilginin hala
yetersizliği üzerine kurulu olan kesin bilginin ve mutlak anlamlara sahip olmamızın imkânsız olanla sürekli olarak hesaplaşma zorunluluğunun olduğudur. Bilgilerimiz arttıkça belirsizliklerimizde o oranda artmaktadır ve bilginin taşıcısı olan
dilde bu belirsizliklerden nasibini elbette alacaktır. Bilgi bizlerin kısıtlı algılarımızın
yarattığı bir olgudur. Dil diğer bir yandan her ne kadar gramer kurallarının mantıksal yapısıyla kurgulanmış olsa da doğası gereği gerçekliği yansıtan bağlardan
da yoksundur. Dil gerçekliği anlamak ve kavramak yeterli bir araç değilse başka
ifade biçimleri de yaratılmak zorundadır. Dilin gerçekliğin bilgisini tamamen yansıtacak biricikliğini kabul edersek başka ifade biçimlerini aramamıza ve yaratmamıza da gerek yoktur. Görünen o ki dil dışında birçok ifade araçlarımız var ve biri
diğerinin eksikliğini giderecek anlam zenginliğini oluşturmaktadırlar. Dili bilmek,
gerçekliğin kendisini bilmek değildir. Dilin bu çelişik yapısı gereği insanlığın kendi
dışındaki dünyanın doğru bilgisine sadece dil yoluyla ulaşabileceği yanılgısında
yatmaktadır. Dilin aktardığı gerçeklik sadece temsil edilebilir bir dünya yaratır,
buda dilin kendi iç mantığından kaynaklanmaktadır. Oysaki dilin bu belirsizlikleri
aynı zamanda zengin okumalarla ve yorumla aşılabilir. Dilin bu çelişik doğası da
ancak bizlerin ona yaklaşım biçimleriyle aşılabilir. İnsanların genellikle eksik düşünme mantığının oluşturduğu yanılgılar öncelikle dilde kendini gösterir. Buda
dilin biricik iletişim nesnesi olduğu çelişkisini güçlendirmektedir. İnsanın bilgi deneyim ve duygularını tam olarak aktarmakta dil yetersiz bir araçtır. Anlamlı ile
anlamsız, değerli ile değersiz, normal olan ile normal olmayan kavramlar arasında
kesin sınırlar yoktur. Tek dil, tek anlam, tek gerçeklik gibi indirgemeci yaklaşımlar genellikle iktidarın, otoritenin mantığının oluşturduğu şeylerdir. Mutlak bir
gerçeklik ve anlam arayışı, mutlak bir otorite arayışıdır. Bu çerçevede bu mutlak
ve teklik üzerinden kurulan mantığın dili iktidarın dilini yani zorunluluğun dilini
oluşturmaktadır. Bu dilde farklı olanın, otorite tarafından normal olmadığı varsayılanın yaşama sansı yoktur. Kesin ve mutlak bilgi totaldir ve farklı tercihleri ve
kültürel farklılıkları ortadan kaldıran bir mantığın ürünüdür. Kesinliğin dili monologdur. İnsanın kesinliklerle bir güven arayışının, istikrar arayışının çabası tek bir
yaşam formuna taşır. Bu tekliğin sunduğu yaşam ise tek bir anlam ve gerçeklikle
yaşamadır.
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Dil- Paradoks

Gerçekte insan tarafından yaratılmış olan dil en az yaratanı kadar belirsiz ve sistematize edilmeye uygun değildir. Dil bu anlamda paradokslarını genellikle edebiyatta ve şiirde kurar.
“Poetik söz, içinde paradoks içerir. Poetik dilin önemsiz, politik ve bilimsel konuşmayla karşılaştırıldığında bir tali konu olduğuna inanıyorsunuz.
Haklısınız; fakat şiir sürekli olarak, çifte anlamlar, çok yönlü yorumlamalar, yanlış temeller, farklı boyutlar boyunca çok anlamlılığın belirsizliğine
çeker. Söz daima paradoksaldır; çünkü o, doğrudan doğruya, kişiler olarak
çok anlamlılığımıza tekabül eder” (Ellul, 2005: 43).

Edebiyatın ve şiirin dili kelimeleri bir malzeme olarak kullandığı için metaforiktir.
Metafor dildeki anlamları düz ve mantıksal anlamından uzaklaştırılarak dili vesileye dönüştürür, anlamı zenginleştirerek belirsizlikler yaratır.
“Anlamın belirsizliği ve dilin çok anlamlılığı yaratıcılığa kaynaklık eder. O,
bir poetik sorundur; fakat yalnızca şiirin estetiği ile ilgili bir mesele değildir. Bir dil poetikası ve keza bir ilişkiler poetikası vardır. Bu poetik’i sürekli
yeniden dokunması gereken dille sınırlandıramayız; söz konusu ilişkinin de
aynı zamanda içeriği unutulmamalıdır. Dil, daima belirsiz olan bu ilişkiye
yeniden başlamamızı gerektirir. Onu zekice sorgulama, açıklama ve sözel
mübadele yoluyla tekrar tekrar tekzip etmeliyim” (Ellul, 2005: 36).

Anlamın zenginleşmesi yorumu içinde barındırarak tek anlama yani kesinliğe,
iktidara direnir. Dilin tek anlam olarak kavranması kusursuz bir dil arayışının dolayısıyla kusursuz bir dünya arayışının bir göstergesidir. Fakat bu kusursuz dil arayışının yanıldığı noktada hayata bakmak yeterli gelecektir sanırım. Yaşam sosyal
olarak belirsizlikler alanıdır ve dile de bu belirsizlikler çok anlamlı ve yoruma açık
olarak zaten sızmıştır.
“Anlam, belirsizdir; bu nedenle dilimi daima iyi düzenlemeliyim ve işittiğim sözleri yeniden yorumlamaya çalışmalıyım. Diğer kişinin bana söylediği şeyi anlamaya çalışırım. Bütün dil, az ya da çok, çözülmesi gereken bir
muammadır, mümkün olan anlamı bulunan bir metnin yorumlanmasına
benzer. Anlama ve yorumlama çabalarımla tanımlar oluşturur ve sonunda
anlamı kurarım. Anlamı söylemin yoğun sisi üretir” (Ellul, 2005: 36).

Dilin düşünme açısından vazgeçilemezliği çelişiktir, fakat düşünmeye katkıda bulunabilir araçlardan birisi bağlamında bakılabilinir. Dil çelişkileri gidermez aksine
çelişkileri de içerir. Dil değişir ve bizde dilin taşıdığı gerçekliklerin, tanımlarında
beraberinde değiştirdiğine tanık oluruz. Mekanik ve tanrısal değildir dil bu yüzden içinde barındırdığı paradoksal yapıları görebilirsek yaşayan bir canlı gibi de-
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ğişebilen bir organizma olduğunu da kavrayabiliriz. Fakat dilin bu organik canlılığı
kendiliğinden olan kendine has bir yapı da sergilediğini görebiliriz. Bu çerçevede
dil insan eylemlerinin fiillerine referans verir, yani bir oluştur. Dilin bu yapısı tek
anlamlılıkla sınırlı değildir, insanların ifade olanaklarından sadece birisidir. Paradoksun sunduğu çok anlamlılık bir yandan kötü bir şeydir çünkü riskleri vardır, diğer yandan iyi bir şeydir çünkü insan düşüncesinin ve yaşam pratiklerinin olanaklı
olanlarla olanaksız olanların gerilimini sunar. Bu gerilimin yaratıcılığın kapılarını
aralanması için bir şanstır.

Sanat – Sezgi

Kendini var etme bilgisi sanattır. Sanat bilimin bilgiselliğinin olmadığı bir durum
yaratarak yaşam karşısındaki duygu ve düşünce deneyimlerimizin olanaklarını
zenginleştirir. Kesin ve net olmayan belirsizlikler bizden farklı düşünen ve yaşayan insanların ötekileştirmelerinin önündeki engelleri kaldırır. Dil tarafından
sistematize edilen insan zekâsı belirsizliğin yol açtığı güvenli olmama durumu değişimi engeller. Bıraktığı duygusal etki dille hesaplaşan biçimin aynı yolla biçimle de hesaplaşmanın olanaklarının yolunu açar. Her sanat yapıtının dili kendini
oluşturan malzemenin biçimlenişinde oluşturur. söz yada yazı biçimdir ve kendi
bütünlüğünü oluşturan yapıtları temsil eder. Sanatçının niyeti ile gerçekleştirdiği
eser arasındaki farkı, yani sanatçının farkında olmadığı farkı anlamak ister izleyici.
Sanatı salt estetik beğeniler üzerinden algılamaya ve anlamaya çalışmak onları
sınırlamak, yanlış anlamaktır. İzleyicisi için ise ortada açıklanmayı ve bilmeyi gerektiren nesneler vardır ve bunları bilgisinin sınırları içerisinde kavramak ve bilmek ister. Çoğu zaman sanat eserlerinin dille anlatma ve aktarma zorunluluğu bu
bilinemeyenler üzerinden olur. Fakat sanat üzerine söylenen ve yazılanlar da yeni
bir yorum yaratabilir ve anlam zenginliğine neden olabilir. Bu sanat eserini anlatmak ve açıklamak değildir o sadece yorumlardan birisidir. Yorum yorumlayanın
yaşamına ve derinliğine farklı anlamlar katarak yaşamın zenginleşmesini sağlar.

Sanat – Anlam – Gerçeklik – Paradoks

Sanat, insanın çok boyutlu anlama yönelik, var olmayanlarla düşünmenin ve kendisini yaratmasının en anlamlı etkinliğidir. Açıklamanın, açıklama ile yabancılaşmanın, dille olan bir hesaplaşması olarak kendine bağımsız bir varlık alanı edinmeye çalışır sanat. Aynı zamanda imgelerin referanslarıyla da kendi sınırlarından
ve tek anlamlığından sıyrılmanın olanaklarını da yaratır.
“İmge- alanların deneyimlenmesi sadece orda olanı almakla ilgili bir şey
değildir; aynı zamanda, insan bilincinin hiçbir zaman durağan ya da sabit
olmamasına benzer şekilde, sürekli değişen dinamik bir ilişki yaratmakla
da ilgili bir şeydir” (Burnett, 2005: 86).

Dil yoluyla anlaşılmaya ve açıklanmaya çalışılan sanat yapıtları, dilin bu amaçlılığı
içerisindeki anlamlarla kendi kalıbında yeniden biçimlendirmeye çalışır. Diğer bir
yandan sanat yapıtları üzerine konuşma ve yazma arzusu büyük oranda kendi
oluşum mantığında dönüştürerek farklı yorumlara neden olmuş buda anlamın

Uluslararası Sanat Sempozyumu

189

zenginliğini sadece tek bir anlam aramanın beyhudeliğini ortaya koymuştur. Her
nesne onu algılayanın anlam bütünlüğü ile kurgulanır. Bu çerçevede görmeye
dayalı sanat yapıtları algılarımızın sınırları içerisinde daha özel bir yere sahiptir.
Çünkü gördüklerimizi anlamlandırmamız büyük ölçüde gözün yönelimleri üzerindendir. Görmek gerçekliğin sınırlarını yaratırken göremediklerini yok sayarak anlamlandırmayı kendi kalıbında biçimlendirir. Göz, gördüğünü bilir ve bildiğini anlamlandırmak için dile getirir. Bu dile getirme çabası hangi araçları kullanacaksa
o araçların dilin de yaratarak farklı anlamlara ulaşılabilir. Her anlatım ve aktarım
dili kendi sınırlarını da beraberinde getiri ki buda bu sınırlarında aşılabilmesiyle,
o dilin gerçekliğinin de aşılmasını şart koşar. Bu durum kullanılan dilin içerisindeki metaforlarla oluşmaktadır. Metaforlar yoluyla her dilin anlatım ve aktarım
malzemesinin sınırları aşılmaya çalışılır. Görsel, işitsel, düşünsel metaforlarla
sanatçılar, imgeleri örgütleyerek bilindik şeylerin sınırlarını genişletir ve gündelik dilin anlam kodlarından kopuşlarının ifade biçimlerini oluştururlar. Bir şeyin
başka şeylerle olan bağı ve bağlantıları keşfedilerek anlama dolayısıyla yaşama
zenginlik ve değer katarlar. Sanat, gerçekliğin katı doğası karşısındaki yeryüzünün
sırlarını, sanat eserlerinin sezgisel olarak keşfettiği temsili doğası ile aralayabilir.
Sanat bir anlamda sanatçının sezgileriyle hissettiği dünyanın verili gerçekliğine
açıklık getirmek için, kendisine dayatılmış olan katı gerçekliğin sınırlarını zorlar.
Bu anlamda sanatçı gerçekliği bulanıklaştırarak yerini kişisel olarak yorumladığı
ama tam olarak adlandıramadığı ve bilemediği yapıtını koyar. Sanat yapıtı tam
olarak bitmeyen bir sürecin ürününe dönüşerek, bilinebilirliğin ötesine geçmektedir. Bu anlamda sanat yapıtını oluşturan sanatçı bile tam olarak ortaya koyduğu
yapıtı bilemeyebilir. Sanat yapıtı onu yaratan sanatçısına akıl yoluyla görülebileceği rüyalarının kapılarını aralar.

Dil – Sanat

Dil dünyayı ortak aklın ürettiği gerçeklerle sınırlayarak sanatın o sınırsız ve sonsuz okumalarından olabildiğince kaçmak istemektedir. Dil bir anlamda kullanıla
kullanıla içi boşaltılmış kelimelerle sanat yapıtlarını kuru ve yavan bir açıklamaya
sığdırmaya çalışarak, var oluşuna gerekçeler arar. Ve zorlayıcı doğasının bir gereği olarak dil her şeyi kendi anlamlar kalıbında şekillendirmeye çeker kendisini.
Genel olarak insanlar sanatı daha çok anlamak isterler bu sebepten olsa gerek
sanatçısından da anlaşılabilir bir dilde açıklama beklerler. Oysaki sanat daha çok
duyumsadığımız ve hissettiğimiz bir şeydir, izleyicisinden ya da dinleyicisinden
kendisine katılımını bekleyerek zenginleşir. Dil ve sanat farklı varlık koşullarını
içerir. Ve diğerinden öbürünü anlama çabası sekteye uğrar ve eksilir. Bir anlamda
diğerinin boşluğunu bir diğeri doldurarak bütünsel bir yapıyı birlikte inşa ederler. Sanat yapıtları dille kurulan anlamın bilgisine ulaşamayan hayalet bir dil inşa
ederler. Sanat, dilde bağlamın yitimiyle birlikte aşkın bir duruma sıçrama ve dilden sıyrılmanın deneyimlerini vücuda getirir. Her kültürün dili, kendi gramer kuralları ile örgütlenmiş ve kültürel kodlarla yüklenmiş yapısıyla bir anlamda farklı
dilleri konuşan insanları ayırır. Sanat ise her insanda ortak olan güzeli arayışının
ve insanlığın en anlamlı ve en zararsız etkinliği olarak insanları din, ırk, kültür,
dil ayırt etmeksizin birleştirir. Bu çerçevede sanat dilin biricikliğinin ve her za-
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man dille kurulan anlamın daha ötesine geçme çabasının ürünlerini vermektedir.
Sanat üzerine konuşma ve onu dille anlama çabası aynı zamanda dilin şeffaflığı
üzerinden oluşur. Sanatın çok anlamlılığının göstergelerini dille anlama çabasını
yine çoğul anlamlar inşa ederek anlam paradokslarını çoğaltır. Gündelik dilin indirgeyici yapısı, yine bu mantığın ürettiği anlamı da indirgemesini beraberinde
getirerek sanat eserlerini de bir vesileye dönüştürme risklerini içerisinde barındırır. Özellikle günümüzdeki sanat yapıtları, güncel sanat okumaları çok anlamlı
zenginliğin göstergesidirler. Güncel sanat yapıtları tek verili olan anlamaları bozarak yapı sökümcü bir mantıkta kendi biçimleyici yapısını öne sürer. Güncel sanat
yapıtlarında estetik hazzın yerini düşünsel hazın alması, hatta ikisinin neden birlikte olamayacağı sorunsalını öne almıştır. Güncel sanat yapıtlarının genel doğası
göstergeleri metaforik okumalarla tek anlamlı okumaları ve tek anlam arayışını
ve bunu dile sığdırma çabasını ortadan kaldırmaya yöneliktir. Tek anlam ve tek dil
büyük oranda iktidarın dilidir. Bu anlamda sanat yapıtlarının bu tek anlamı ve tek
dili aşmaya çalışmaları aynı zamanda iktidarın diline karşı bir duruştur. Bu anlamda güncel sanat yapıtları hep üzerine konuşulmayı talep etmesiyle dili kullanmış,
dile açılan görme olanakları sayesinde çok anlamlı okumalara olanak sağlamıştır.
”Kopuş, sözcükler ile formların, söylenebilir ile görülebilirin, görülebilir ile görülemezin birbirleriyle yeni usullere göre ilişkilenmesidir’’ (Rancıere, 2008: 16). Güncel
sanat yapıtlarının disiplinler arası çalışmaları, bilindik tüm anlam kodlarını kırarak
yepyeni ifade olanaklarının yaratılmasına ve keşfedilmesine olanak sağlamıştır.
Günümüz sanat yapıtlarının dille olan ilişkisinde de yorum çokluğuna açık olmalarıyla, her şeyden önce tek gerçeklik, tek dil, tek anlam anlayışına karşı bütün
indirgeyici yaklaşımlara karşı bir duruşu sergilerler.
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Özet

Savaşlar, faşizm, komünizm, ırkçılık, sömürgecilik, sanayi devrimi, kapitalizm, sermaye, tüketim, kentleşme, telekomünikasyon, internet ağı, sanallaşma gibi totaliter iktidar söylemleriyle özgürlük, başkaldırı, grev, protesto, gösteri, karşı olmak, alternatiflik, asilik, sokak gibi
toplumsal alandan türeyip söyleme katılan kelimeler, XX. yüzyıla damgasını vuran kavramlardır ve yüzyıl bu söylemler üzerinden iktidarlarla toplumların çatışmasına bolca sahne olmuştur. Bu söylemlerin isyan duygusuyla birlikte eyleme dönüşerek hayat bulmasıyla toplumsal
kültür ve bireysel ilişkilerde değişiklikler kendini göstermiştir.
Kapitalizmin topluma dayattığı hızlı tüketime yetişebilmek için maddi kazanç amaçlı hızlı
üretim ve çalışma temposu içinde yaşayan birey, bir kısırdöngü içerisinde her geçen gün
daha hızlı dönen bir dünya içinde yaşamına devam etmektedir. Öncelikle iletişim ve ulaşımda kendini gösteren yaşamın hızlı tüketilmesi bireysel ve toplumsal ilişkilerde de kendini
göstermiştir. 1950’li yıllardan günümüze, modern kültürün getirdiği ve postmodern kültürün devam ettirdiği, yaşam mekanları ve makineleşmiş yaşama biçimleri toplumu oluşturan bireyler arasındaki ilişkileri gevşetmiş, bu bağın yerini öncelikle televizyon ve bilgisayar
kullanımının yaygınlaşmasıyla oluşan sanal ilişkiler almıştır. Sanallık bireyin toplumla olan
ilişkisini temelden sarsmış, diğerleriyle ve değerleriyle olan bağını iyice azaltmış, bireyi kendi
yalnızlığı içinde depresif bir konuma getirmiştir.
Günümüz metropollerinde yaşayan birey hayatı ve ilişkilerini daha hızlı yaşamakta, toplumla
ve diğer bireylerle ilişkisini gelişen teknolojinin etkisiyle sanal bir gerçeklik üzerinden kurmaktadır. Sanal ilişkiler içinde giderek daha çok eylemsizleşen birey fikrine karşı, baskıcı iktidar rejimleri karşısında, toplumda karşı kutuplaşmalar oluşmuş ve tepki olarak eylemsiz olan
bireyin eyleyen birey haline gelmesi kaçınılmaz olmuştur. Eylem kavramı yüzyıl başından itibaren bireylerden topluma yayılmış, günümüzde herkesi ilgilendiren kolektif bir hal almıştır.
Bireyin eylemsiz kaldığı, kamusal alanda yaşamın silindiği dönemlerde, ortak eylem ve kolektif kimlik arasındaki ilişkiden söz edilemezken, artık sokaktaki birey diğer bireylerden ilişkisi
kopuk, yalnız insan “flaneur” konumunu terk edip etkin, eyleyen bir kimliğe bürünmüştür.
Tüm bu değişimler sanata ve sanatçıya yansımış, bireylerin yanyanalığı ve birlikteliğinin getirisi olarak sanat, efekt (biçimsel etki) üretmekle birlikte, eylem üzerinden deneyim üretmeye de yönelmiş ve bireyler üzerinden yeniden kişiselleşmiştir. Burada sanatçı, sanat yapıtı
ve izleyici arasındaki ilişki değişime uğramış, sanatçıyla izleyici arasında bir iletişim köprüsü
olan nesnel sanat eserinin yerini sanatçı ve izleyicinin kolektif eylemi almıştır.
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Bildiri, XX. yüzyılın başından günümüze kadar geçen süreçte, modernizmle kopma noktasına gelen toplum-sanatçı ilişkisinin nasıl ve ne şekilde tekrar kurulmaya çalışıldığı, toplum
(izle-yen birey), sanatçı (üreten birey) ve eylem olan sanat (izleyen birey ve üreten bireyin
kesiştiği zaman zaman yer değiştirdiği alan) arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlar. Bu ilişki, sanat yapıtının eyleme dönüşme koşulları ve sanat yapıtının nasıl ve niye eylem haline
dönüştüğü, bu dönüşümün sanatçı ile izleyici arasında nasıl bir etkileşim doğurduğu ve bu
döngü içerisinde sanatla yaşam arasındaki çizginin bulanıklaşmasıyla ilgilidir.
Anahtar Sözcükler: İzleyici, Katılım, Performans, Politika, Toplum

Abstract

Some terms of totalitarian power discourse such as wars, fascism, communism, racism,
imperialism, industrial revolution, capitalism, capital, consumption, telecommunication,
urbanization, web, virtualization and the terms that spread out against totalitarian power
in social sphere like freedom, rebellion, strike, protest, being opposite, alternative, street
are the prominent concepts that mark 20th century. The conflict between society and the
power, changes in social, cultural, and individual relationships has been the ongoing issue
since then.
Every passing day, the individual in that society is inevitably dragged into fast production
and intense work time circle to keep up with consumerism imposed by capitalism.
From 1950s to the present, Mechanical life style and living places popularized with modern
culture and continued by post-modern culture have influenced the relationships among
individuals negatively. Virtual relationship which becomes widespread with television and
computer took the place of that relationship. Virtuality has shaken individual’s relationship
with the society deeply; it lessened the bound between individual and his values and by
alienating the individual even from himself, it put him into a depressive world.
The individual who has been living in metropolitan places continues his life with mechanical
movements and creates his relationships with society and other individuals over a virtual
reality with the influence of technological developments. Individual’s moment of inertia
against that virtuality and oppressive government regimes inevitably caused a response.
That response transforms the individual who is inaction into an active subject. From the beginning of the century, the concept of action has spread from individuals to the society and
become a collective issue. Before that the relationship between common action and collective identity was an unspeakable concept. However, today individual who has abandoned
his place of “flaneur” has an active identity.. All these changes has reflected on art and artist; as a result of collective consciousness, art has produced visual effect (formal exposure)
and experience over the action. It can be said that there is a functional change among artist,
artistic work and the audience; formal work of art which is a kind of bridge between artist
and the audience has replaced with the collective action of artist and the audience.
The aim of this study is to analyse the relationship, which came to the breaking point with
modernism, between society (audience), artist (individual who produces) and art as an action (the area where the individual who is able to observe and the individual who produces
come across or change their places). Also this study shows how and in what ways that
relationship has been rebuilt from the beginning of the 20th century to the present. That
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relationship reveals how and why work of art turns into action, the conditions of the transformation and also it shows the influence of the transformation on the interaction between
artist and the audience and how it blurs the line between art and life.
Keywords: Spectator, Participation, Performance, Policy, Society
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Günümüzde kapitalizmin topluma dayattığı hızlı tüketime yetişebilmek için maddi kazanç amaçlı hızlı üretim ve çalışma temposu içinde yaşayan insan, bir kısırdöngüde, her geçen gün daha hızlı akan zaman içinde yaşamına devam etmektedir. Yaşamın hızlı tüketilmesinin etkileri öncelikle bireysel ve toplumsal ilişkilerde
kendini gösterir. 1950’li yıllardan günümüze, modern kültürün getirdiği ve postmodern kültürün devam ettirdiği, yeni yaşam mekanları ve makineleşmiş yaşama biçimleri toplumu oluşturan bireyler arasındaki ilişkileri gevşetmiş, bu bağın
yerini öncelikle televizyon ve bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasıyla oluşan
sanal ilişkiler almıştır. Sanallık bireyin toplumla olan ilişkisini temelden sarsmış,
diğerleriyle ve değerleriyle olan bağını iyice azaltmış, bireyi kendi yalnızlığı içinde
depresif bir konuma getirmiştir.
İnsan, XX. yüzyıl başında gezegeni elektrik kablolarıyla donatarak yaşam seviyesinin yükselmesini sağlayan teknolojinin her yere ulaşmasını sağlamıştı, yüzyıl
sonunda ise yeryüzü ikinci bir ağla, kesintisiz ve sınırsız bilgi kaynağı olan internet
ağıyla çevrelenmiş durumdadır. Artık bireyler ekran üzerinden her şeye erişebilmektedirler, bu durum dünyayı deneyimleme algımızı ve ilişkilerimizi kökten
etkilemiştir. Günümüzde bireyler teknolojiye, medyaya o kadar bağımlı hale gelmişleridir, ekran karşısında o kadar çok zaman harcar olmuşlardır ki neredeyse
tüm bireylerin ‘gerçek’ fiziksel yaşamları dışında ikinci bir ‘hipergerçek’ sanal
yaşamları olduğundan bahsedilebilir. Baudrillard konu hakkında, “günümüzde,
gerçekliğin kendisi hipergerçekliktir” der ve ekler;
Artık günlük politik, toplumsal, tarihsel, ekonomik gerekliğin tamamı hipergerçekliğin simülasyon boyutuyla bütünleşmiş durumda; zaten gerçekliğin ‘estetik’ halüsinasyonunu yaşıyoruz (…) yaşamın karşılayabileceği,
hatta bunu onu aşmak için yapabileceği bir kurgu yoktur; gerçeklik gerçeğin oyununa dönüştü, kökten büyüsünü yitirdi, ‘sıcak’ ve fantazmatik
aşamanın yerini ‘dingin’ sibernetik aşama aldı (Baudrillard. 1988. s.1070).

Teknolojik gelişmeler gerçeklik algımızı etkilediği gibi, iletişim teknolojilerindeki gelişmeler de bireylerin ilişkilerini ve iletişim biçimlerini değiştiren bir diğer
unsurdur. Tüm bu teknolojilerin ortak yanı ise bir taraftan kolay bir iletişim biçimi sağlarken diğer taraftan bireyleri biraz daha yalnızlaştırmak, sanal bir yaşam
biçimi içine çekmek olmuştur. Bu bağlamda bireyin yalnızlaşması günümüzde
tüketime dayalı kapitalizmin buyruğudur. Günümüzde oluşan bu yalnızlaşma durumunu daha iyi anlamak için kapitalizmin tarihine ve zaman içindeki değişimine
bakmak gereklidir.
XVIII. ve XIX. yüzyılın üretime dayalı kapitalist ‘disiplin toplumu’ nun yerini XX.
yüzyılın ikinci yarısı ve XXI. yüzyılda tüketime dayalı kapitalist ‘denetim toplumu’1
almıştır. Her iki rejim de toplumu ve bireyi baskı altına alarak iktidar istekleri doğrultusunda yönlendirmektedir ve kendilerine göre özgürleştirici ve köleleştirici
1- ‘Disiplin toplumu’ ve ‘Denetim toplumu’ terimleri Foucault’un “Hapishanenin Doğuşu: Gözetim ve Ceza” adlı
yapıtından alınmıştır.
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yanları bulunmaktadır. XIX. yüzyıl kapitalist toplumundan postmodern topluma
kadar olan süreçte beden, merkezi, hiyerarşik, otoriter kurumlar içine kapatılarak denetlenmiştir. Bu dönemlerde tasarlanan “Panopticon” hapishaneler, merkezi disipliner denetim mekanizmasına iyi birer örnektir. Merkezde gözetleme
kulesi ve çevresinde bulunan iki tarafı camlı, bu sayede de merkezde bulunan
kuleden kolayca denetlenebilen, daire biçiminde konumlandırılmış hücrelerden
oluşan panoptik hapishane, Michel Foucault’un “Hapishanenin Doğuşu: Gözetim
ve Ceza” adlı başyapıtında modern zamanlardaki iktidarın işleyiş biçimini gözler
önüne seren bir metafor olarak lanse edilmiştir. Foucault’ya göre “Panopticon”
mahkumların hareketlerini, davranış biçimlerini ve hatta düşüncelerini kontrol altında tutan bir aygıt, bir makinedir adeta. Mimari yapısı sayesinde mahkumlar ne
kadar saklanmaya çalışırlarsa çalışsınlar merkezdeki gözleme kulesinden gözetlenebilmektedir. Sürekli gözetim ve denetim altında tutulmakta olduğunu bilen
mahkum zaman içerisinde kendisini kuledeki gardiyanın gözüyle görmeye ve o
gözün beklentileri doğrultusunda hareket etmeye başlar. O kadar ki, artık kulede bir gardiyan olup olmadığı bile önemsizleşir, zira artık mahkum hapishanenin
gözünü, otoritenin bakış açısını içselleştirmiş ve iradesi dışında mahkumluk rolünü benimsemiştir. (Görüntü 1-2) Artık kulede gardiyan olmasa bile mahkumlar,
gardiyan varmışçasına kendi otokontrollerini kurmak durumunda bırakılmışlardır
(Foucault. 2013. ss.19-24).

Görüntü 1. 1919’da Louisiana’da kurulan
Stateville Hapishanesi

Görüntü 2. 1919’da Pittsburgh’da kurulan
Western Penitentiary Hapishanesi

İkinci Dünya Savaşı’na kadar olan dönemde batıda toplumun kapatılarak yönetilmeye çalışıldığı söylenebilirken, 1960’lardan itibaren ise açılmaya tanık olunur.
Fabrika üretimleri yerini çalışma saatleri esnek, küçük ölçekli üretime, eskiden
toplumsal şekillendirmenin önemli bir aracı olan büyük ordu yerini, profesyonel
küçük ordulara bırakırken, kadınların iş hayatına ve sosyal hayata aktif bir şekilde
katılmaya başladığı görülmektedir. Eğitim katı ve disipliner yapısından uzaklaşarak esnek hale gelirken, akıl hastanelerinde hastane dışı günlük terapiler gündeme gelmiş, hapishane koşulları düzeltilmeye çalışılmıştır. Yeni sistem toplumu
kapatmak yerine, onu hareketin, hızın, tüketimin alanına sürerek denetlemeyi
hedeflemiş, böylelikle kapalı olanı vitrine çıkartarak tüketimin bir parçası haline
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getirmiştir. Postmodern kapitalist iktidar düzeni, toplumu tüketim alanına birbirlerinden yalıtılmış yalnız bireyler olarak çekmiş ve bireyleri evlere bağlayan televizyonda bireyler arasındaki bu iletişimsizliğin ilerlemesine yardımcı olmuştur
(Çabuklu. 2014. ss.11-14). Öncelikli olarak bilgi ve kültür paylaşımı amacıyla icat
edilmiş televizyon ve internetin günümüzde neredeyse yalnızca tüketim ve eğlence sektörünün hizmeti altına girerek oluşturduğu çekici ekran ilişkisi, bireyler
arasındaki ilişkileri gevşetmiş, böylelikle beden yalnızlaştırılmıştır. Yalnızlaşan bedene ise izleme görevi verilmiştir. Günümüzde medya başkalarının özel hayatlarını uzaktan izleme üzerine kurulmaktadır. Bu durum gizlice izlemeyi ve izlenmeyi
normalleştirirken, altında ‘sen de izleniyor olabilirsin’ mesajı vermektedir.
Denetim toplumunda tüketerek kapitalizme hizmet etmeye alıştırılan birey mekansal değişiklikler ve teknoloji vasıtasıyla denetlenmektedir. Kapital sermaye
dolaşımını hızlandırmak için bireyleri çekmeyi amaçlayan yeni, çekici, çok kapsamlı ve rahat denetlenebilecek mekanlar olan alışveriş merkezleri, bireyleri tüketime yöneltme politikasının ürünleridir. Ayrıca bu mekanlar oluşturulan yapay
kültür ve sanat merkezleri haline de getirilmektedir. Yaşam mekanlarının bu şekilde tekrar tasarlanması denetleme bakımından da iktidar politikalarına uygundur. Dar sokaklara yayılmış şekilde bulunan dükkan ve oturma mekanları yerine
alışveriş merkezlerinde oluşturulan mekanlar çok daha denetlenebilir durumdadır. Şöyle ki; XIX. yüzyılda sadece hapishanelerde uygulanan panoptik denetleme
sistemi günümüzde kayıt ve takip cihazları gibi gözlemleme teknolojilerinin de
yardımıyla, tüm topluma uygulanmaktadır. Günümüz toplumunda güvenlik kisvesi altında her yerde bulunan kameralar an ve an insanları gözlemlemektedir.
Bunun yanı sıra günümüzde bilişim suçları gerekçesiyle, istenilen her kişinin sanal
ortamdaki her hareketinin izlenebilindiği veya cep telefonları üzerinden bulunduğu yerin tespit edilebildiği ve konuşmalarının kayıt altına alınabilindiği bilinen
bir gerçektir. İktidara hizmet eden teknolojinin yardımıyla artık tüm yaşam mekanları düzenli olarak izlenebilen panoptik birer hapishane modelidir.
Tüm bu tespitlerden yola çıkarak aynen XIX. yüzyıl panoptik hapishanelerinde
mahkumların yaptığı gibi günümüzde de birbirleriyle iletişimi kesilmiş bedenlerin
yoğunlaştırılmış kontrol sistemlerinin etkisiyle kendi kendine bir otokontrol mekanizması üretmesi ve evcilleştirilerek tüketim toplumuna dönüşmesi sağlanır,
böylelikle kapital sisteme, iktidarlara hizmet etmesi beklenir. Ancak izlenme, tüketme ve baskı üzerine kurulu bu yeni düzeni kabul etmeyen toplumun direnmesi
sonucunda toplumsal hareketler ortaya çıkar.
Günümüzde yaratılan yeni dünya düzeni vasıtasıyla iktidarların birey, beden ve
toplum üzerindeki yoğun denetleme politikalarıyla birlikte kimlik ve cinsiyet
ayrımcılığı, dinsel ve ideolojik sömürüler, gezegenle ilgili ekolojik sorunlar vb.
konular toplumsal hareketlerin ana konuları olduğu gibi sanatın da konularıdır.
Günümüz sanatında toplumla ilgili bu konular sanatçılar tarafından farklı sanat
pratikleriyle izleyiciyle buluşturulur. Bu yazının üzerinde yoğunlaştığı izleyici katılımıyla gerçekleştirilen performanslar da bu yöntemlerden biridir.
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Sanatsal Eyleme Katılımın Nedenleri

Amerika ve Avrupa’da altmışlı yıllarda ilk örnekleri görülen izleyici katılımıyla
gerçekleştirilen sanatsal performanslara günümüzde sıklıkla karşılaşılmaktadır.
Günümüzde performans sanatında izleyici katılımının ön plana çıkmasının ipuçlarını, günümüzde sanatla hayatın birbirlerine iyice yakınlaşmasından yola çıkılarak hayatta aramak doğru bir yaklaşım olacaktır. Çünkü hayat sanatı etkiler ve
hayatımız iki kutuplu genişlemektedir; bir taraftan medyaya, teknolojiye bağımlılık, sanallaşma, yaşam mekanlarının yeni yapısı ve her şeyin değerinin parayla
ölçülmesi vb. etkenler bireyleri birbirlerinden uzaklaştırırken, diğer taraftan bu
uzaklaş(tır)maya karşı oluşan toplumsal olaylardaki birlikte olma, yakınlaşma durumu ya da ihtiyacıdır. 1980’lerden günümüze olan süreçte toplumun iktidarlara
ve düzene/düzensizliğe karşı duruşunda sergilediği, isyankarlık olarak nitelendirilebileceğimiz toplumsal hareketlerin kapsam ve biçim değişikliklerinin sanat
alanında karşılık bulduğu görülmektedir. Ancak sanat alanındaki karşılıklara geçmeden önce toplumsal olayların son otuz yılda geçirdiği değişiklikleri incelemek
gereklidir.
1980 öncesi eski toplumsal hareketler belli bir sınıfı ya da grubu ilgilendirirken,
günümüzde yeni toplumsal hareketler bir sınıfı/grubu ilgilendiren bir olgu olmaktan ziyade geniş kitlelere hızlı bir şekilde yayılabilen, eskisine göre daha kitlesel ve
etkili olan hareket biçimlerine dönüşmüştür. Yeni toplumsal hareketlerin kitleselleşmesinin ve eskisine göre daha fazla etkili olmasının bazı sebepleri bulunmaktadır. Her şeyden önce toplumsal hareketlerin bireyler arasında etkileşim üzerine
kurulması zorunludur. Buradan hareketle bu etkileşimi doğuran unsurlardan en
önemlileri şunlardır; öncelikle yeni toplumsal hareketler eski toplumsal hareketlere göre genellikle sınıf aidiyeti taşımayan, belirli bir sınıftan çok daha fazla bir
kesimi ilgilendiren insan hakları, ekolojik denge, savaş karşıtlığı, feminizm, cinsiyet politikaları, işsizlik, ekonomik krizler, nükleer karşıtlığı ve iktidar baskıları gibi
konulardan kaynaklanmaktadır. Slavoj Zizek küresel kapitalizmin farklı ülkeleri
farklı biçimlerde etkileyen karmaşık bir süreç olduğunu belirtirken, sistem içinde
patlak veren yeni toplumsal hareketlerin ortak yönünü şöyle açıklar;
bütün çeşitliliklerine rağmen protestoları birleştiren öğe, bunların hepsinin
kapitalist küreselleşmenin farklı veçhelerine karşı tepkiyi temsil etmeleridir. Günümüzdeki küresel kapitalizmin genel eğilimi, pazarların daha fazla
genişletilmesi, kamusal alanların çevrelenip kapatılması, kamu hizmetlerinin (sağlık, eğitim, kültür alanlarında) azaltılması ve giderek otoriterleşen
bir siyasal iktidar yönündedir (Zizek. 2013. s.8).

Küreselleşme ve kapitalizmin etkisiyle şekillenen yeni yaşam biçimlerinin her
sınıftan insanı, bir arada yaşadıkları metropollerde barındırması sebebiyle toplumsal hareketler belli bir sınıfı temsil etseler dahi kitleselleşme eğilimine girmişlerdir. Çünkü metropollerde her türlü sınıfın yaşam alanları ortaktır, bu sebeple
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kamusal alanlarda gerçekleşen toplumsal hareketler mekansal olarak her türlü
sınıfın yaşama biçimine etki eder.
Son olarak ve belki de yeni toplumsal hareketlerin etkisinin artmasındaki en büyük pay yeni örgütlenme biçimleridir. Televizyon, gazete gibi ana medya araçlarının büyük sermaye gruplarının elinde, sermaye kaygısı yüzünden egemen ideolojinin sesini yansıtan kanallar olması toplumsal hareketlerin örgütlenmesinin
önüne geçmektedir. Çünkü geniş kitlelere hitap eden yanlı medya iktidar baskısıyla etkisi büyüyebilecek bir toplumsal hareketi topluma iletmeyerek ya da yanlı
ileterek harekete gerçekleşecek muhtemel tepkiyi ve desteği engelleyebilmektedir. Günümüzde ise ana medya kanallarının yanı sıra teknolojinin ilerlemesiyle
artık her evde bulunan alternatif medya ortamı mevcuttur. Sermayeye bağlı olan
ana medya araçlarına alternatif olan internet, toplumsal bir hareketin kamuoyuna duyurulmasında ve hareketin kitleselleştirilmesinde en etkili araç haline gelmiştir. Işık, alternatif medyanın önemini şu cümlelerle anlatır;
Alternatif medya ortamı internet ve sanal eylemler; yasal düzenlemelerin uygulanmasında yeterince özgür olunmadığı durumlarda bir alternatif
örgütlenme ve tepki gösterme ortamı haline gelme potansiyeli taşımaktadır. Nitekim kitlelere ulaşmak ve onları harekete geçirmek, varlıklarını
önemli politik aktörler olarak yasallaştırmak gibi toplumsal hareket
örgütleri için son derece önemli olan unsurlar, bugün internet medyası
sayesinde somutluk kazanmaktadır (Işık. 2013. s.IV).

Her ne amaçla ortaya çıkarsa çıksın her çeşit toplumsal hareket destek görmek
için bir şekilde kendini topluma tanıtmak ve amaçlarını açıklamak zorundadır. Bu
nedenle her türlü toplumsal hareketin kitleselleşmesi için medya, bir başlangıç
olarak kabul edilebilir. Bu noktada yeni toplumsal hareketler için alternatif medya önemlidir. İnternet ortamı bireye kişisel itirazlarını dillendirme ortamı sunduğu gibi toplumsal hareketlerin duyurulmasında, kolektif bir yapı içinde örgütlenilmesinde de en önemli araçtır. İnternet ortamı sayesinde bu hareketler, fiziki
gerçekliği olmayan bir dünyadan sokaklara taşabilir ya da tam aksine sokaktan
sanala eylemler taşınabilir. Bu bakımdan alternatif medya, farklı sınıftan bireyleri
barikatlar arkasında aynı hedef doğrultusunda birleştirme konusundaki başarısından dolayı yeni toplumsal hareketler için çok önemli bir yere sahiptir. Ayrıca
unutulmamalıdır ki toplumsal hareketlerin temelini oluşturan bireyler arasındaki
etkileşimin başarıya ulaşmasının ön koşulu “etkileşen bireylerin bilgi, birikim ve
beklentilerini buluşturup, etkileşim neticesinde ulaştıkları sonuç ve elde ettikleri
ürünü ortak olarak sahiplenebilmeleridir” (Uyar. 2003. s.137). Toplumdan ve her
türlü toplumsal hareketten etkilenen sanatçı için de sanat, bir tepki gösterme,
tepkisini paylaşma ve toplumla olan etkileşimini sahiplenme aracı olabilmektedir.
Bu tespitlerden yola çıkarak politikleşen hayat içerisinde günümüz sanatçısının
politikleşmesi neredeyse kaçınılmaz,2 görünmektedir. Sanatçı yaşadığı zamanın
koşullarını yansıtır ve böylelikle yaşadığı zamanı sanatıyla ölümsüzleştirir. Bu politikleşen hayat ve sanat süreci içerisinde sanatçının tepkisini göstermesinin belki
2- Bu durumun kaçınılmaz olması, metropolde yaşayan ve günlük olaylara kayıtsız kalmayan birey için öngörülen
bir tespittir. Tespitte istisnai olma durumu mutlaka bulunmaktadır.
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de en etkili yolu, diğer sanat yapma biçimlerinin yanı sıra, kendi bedenini kullandığı ve izleyiciyle birlikte planlı ya da plansız gerçekleştirilen performanslardır. Bu
performanslar toplumsal hareketlerde olduğu gibi bireylerden çok daha güçlü
olan ideoloji karşısında bir olma, birlikte hareket etme dürtüsünden kaynaklanmaktadır.
Ancak unutulmamalıdır ki “her şey bir yana başkaldırı kişisel bir meseledir” (De
Waresquiel. 2004. s.12). Buradan kaynakla sanatçının herhangi bir toplumsal sorunu ele alan bir eylemi de öncelikle bireysel bir performanstır. Bu performansın
daha geniş kitlelere yayılması ve destek görüp görmemesi sanatçının önceden
planladığı bir durum değil, rastlantısal bir durumdur. Sanatçı için performansı
sadece anlatmak istediği derdini kendi üslubuyla dillendirmesinden ibarettir. İzleyicide eğer sanatçı tarafından dillendirilen derdi paylaşılıyorsa, performansa
katılabilir ve bu şekilde sanatçıya destek olabilir.

Günümüzde Performans

Performans dilinin politik bir dil olmasının ve günümüzde bu dilin toplumsal hareketle birlikte geniş kitlelere ulaşabilmesinin bazı sebep ve sonuçları bulunmaktadır. Ancak bu sebep ve sonuç ilişkilerine bakmadan önce katılımcı performansın
ne olduğuna ve günümüze nasıl geldiğine bakılmalıdır.
Genel hatlarıyla bakıldığında, sonucunun önceden kestirilemediği, deneyim, süreç, eylem kavramları ve sanatçı-izleyici ilişkisinin ön planda olduğu performans
sanatı genellikle sanatçı tarafından solo olarak gerçekleştirilir ve burada eylemin
amacı, düşünceyi performans diliyle izleyiciye aktarmaktır. Ancak izleyici katılımıyla gerçekleştirilen performanslarda eylem, seyirci ile sanatçı arasında dolaysız fiziksel bir iletişim kurmak için kullanılır. Bu tarz performanslarda seyirci katılımı kendiliğinden ya da organize edilmiş olabilir; amaç, izleyiciyi sadece seyreden,
pasif konumdan aktif üreten, sanata dahil olan bir konuma getirmek ve sanatla
hayat arasındaki mesafeyi yok etmektir. Bu durum 1970’lerden bu yana sanat
eğilimlerinin de ortak bir tutumudur: “son otuz yılın başlıca eğilimlerinden biri, en
mahrem kişisel alandan tutun da en genel siyasal alana kadar bütün bir hayatla
sanatı yeniden bütünleştirmeye çalışmaktır” (Shiner. 2004. s.402). Tiyatro teorisyeni Richard Schechner, hayat ve sanatı, estetik dram ve sosyal drama kavramları
üzerinden tartışarak birbirleriyle olan bağını açıklarlar. Richard Schechner’e göre,
Tiyatro insanları toplumsal hayatta belli sonuçlar yaratan eylemleri estetik dramı üretirken hammadde olarak kullanıyor, toplumsal aktivistler de
tiyatrodan türetilen teknikleri dönüp yeniden tiyatroyu besleyecek sosyal
drama etkinliklerini desteklemekte kullanıyorlar (Carlson. 2013.s.41).
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Böyle bir karşılıklı alış veriş anlayışı içerisinde hayat ve sanat düzenli olarak birbirlerinden beslenmekte ve birbirlerini etkilemektedir. Schechner, bu karşılıklı
ilişkiyi “sosyal drama” ve “estetik drama” arasındaki akışı gösteren bir diyagram
çizerek anlatır. Yan yatmış sekiz diyagramının da görüldüğü gibi döngüsel bir hareket içerisinde, estetiğe ait bilinçte oluşan tiyatral (sanatsal) teknikler ile sosyal
hayata ait toplumsal ve politik eylemler birbirleriyle döngüsel bir ilişkiye sahiptirler. Bu ilişki içerisinde birbirlerinin hem sebebi hem de sonuçlarıdır. (Görüntü
3) Günümüzde ise sosyal drama (hayat) ve estetik dram (sanat) o kadar iç içe
geçmiştir, aralarındaki ilişki o kadar yakınlaşmıştır ki, birçok durumda hayat bir
performans ya da tersinden okunursa performans günlük hayatımız olmuştur. Bu
durumun örnekleri ise genellikle XXI. yüzyıla damgasını vuran sosyal dramalar;
politik toplumsal olaylarda görülmektedir.

Görüntü 3. Richard Schechner’in “sosyal drama” ve “estetik dram” arasındaki döngüsel akışı
gösteren diyagramı.

Son yıllarda yeni toplumsal hareketlerde görülen haykırış dili örgütlü, birlikte
yapılan eylemlerin yanı sıra bireysel yapılan eylemlerden türeyerek topluma
yayılan performanslara da sıklıkla rastlanılmaktadır. Bu performansların etkisi oldukça ses getirmiş, toplumun desteğini de görerek ortak bir itirazı iktidara
yöneltme konusunda başarılı olmuşlardır. Kamusal alanda gerçekleştirilen ve
genellikle politik konularla ilgisi olan bu performansların izleyicisiyle olan ilişkisi
ise farklı şekillerde kurulmaktadır. Bu ilişki bazen sadece izleyicinin, sanatçının
gerçekleştirdiği eylemle kurduğu empatisi düzeyindeyken, bazı performanslarda
sanatçının izleyiciyi kışkırtarak eyleme dahil ettiği görülür ya da izleyici gönüllü
veya rastlantısal bir biçimde doğrudan eyleme katılır ve performansın tamamlayıcı parçası haline gelir.
Petr Pavlensky (Rusya), 2013-2014 yıllarında gerçekleştirdiği iktidarın baskıcı
otoritesini ve politikalarını eleştirdiği bir bizi performansıyla bahsi geçen eylem
biçimlerine örnek olarak verilebilir. Pavlensky, 3 Mayıs 2013 tarihinde, “Carcass
(Kadavra)” adını verdiği eyleminde, hükümetin baskıcı politikalarına karşı düzenlediği siyasi protesto eyleminde, dikenli tellerle sarılmış bir şekilde asistanı tarafından Saint Petersburg Yasama Meclisi’nin girişine bırakılır. (Görüntü 4-5) Polis
Pavlensky’i gözaltına alana kadar sanatçı dikenli telden yaptığı kozası içinde ken-
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disiyle iletişime geçmek isteyenlere karşılık vermeden, çıplak ve hareketsiz kalır.
Daha sonra kendisiyle yapılan bir röportajda eylemi, “siyasi tutukluların sayısının
giderek artması ve toplumu sindirmek, sivil aktivizmi baskılamak amacıyla çıkartılan yasalara karşı bir duruş sergilemek amacıyla”3 yaptığını söylemiştir.

Görüntü 4-5. Petr Pavlensky, “Carcass (Kadavra)”. Rusya, 2013.

Sanatçı 10 Kasım 2013 Rusya Polis Günü’nde, “Fixation (Sabitleme)” adını verdiği
eyleminde, Kızıl Meydan’da bulunan Lenin’in mozolesi önünde çıplak şekilde yere
oturmuş ve kendini testislerinden taş yola çivilemiştir. (Görüntü 6) Sonrasında
yaptığı açıklamada eylemi, Rus medyasının siyasi ilgisizliğini ve Rus toplumunun
kaderciliğini protesto amacıyla gerçekleştirdiğini açıklamıştır.

3- http://en.wikipedia.org/wiki/Petr_Pavlensky
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Görüntü 6. Petr Pavlensky, “Fixation (Sabitleme)”. Kızıl Meydan, Rusya, 2013

19 Ekim 2014 tarihinde ise, “Seperation (Ayırma)” ismini verdiği eyleminde, Serbsky Center’ın4 çatısında çıplak oturarak Rusya’daki psikiyatri kurumlarının siyasi
istismarını protesto olarak kulak memesini kesmiştir.5 (Görüntü 7-9)

Görüntü 7-8-9. Petr Pavlensky, “Seperation (Ayırma)”. Rusya, 2014.

Pavlensky, toplumu uykusundan uyandırmaya çalışan bunun içinde beden üzerinden acı ve şiddet kavramlarını kullanan bir sanatçıdır. Pavlensky, otorite karşısında istemsiz itaate zorlanarak şekillendirilmeye çalışılan bedenini otoriteye
karşı bir söylem olarak ortaya atar. Kendi bedenine verdiği acı, bedenini yalın ve
yalnız bırakması, aynı bedene sahip izleyiciler üzerinde daha yoğun düşünsel bir
etki yaratmaktadır. Şöyle ki, performans izleyicisi, izledikleri üzerinden sadece
sanatçının vurgulamak istediği sorunu değil, kendi bedeni üzerinden sınırlarını
da hayal etmeye başlar. Bu durum performans sanatı seyircisinin izleme ve takip
etme biçimlerine yeni bir açı getirmiş oluyor. Richard Schenhner’in belirttiği gibi,

4- Serbsky Center: Rusya’nın ana adli psikiyatri merkezi ve psikiyatri hastanesi.
5- http://sanatkaravani.com/hayatini-bir-sanat-yapitina-donusturen-adam-pyotr-pavlensky/
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Bir izleyenin performansçı olması için onun performans sanatına doğrudan dahil olmasına gerek yoktur. Bir performansın izleyeni olmak, başlı
başına bir performanstır. İzleyiciler öğretilmiş kişiliğin kendilerine, dünyaya gözlerini açtıklarından beri güdülediği kişilikleriyle her daim bir performans içindedirler. Ancak bu onları elbette performans sanatçısı yapmaz.
Burada, insan iletişimindeki performans ile performans sanatçısının iletişim amaçlı performansını birbirinden ayırmak gerekir (Schenhner. 2004.
s.340).

Pavlensky’nin önceden seyirci toplama amaçlı bir duyurusu veya kurgusal bir
sahne tasarımı yoktur ve bu bakımdan izleyici performansla kurgusal değil, kamusal alanda rastlantısal bir şekilde karşılaşmaktadır. Pavlensky’nin izleyicisiyle
olan ilişkisi ise doğrudan bir izleyici katılımı yerine, gerçekleştirdiği eylem sırasında vücuduna verdiği acıya duyulan empati ile sınırlıdır.
Belçikalı performans sanatçısı Francis Alys’in performanslarında ise Alys, kimi zaman izleyiciyi kışkırtarak etkileşim sağlarken, kimi zaman ise izleyici performansa
-Alys’in isteği ile veya isteği dışında- katılarak performansın parçası haline gelmiş
ve sanatçı ile izleyici arasındaki iletişim performans üzerinden gerçekleştirilmiştir
1999 yılında gerçekleştirdiği, “Zocalo” adlı performansında Alys, Meksika’nın
politik olaylarının merkezi olan Zocalo meydanın ortasında dikili duran Meksika
bayrağının gölgesinde on iki saat boyunca durur. Meydandaki diğer kişiler bu performansında Alys’e eşlik etmişler ve güneş batıp gölge tamamen kaybolana kadar gölgede kalmaya devam etmişlerdir. Bu katılım önceden planlanan bir durum
değil, hayatın akışında gerçekleşen rastlantısal bir katılımdır. (Görüntü 10-12) Bu
performansında bayrağın gölgesinde güneşten saklanan Alys için bu eylemi bir
ideolojinin arkasına saklanmak anlamına gelmektedir.6

Görüntü 10-11-12. Francis Alys. “Zocalo”. Zocalo Meydanı, Meksika, 1999.

6-http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/time-zones/time-zones-artists
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Alys, 2002 yılında Lima, Peru’da gerçekleştirdiği “When Faith Moves Mountains”
adlı performansında ise eyleme katılmaya gönüllü olan beş yüz kişiyle birlikte çalışmıştır. Bu katılımcılar küreklerle Callao şehrinin gecekondu mahallesi olan Ventanilla bölgesinde yaşayan halktan kişilerdir ve performansta bir kum tepesinin
bir tarafından adım adım ilerleyerek toprağı tepenin diğer tarafına taşımışlardır.
(Görüntü 13-15) Eylemin yapıldığı Callao bölgesi politik olarak Peru’nun genelinden farklı bir politik inanca sahip olan fakir halkın yaşadığı bir bölgedir. Alys,
bu performansıyla toplumsal birlikteliğin gücünün önemine vurgu yaparken aynı
zamanda bu gücün coğrafyayı bile değiştirebileceğini göstermeye çalışır.7

Görüntü 13-14-15. Francis Alys. “When Faith Moves Mountains”. Peru, 2002.

Alys’in bu iki performansında izleyici eylemin doğrudan katılımcısı ve parçası olmuştur. Katılım ilk performansta rastlantısal gelişmişken, ikinci performansta ise
Alys’in daveti ve gönüllülük esasıyla gerçekleşmiştir.
Alys’in performansları gibi toplumsal olaylardan türeyip, kamusal alanda, toplum içinde gerçekleştirilen performanslarda, performansın nasıl gelişeceği, nasıl
sonlanacağı, etkisinin ne olacağı sanatçı kadar performansa etkisi olan izleyici tarafından da belirlenir. Bu tarz performanslara hem zaman, hem coğrafi, hem de
politik olarak bize en yakın, aynı zamanda da etkisi hala hatırlanan performans,
2013 yılının yaz aylarında İstanbul’da gerçekleşen Gezi olayları sırasında “Duran
Adam” olarak adlandırılan Erdem Gündüz’ün, kendi deyimiyle “sivil itaatsizlik”8
eylemidir.
Ekolojik bir direniş hareketi olarak başlayan ancak kısa sürede politik ve toplumsal baskılarla bunalan toplumun desteğiyle birlikte uzun soluklu toplumsal bir
isyan etme hareketine dönüşen Gezi olayları sırasında, iktidara karşı sesini duyurma amaçlı farklı şekillerde isyan etme modelleri denenmiştir. Ancak iktidar
toplumu dinlemek ve beklentilerini anlamaya çalışmak yerine baskısını giderek

7- http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Al%C3%BFs
http://www.e-flux.com/journal/allegories-of-art-politics-and-poetry/
8- http://www.radikal.com.tr/hayat/kim_bu_duranadam-1138088
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arttırarak bu isyan hareketini durdurmayı hedeflemiştir. Zizek, günümüzde Türkiye ve benzeri coğrafyalarda sıklıkla yaşanan toplumsal olayların gücünün kaynağını ve toplumun beklentilerini şöyle açıklar;
Günümüzün protesto eylemleri ve isyanların sürekliliğini sağlayan etken,
birbirleriyle örtüşen çeşitli taleplerin bir araya gelmesidir ve bu başkaldırıların kuvvetini de bununla açıklayabiliriz; İnsanlar, otoriter rejimlere karşı
(‘normal’, parlamenter) biçimlerden yana mücadele ediyorlar; (…) ırkçılığa ve cinsiyet ayrımcılığına karşı, siyasette ve iş dünyasında çürümeye
(endüstriyel atıklara çevrenin kirletilmesine ve tahrip edilmesine vb.) karşı
mücadele ediyorlar; neo-liberalizme karşı refah devletini istiyorlar; çok
partili ritüellerin ötesine geçen yeni demokrasi biçimlerini talep ediyorlar.
İnsanlar ayrıca, genel olarak küresel kapitalist sistemi sorguluyor ve kapitalizmi açan bir toplum fikrini canlı tutmaya çalışıyorlar (2013. s.12,13).

İktidarla toplum arasında oluşan gergin kaos ortamı sırasında Erdem, hareket
ederek bu kaosa dahil olmak yerine hareketsiz ve sessiz bir şekilde durarak performansını gerçekleştirmiş ve bu yolla sesini duyurmaya çalışmıştır. (Görüntü 1617) Aynı zamanda bir politik direniş hareketi de olan Erdem’in bu performansı,
sanatla hayat arasında artık iyice incelen çizginin tam üzerinde durmaktadır. Yapılan performans/eylemin sanata dair bir performans mı yoksa hayata dair bir
‘sivil itaatsizlik’ eylemi mi olduğu konusunda oldukça bulanıktır. Bu bakımdan günümüzde sanatla hayatın birbirlerine ne kadar yaklaştığına ve bu yakınlaşmaya
performans sanatının nasıl dahil olduğuna iyi bir örnek teşkil etmektedir.

Görüntü 16-17. Erdem Gündüz, “Duran Adam”. Gezi olayları,
İstanbul, Taksim Meydanı, Haziran 2013.

Erdem’in eyleminde (davranış) /performansında (tutum) oluşan izleyici katılımı
ise Erdem’in önceden planladığı bir durum değildir. Ancak eylem/performansın
gördüğü destek ve izleyici katılımı eylem/performansın etkisini ve gücünü arttıran en büyük etken olmuştur. Michel Maffesoli, sanatın potansiyel güçlerinden
birinin “bağlar kurabilmesi” olduğunu belirtirken, Bourriaud, “Sanat daima farklı
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seviyelerde ilişkisel, yani toplumsallığın bir etmeni ve bir diyalog kurucu olmuştur”
der ve ekler, “Bir yapıt, bireysel ya da toplu buluşmalara zemin hazırlayan ve onları çekip çeviren bir makine gibi, belli ölçüde rastlantılara bağlı, ilişkisel bir aygıt
gibi iş görebilir” (Bourriaud, 2005. s.48).
Bu bakımdan Erdem’in performans diliyle gerçekleştirdiği ‘sanatsal bir eylem’ iken, diğer taraftan toplumsal bir dil bütünlüğü içinde toplumla birlikte
gerçekleştirilen ortak bir ‘politik eylem’, bir haykırıştır. Bu yüzden gördüğü destek
ve izleyici katılımı bireyler arasında kurulan ortak düşünce bağından kaynaklıdır.
Sanatçı ile izleyici/katılımcı arasında oluşan diyalog ise performans dili altında
eylemsel bir diyalogdur. (Görüntü 18-19)

Görüntü 18-19. Erdem Gündüz, “Duran Adam”, 2013.

Örnek olarak alınan sanatçılar; Petr Pavlensky, Francis Alys ve Erdem Gündüz’ün
performanslarının ortak noktaları; günlük hayatın pratikleri olan, oturma,
uzanma, yürüme, gölgede güneşten saklanma ve ayakta dikilme gibi basit
gündelik hareketlerle hayata olabildiğince yakın bir şekilde kamusal alanlarda
gerçekleştirmiş olmalarının yanı sıra, hayatın politik yanına dair güncel, eleştirel
bir söylemlerinin olması ve birbirlerinden farklı yöntemleri olsa dahi izleyicileriyle
bir şekilde iletişime geçme çabalarıdır. Ve bu iletişim şekli Pavlensky’de izleyicinin sanatçıyla kurabileceği empati boyutunda, Alys ve Erdem’de ise sanatçıların
isteği veya isteği dışında izleyicinin doğrudan fiziksel katılımı ile gerçekleşmiştir.
Hayatla sanatın yakınlaşma süreci içerisinde, verilen örneklerde günlük hayatın
pratikleriyle gerçekleştirilen ve sanata mı yoksa hayata mı dair eylemler olduğu oldukça belirsizleşen, aynı zamanda da izleyiciyi de bir şekilde eyleme dahil
eden bu tarz performanslar günümüzde performans sanatı içerisinde oldukça sık
görülmektedir. Özelde içinde bulunduğumuz coğrafyada genelde ise tüm dünyada giderek politikleşen hayat içerisinde sanatında politikleşmesi kaçınılmaz bir
süreçtir ve performans doğrudan bedenle ilgili olduğundan bu politik hayatı en
iyi yansıtan sanat dili olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumsal olaylardan türeyen
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ve izleyici katılımıyla gerçekleştirilen performanslar toplumun bütün olma, birlikte hareket etme dürtüsünün en iyi göstergesidir.

Kaynakça

BAUDRİLLARD, Jean. (1988). Simülasyonun Hiper-gerçekliği. Çev. Charless Harisson ve Paul
Wood. Sanat ve Kuram. 1900-2000, Değişen Fikirler Antolojisi. İstanbul: Küre yayınları,
2011.
BOURRIAUD, Nicolas. (2005). İlişkisel Estetik. Çev. Saadet Özen, İstanbul: Bağlam Yayınları.
CARLSON, Marvin. (2013). Performans, Eleştirel Bir Giriş. Çev. Beliz Güçbilmez, Ankara:
Dost Kitabevi Yayınları.
ÇABUKLU, Yaşar. (2014). Özgürlükçü Düşüncenin Peşinde. İstanbul: Metis Yayınları.
DE WARESQUIEL, Emmanuel. (2004). İsyankar Yüzyıl, Yirminci Yüzyıl’ın Başkaldırı Sözlüğü.
Çev. İsmail Yerguz, İstanbul: Sel Yayıncılık.
FOUCAULT, Michel. (2013). Hapishanenin Doğuşu. Çev. M.Ali Kılıçbay ,İstanbul: İmge Yayınevi
IŞIK, Gülcan. (2013). Nükleer Santral Karşıtı Toplumsal Hareketin Analizi, Sanaldan Sokağa
Toplumsal Hareketler. Ankara: Nobel Yayıncılık.
SCHENHNER, Richard. “Performance Theory”. New York: Taylor & Francis, 2003
SHİNER, Larry. (2004). Sanatın İcadı. Çev. İsmail Türkmen, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
UYAR, Tanay Sıdkı. (2003). Toplumsal Hareketler ve Çevre. İstanbul: Alan Yayıncılık.
ZİZEK, Slavoj. (2013). Dünyadaki İsyanların Anlamı. İstanbul: Agora Yayınları.

Görüntü Kaynakçası

Görüntü 1: https://gkuloglu.wordpress.com/page/2/
Görüntü 2: http://www.felsefeforumu.com/viewtopic.php?f=51&t=59
Görüntü 3: (Carlson. 2013. s.42)
Görüntü 4-5: http://arbatovagidepar.livejournal.com/969746.html
Görüntü 6: http://m.event.net.vn/nghe-si-gay-xon-xao-khi-khoa-than-va-tu-cat-tai-250470.
htm
Görüntü 7-8-9: http://www.omnia.com.mx/noticias/artista-ruso-se-corta-oreja-como-protesta-por-uso-de-la-psiaquiatria-para-fines-politicos/
Görüntü 10-11-12: https://startanewutopia.wordpress.com/2010/03/05/francis-alys-three-pieces/
Görüntü 13-14-15: http://culturacolectiva.com/francis-alys-intervenciones-alegoricas/
Görüntü 16-17: http://www.adabasini.com/haber/duran-adam-akiminin-oncusu-konustu-88036.html
Görüntü 18-19: http://www.gazetea24.com/galeri/taksimde-duran-adam_8043.html?g=36

Uluslararası Sanat Sempozyumu

209

210

International Art Symposium

Postmodern Söylemin Modernizmle Olan
İkilemi ve Postmodern Grafik Tasarım Yöntemlerinde
Göstergelerarasılık Süreci
The Dilemma Between Postmodern Statement and Modernism and
Intersemiotic Process in Postmodern Graphic Design Methods
Öğr. Gör. Murat Çeliker
Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü

Özet

Modernizmden bir kopuşu ifade eden “postmodernizm” önceline eleştirel bir yaklaşım içerisindedir; modernizmden beslenen, onun bir sonucu olarak ortaya çıkan ve onu yenileyerek
sürdüren postmodernizm onu tümüyle reddetmez ancak kendince düzenler, yeni bir bağlamda yeniden üretir. Dolayısıyla modernizm ve postmodernizm arasında çelişik bir durumun varlığından bahsedebiliriz. Bu bağlamda sözünü ettiğimiz ‘paradoks’ kavramı sözlükteki
anlamı olan ‘çelişki’ kavramıyla sınırlandırılmıştır. Postmodern düşünce ile birlikte, daha önceden yapılmış eserlerden yola çıkarak yeni tasarımlar ortaya koyma eğilimi başlamış, diğer
disiplinlerde olduğu gibi grafik tasarım da bu düşünce şeklinden derinden etkilenmiş ve yeni
bir görsel dil şekli ortaya çıkmıştır. Farklı disiplinlerin birbirlerinden etkilenmeleri ve önceden
yapılan eserlerin yeni tasarımlarda bir çıkış noktası olarak görülmesi ve eski yapıtların alıntılanması, yansılanması, taklit edilmesi vb. işlemleriyle bir yeniden üretim söz konusudur. Bu
tasarımların hem bildik hem de yeni ve özgün bir üretim gibi görünmesinin gerekliliği bize
paradoks gibi gelebilir fakat amaçlanan eski ile yeniyi bir arada kullanarak özgün bir tasarım
ortaya koyma çabasıdır.
Grafik tasarım, tıpkı dilbilimde olduğu gibi bir göstergeler dizgesidir. Postmodern süreçte
yapıt dilbilimin verilerinden yararlanarak çoğu zaman bir metinlerarasılık olarak, grafik tasarım ise bir göstergelerarasılık üzerinden tanımlanmaktadır. Dolayısıyla çağdaş kuramlar
ışığında bir tasarım sürecinin rastlantısal bir işlem olmaktan öte tasarımın belirli bir bilgi
birikimi gerektiren bilinçli bir üretim olduğu ve ‘bildirinin’ bu seçime göre oluşturulup alıcıya sunulduğu vurgulanmaktadır. Göstergelerarasılık bu süreci kavramak adına kuramsal
ipuçları sağlamaktadır. Çalışmamızda bu yaklaşıma bağlı olarak kullanılan yöntemlerin grafik
tasarımdaki karşılıkları ele alınacaktır.
Anahtar Sözcükler: Postmodernizm, Modernizm, Göstergelerarasılık, Alıntı, Yeniden Üretim

Abstract

Postmodernism, which means a disengagement from modernism, has a critical approach
towards its predecessor. Postmodernism, which is nourished by and has emerged from
modernism, does not completely refuse the latter; however, postmodernism reorganizes
modernism in its own way and recreates it in a new context. Therefore, we can mention
the existence of a paradoxical situation between modernism and postmodernism. Within
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this context, we have restricted the meaning of the term paradox. With the postmodern
thinking, a tendency to create new designs making use of past works and naturally the
tendency has influenced graphic design as well and a new visual language emerged. The
fact that different disciplines affect each other, old works inspire new ones and graphic
designers imitate past works and in short the fact that they are nourished from old designs
mean a reproduction. These designs may seem both old and familiar and new and original,
which may seem like a paradox; however, the aim is to create an original work by making
use of old and new together.
Graphic design, just as it is in linguistics, is a semiotic system. In the postmodern period,
literary works are defined as intertextuality while graphic design is defined from the point
of intersemiocity. Therefore, a design process is a conscious production requiring a fund
of knowledge rather than a random unplanned process and it is emphasized that the paper
is formed in accordance with this choice and presented to the consumer. Intersemiocity
provides theoretical clues in order to grasp this process. In this study, the graphic design
counterparts of the methods used in accordance with this approach are discussed.
Keywords: Postmodernism, Modernism, Intersemiocity, Citation, Reproduction
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Bu çalışmada varsayımımız şu olacak: anlam çelişkiden doğar. Ancak tasarım devreye sokulduğunda, söz konusu bir tasarım ürünün bağlamı ikinci üründe yeni bir
bağlamda karşımıza çıkar hatta yeniden üretilen tasarımın kaynağı birden fazla
eser de olabilir, bu durumdaki bir tasarım ilk iki üründen ayrı olacağından “yeni”
tasarım ürünü üçüncü bir unsur olarak üçüncü bir anlam alanı yaratır. Dolayısıyla
bu anlam alanını belirleyen söz dağarı, kavramsal ağ ilk iki alandan ayrıdır. İçerik
bakımından konuya yaklaştığımızda ise farklı fikirlerin ve tasarımların bir araya
geldiği ve sunulduğu bir platformun ortaya çıktığını görmekteyiz. Bu da bizi çokseslilik olarak adlandırılan sürece bağlar.
Öyle ki, sanatsal üretimde özgünlük ile dahilik görüşünün yıkılmasıyla ve bu görüşlerin yerini bundan böyle sanatın yalnızca yinelemeye dayalı bir etkinlik olabileceği görüşünün egemen olmasıyla birlikte (Sarup, 2004:189), içerisinde çoğulculuk, eklektizm gibi özellikleri barındıran, 1960 sonrasında gündeme gelen,
değişik alanlarda modernizmden bir kopuşu ifade eden “postmodernizm” önceline eleştirel bir yaklaşım içerisinde olan bir tutumla karşımıza çıkmaktadır; onu
tümüyle reddetmez ancak kendince düzenlemeyi, yeni bir bağlamda yeniden
üretmeyi savlar. Bu bakımdan modernizmden beslenen, onun bir sonucu olarak
ortaya çıkan ve onu yenileyerek sürdüren postmodernizm, modernizmi yadsıyormuş gibi görünmesine karşın ondan tümüyle bir kopuşu ifade etmez. Bu sebepten
dolayı postmodernizm ve modernizm arasında çelişik bir ilişkiden söz edilir.
Geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki ontolojik bağıntı, bir yalıtım ve kopukluğu
değil, tersine zorunlu bir ilişkiselliği göstermektedir. Dolayısıyla şimdi, kapsadığı
geçmişle geleceğe potansiyel olarak, zamansal ve mekansal sürecin fenomenal bir
momentidir. Modernite-Postmodernite tartışmalarındaki en önemli sorunlardan
birisi, modern olanın geçmişten yalıtılmışlığı algısı, postmodern olanın ise yarattığı düşünsel farkla ilk defa geçmişte olanın önemini kavramış olduğunun yanılgısıdır. Oysa herhangi bir düşünüş, ahlaki eylem ya da estetik tavrın kendisini geçmiş
ön süreçlerden yalıtması ontolojik olarak mümkün değildir. Paradoks bu anlamda
varlığın oluş sürecinin zorunlu koşuludur. Oluş, paradoksal bir koşullukla geçmiş,
şimdi ve geleceğin diyalektik birliğidir; yalıtımı dışlar. Dolayısıyla, modernizm gelenekle mücadelesinde ontolojik değil, siyasi ve psikolojik bir kavganın içerisine girmiştir ki; kavga ontolojik olmadığı için, geleneğin yeniden düşünülmesi anlamında
postmodern söylem, zaman kaybetmeden hemen ortaya çıkmıştır. Postmodern
söylemin sorunu geleneğin dile getirilmesi ya da yeniden üretimi değil, çokkültürlülük, çokanlamlılık, çoktürlülük gibi yerellik ve zamansallıkları, evrensel olanla
ilişkisinden koparmaya çalışması ve daha da ötesi böyle bir evrenseller alanını
varoluşa kapatmasıdır. Çok eski bir felsefi problemin, problemin tarihinden habersiz olanlar için yeni bir şeymiş gibi algılanmasına dayanan sorun, köken itibariyle modernist olanla postmodernist olanı birbirine bağlayan zemindir. Şöyle ki;
nasıl modernist olan varlığını geleneksel olanla ilişkisini koparmaya dayandırmak
istemişse, aynı şekilde postmodernist olan da varlığını evrensel olanla ilişkisini koparmaya çalışarak bulmak istemektedir. Bu durumu şöyle açıklamak mümkündür;
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elimizde iki yumak var. Modernizm yumağında ipin ucundan yakalarsanız, yumağı
sonuna kadar bir makaraya sarabilirsiniz. Bu iplik tek renkli olmakla beraber yine
de, ton farklılıkları karışıklık yaratabilir. Postmodern yumakta durum farklıdır. İplik sık sık kopar. Yeni bir uç bulmak için çaba gerekir. Zorluk, kopuklukların çok
olmasından ve farklı renklerde ipliğin birbirine dolaşmasından kaynaklanır. Arada modern yumağın iplik rengine de rastlarsınız. Bazen istenmeyen düğümlerle
karşılaşırsınız. Onları çözmeden birlikte makaraya sarmanız, postmodernistlerin
istediği bir şeydir aslında (nina.bencoya). O zaman postmodern nedir? Şüphesiz
modernin bir parçasıdır. Devralınan tek şey, eğer sadece dün ise şüphe edilmelidir. Cézanne’ın meydan okuduğu uzam hangisidir? Emprestyonistlerin. Picasso ve
Braque hangi nesneye saldırdılar? Cézanne’ın nesnesine. Duchamp 1912’de hangi
savından ayrıldı? Kübist bile olsa resim yapılmalı savından (Lyotard, 2000:156).
Varoluşsal paradoksun, yani karşıtların diyalektiğinin yok sayılmak istenmesi anlamına gelen bu durum, iki düşünüş biçiminin de özsel birliktelikleridir. Sonuç itibariyle modernizm ve postmodernizm arasındaki ilişki durumunda özsel bir paradoks değil kökenleri daha çok siyasi ve psikolojik nedenlere dayalı söylemsel bir
kökenden kaynaklanmaktadır.
Öte yandan postmodernizm, her türlü tasarımı güzel ya da çirkin olarak ayırmayan
ve her türlü tasarımın meşru olduğu bir anlayışı temsil etmekle beraber modernizmin aşırılıklarının sonu ve gelenekselliğe kısmi bir dönüş anlamına da gelmektedir. Bunu da kendi içerisinde ürettiği değişik yöntemlerle gerçekleştirmektedir.
Gerçekten de postmodern kültürde ortaya çıkan yapıtların bilinen en yaygın özellikleri parçalılık, karma yapı, değişik türleri, söylem biçimlerini, bakış açılarını, içerikleri vb. buluşturan bir melezlik, ona bağlı olarak ortaya çıkan belirsizlik, çoğul
bir uzam yaratmaya olanak sağlayan en etkili yöntemler olarak metinlerarasılık ve
göstergelerarasılık, bunların özünde yer alan çokseslilik/çokkatmanlılık, eklektisizm gibi unsurlardır. Anlamın çoğullaşması yanında belirlenmesinde yararlanılan
bu yöntemler metin okuma yöntemlerine getirmiş olduğu alternatif bir okuma
biçimine ilişkin bir yeniliği temsil ederler. Özellikle değişik sanatsal biçimlerin aynı
düzlemde buluşmasını belirten göstergelerarasılık adı verilen şey şu ya da bu yapıtın çoksesliliğini kavramak adına kullanılan temel yöntemsel veriler sunmaktadır.
Rosenau (Latour 1988:163’ten akt. 2004:166)’ya göre postmodern dünyanın ‘metinlerarası’ bir dünya olduğu söylenir; şüpheci postmodernistler için bu, üzerinde
çalışılan her şeyin başka her şeyle ilişkili olduğu anlamına gelir. Nitekim modernizmin görece başarısızlığını savunan “postmodern” düşünce ile birlikte, eskinin
mirasından yola çıkarak yeni tasarımlar ortaya koyma eğiliminin başlamasıyla
birlikte grafik tasarımda, yeni bir anlayış ve tasarım şekli ortaya çıkmıştır. Günümüzde kaçınılmaz bir durum olan, farklı disiplinlerin bir araya gelmesi, daha önce
yapılan bir çalışmanın alıntılanması, yansılanması, taklit edilmesi vb. işlemleriyle bir yeniden üretim söz konusudur ve tasarım konusunda geçmişin, adeta bir
hazine olarak değerlendirildiği görülmektedir. Yeni tasarımların oluşturulmasında geçmişte var olan, kullanımı ortadan kalkmış ya da modası geçmiş bir takım
imgeler, bugün için yeniden üretilecek tasarımların ham maddesi olarak üretim
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sürecinde yer alabilmektedir. Dolayısıyla daha önceki bir sanatçıya ait tavır ya da
ifade tarzını kullanmak düşük riskli bildik kodlamalar sağlar. Bu tasarımların hem
bildik hem de yeni ve özgün bir üretim gibi görünmesinin gerekliliği bize paradoks
gibi gelebilir fakat amaçlanan eski ile yeniyi bir arada kullanarak özgün bir tasarım
ortaya koyma çabasıdır. Göstergelerarasılık bu süreci kavramak adına kuramsal
ipuçları sağlamaktadır. Tasarım süresince her tasarımcı var olan gereçleri kendi
uğraş alanının doğasına göre yeniden kullanmak yoluna gitmektedir.
Tasarım aslında bir kurgudur; bir başka anlatımla, belli bir sözceleme öznesince
belli bir zaman ve uzamda belli bir alıcı kitlesine yönelik olarak üretilen anlamlı bir
dizgedir: Saussure’ün anlatımıyla bir göstergeler dizgesidir. Ancak şunu unutmamak gerekir ki tasarım sürecinden söz edildiği oranda, bu süreci besleyen değişik
kaynaklar bulunmaktadır. Örneğin tasarımın öznesi, alıntının değişik biçimlerine
başvurarak, değişik amaçlarla sanat tarihinden olduğu kadar çevresindeki kültürlerden beslenir (Aktulum, 2011:59). Bu sebeple, sıklıkla kültürel gereci bu sürece
katarak ürününü devingenleştirir, bildiriyi değişik kültürel göndermeler üzerine ya
da arasında aktarmaya uğraşır. Dolayısıyla böyle bir girişimle kalıplaşmış kültürel
verileri kalıplaşmış bir dizi anlamlar vermek, belli bir bakış açısından sunmak yerine başkalarının araya katılmasıyla çoğullaştırmaya çalışılır; madem ki alıcıların
kültürel birikimleri, U. Eco’nun söylediği gibi, gerçeği algılama biçimleri arasında
farklar bulunmaktadır öyleyse ürünün bu biçimde çoğullaşması son derece doğaldır. Klasik ya da modernist olandan kopuş, ya da yukarıda değindiğimiz gibi, iki
dönem arasındaki çelişki bu görüngüde işlerlik kazanmaya başlar.
Bu çelişkiyi somutlaştırmak adına, kullanılan yöntemler üzerinden gidildiğinde,
postmodern söylemin önünde değişik seçenekler bulunmaktadır; alıntı, yansılama, öykünme, uyarlama, aktarım, dönüştürme, yapıştırma, yalın gönderme vb.
tüm bu kullanımlarla tasarım sürecinin bilinçli bir edimle gerçekleştiği kanıtlanmaktadır. Dolayısıyla her tasarım ürünü klasik yaklaşımdan ayrı olarak kalıplaşmış
bir dizi teknikleri bu güne taşımak değil, tersine değindiğimiz değişik yöntemlerle
ürünü devingen bir sürece sokarak onu alabildiğine çoğullaştırmaktır. İzleyicinin
yapıtın alımlanmasına dahil edilmesi boşuna değildir. Ancak izleyiciden beklenen,
yapıtı/ürünü algılayabilmesi için, kültürel anlamda donanımlı olmasıdır. Tüm dilbilimcilerin ortak olarak kabul ettikleri gibi, iletişimin vazgeçilmez koşullarından
birisi, bildirinin algılanabilmesi için alıcı ve vericinin kültürel anlamdan birbirlerine
denk olmalarıdır (Vardar, 2001:66).
Öyleyse tasarım ürünlerinde sözünü ettiğimiz çoğullaşma olgusunu somutlaştıran
değişik örnekler bulmak olasıdır.
Postmodern tasarım melezdir, çift kodludur ve dualiteler üzerine kuruludur. Bu
düşünceye Öziş’in ‘Drop by Drop’ isimli afişini örnek olarak gösterebiliriz. Kurguladığı tasarımında Öziş, bilindik ve sayısız reprodüksiyonu üretilen ve Norveçli ressam Edvard Munch tarafından yapılan 1893 tarihli ‘Çığlık’ (ilk adıyla ‘Umutsuzluk’)
isimli tablosunun en can alıcı ve bilindik kesitini kendi bağlamında yeniden ürete-
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rek görsel belleğimize bir gönderme yapmakta ve tasarladığı afişin anlatım dilini
daha da güçlendirmektedir. Grafik tasarımda eskiye dair basmakalıp görüntüler
postmodern anlatım biçimi olarak kullanılmakta ve iletiyi daha güçlü kılabilmektedir. Bu türden tekrarlar ya da eski eserlerden yapılan kimi alıntılar, yeni bir tasarım
ortaya koyma çabası bakımından çelişkili bir durum olarak görülebilir.

Görüntü 1. Edvard Munch
- The Scream,
Tuval Üzerine Yağlı Boya, 1893.

Görüntü 2. Selçuk Öziş Drop by Drop, Afiş, 2012.

Postmodern eserlerde anlam, problematize edilmekle beraber, birden fazla giriş
noktası kullanılarak, olabildiğince yoruma açık tasarımlar oluşturmaya dayanır
(Poynor, 2003:18-19). Dolayısıyla postmodern tasarımların sabit ve tek bir anlamı olmayabilir, bu durum çelişki ve belirsizlikleri beraberinde getirir oysa klasik-modernist eserlerde anlam daha belirlidir ve tutarsızlıktan uzaktır. Bu durum
Roma döneminde yapılmış olan Julius Caesar heykelinde açıkça görülebilmektedir. Büst, Julius Caesar’ı tasvir etmektedir ve realist bir biçimde yontulmuştur,
öte yandan Mengü Ertel bu yapıtın özünü eserine aktarırken parodik dönüştürmelerle, Julius Caesar’ın kanonlaşmış bildik anlamını alaya alır. Bilindik büstün
anlamını, Rıfat Ilgaz’ın ‘Hababam Sınıfı’ adlı tiyatro oyununa gönderme yapacak
şekilde değiştirir. Artık Julius Caesar çok tanınan tarihi bir kişilik ve tarih dersinin
bir kahramanı olarak afişin bir anlatım aracı olarak yeniden gündeme gelmiştir.
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Görüntü 3. Augustus Dönemi,
Gaius Julius Caesar, Büst,
Beyaz Mermer, M.S. 20-44,
Vatikan Müzesi/Roma

Görüntü 4. Mengü Ertel
- Hababam Sınıfı Oyun Afişi, 1969.

Sonuç

İşte, görüldüğü gibi, yeniden üretilen yapıtta ayrışık unsurların kullanılması eski
yapıttaki tek anlamlılığın yerini çokanlamlılığa ya da çoksesliliğe bırakmasına
olanak tanır. Okurun belleğine yoğun olarak gereksinim duyan göstergelerarası
okuma ile yapıtın çizgiselliği kesilir, ayrışıklık, kopukluk yeni yapıtın yapıcı özelliği
durumuna gelir. Bildirinin anlamı, başka yapıtlardan alıntılanan unsurlarla donatılarak açıklanır (Aktulum, 2014:132). Başka bir deyişle; postmodern söylem klasik ya da modern söylemi dışlamaz, onu yeniden yaratır. Dolayısıyla değindiğimiz
belirlilik ve belirsizlik çelişkisi burada sürer, ancak bu karşıtlık ya da çelişki, göstergebilimcilerin benimsenen bir tanımlamasına uygun olarak söylersek, ayrı bir
anlamın, yani ikinci ve üçüncü bir anlamın ortaya çıkmasına olanak sağlar.
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Psychedelic Sanat
Psychedelic Art
Arş. Gör. Öncü Çelikoğlu
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü

Özet

Psychedelic, Antik Yunanca “psyche” (akıl, bilinç, benlik) ve “dēloun” (açığa çıkma, görünür
olma) kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuş İngilizce bir kelimedir. Basit tanımının dışında psychedelic aslında bir durumu tanımlamak için kullanılır. Bu belli bir aurayı, farklı veya
farklılaştırılmış bir bilinç durumunu, tine odaklanmayı, evrenle bütün olma çabasını, varoluşsal aydınlanma hedefini ifade eder.
Psychedelic sanat; LSD, psilocybin gibi maddeler tüketilerek içine girilen ”değiştirilmiş bilinç
halleri”ndeki psychedelic deneyimlerden ilham alınmış tüm sanatlara verilen addır. Bu tanımla aklın iç dünyasında yapılan tüm sanatsal aktiviteler bu sanatın ilgi alanına girer. Ancak
psychedelic sanat; beat kuşağı veya çiçek çocuklar olarak adlandırılan; barıştan, özgürlükten, doğadan, insandan, insanın kendine yaptığı yolculuktan ve bunların dışında birçok şeyle
beraber uyuşturucudan ve özellikle LSD’den yana olan nesille ortaya çıkan; müziğe, resme,
hayata yayılmış olan bir sanat akımına atıfta bulunur. Sürrealizm gibi değiştirilmiş bilinç halleriyle alakalı akımlardan biçimsel ve içerik bakımından belirgin farklarla ayrılır. İlk başta Aldous Huxley ve Timothy Leary gibi yazar ve şairler sayesinde edebi bir akım olarak başlayan
Psychedelic sanat, kısa süre içerisinde müzikte de kendini göstermeye başlamıştır. The Beatles, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Pink Floyd, The Doors, Rolling Stones, Jefferson Airplane,
The Who gibi dönemin en ünlü gruplarının bu müzik tarzına yönelmesi, akımın popülerliğini
arttırmıştır. Psychdelic rock takip eden yıllarda Türkiye’de de büyük kitlelere ulaşmış ve dünyadaki emsallerinden hiç de aşağı kalmayan bir başarı göstererek, Kaygısızlar (Fuat Güner,
Mazhar Alanson, Barış, Manço), Bunalımlar, TPAO Batman Orkestrası gibi büyük grupların
doğmasına vesile olmuştur. Albüm kapaklarında, konser dekorları ve sahne şovlarında kullanılan görsellerin dil birliği zaman içerisinde bu sanat akımının plastik sanatlardaki yüzü olmuştur. Bu çalışmada psychedelic sanat akımının “değiştirilmiş bilinç halleri”ndeki gerçeklik
algısına istinaden üretilen sanat eserlerinin tarihi, bu akımın sanat dallarına olan etkisi ve
psychedelic sanatın ileri gelen sanatçıları incelenecektir.
Anahtar Sözcükler: Gerçeklik, Bilinç, Psychedelic Sanat, Algı, DBH (Değiştirilmiş Bilinç Halleri)
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Abstract

Psychedelic is an English word that created by the merger of two Ancient Greek words;
“psyche” (mind, consciousness, self) and “déloun” (to reveal, to appear). Beyond the simple
definition, psychedelic also describes a specific condition. It refers a particular aura, different or altered states of consciousness, focusing on the soul, effort of becoming one with the
universe, the goal of existential enlightenment.
Psychedelic art is the name of all art forms inspired by psychedelic experiences which is
entered into altered states of consciousness under influence of substances such as LSD,
psilocybin etc. Under this definition, every artistic activity that carried out in the inner world
of the mind enters the interest of this art. However, psychedelic art refers to an art movement that spread to music, painting and life which arise with a generation (beat generation or flower children) side with peace, freedom, nature, people and people’s journey
to themselves and along with many things; drugs, especially LSD. It is separated with art
movements that associated with altered states of consciousness such as the Surrealism in
terms of form and content. Psychedelic art which started as a literary movement under influence of writers and poets such as Aldous Huxley and Timothy Leary began to show itself
on music. The most famous bands of the era such as The Beatles, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Pink Floyd, The Doors, Rolling Stones, Jefferson Airplane, and The Who trend toward
to psychedelic music style and this increased the movement’s popularity. In subsequent
years, Psychedelic rock has reached large audiences in Turkey and helped to birth of great
music bands like Kaygısızlar (Fuat Güner, Mazhar Alanson, Barış, Manço), Bunalımlar and
TPAO Batman Orkestrası by showing world-class musical success. Language unity of images
from album covers, concert props and stage shows became face on visual arts of this art
movement. In this study, Psychedelic artworks produced pursuant to perception of reality
of altered states of consciousness, its history, and influence of that movements to other art
branches and leading artists of psychedelic art will be discussed.
Keywords: Reality, Consciousness, Psychedelic Art, Perception, ASC (Altered States of Con
sciousness)
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Psychedelic, Antik Yunanca “psyche” (akıl, bilinç, benlik) ve “dēloun” (açığa çıkma, görünür olma) kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuş İngilizce bir kelimedir. Dünyada uzun yıllardan beri kullanılan bir kelime olmasına rağmen Türk Dil
Kurumu’nun bu kelime için henüz bir önerisi yoktur. Psychedelic kelimesi basitçe “zihnin açığa çıkması” anlamına gelse de kelimenin altında yatan anlam çok
daha karmaşık bir durumu işaret etmektedir. Psikoaktif uyuşturucuların (sihirli
mantarlar, peyote, ayahuasca gibi doğal ya da LSD, sentetik meskalin, 2CB gibi
kimyasal uyuşturucular) etkisinde yaşanan bir tür farklı bilinç haline “Psychedelic
Deneyim” denir.
Farklı Bilinç Halleri (FBH - Altered States of Consciousness), gündelik yaşantının ve normal olarak adlandırılabilecek algı-bilinç akardengesinin
(hemostasis) ve her zaman yaşanan bilincin haricinde varılabilecek bilinç
hallerini anlatmak için kullanılan genel bir terimdir (Sayın, 2010).

Bu deneyim sayesinde normal yaşantıda hissedilmeyen şeyler hissedilir. Gerçeklik ile olan bağlar gevşer ve farklı bağlantılar kurulur. Görsel deneyimlerin değişmesinin dışında, genel evreni algılama ve fikir yürütme konularında da büyük
değişimler yaşanır. Aldous Huxley bu durumu şöyle açıklar: “Meskalinin götürdüğü dünya öteki dünya bir görüntüler dünyası değildi; o dışarıdaydı, gözlerim
açıkken görebildiğim şeydi. Büyük değişiklik nesnel gerçeklik âlemindeydi (Huxley,
1954:13).”
Psychedelic deneyim öznel özelliklere sahip olduğundan madde tesiri altındaki
fiziksel ve algısal değişimlerin deterministik (aynı koşullar altında aynı sonucu veren) yollarla incelenmesi hayli güçtür. Bilim adamlarının genel olarak vardığı bazı
sonuçlara dayanarak bu değişimler şu şekilde sıralanabilir:

1. Düşüncede Değişimler: Düşüncede temel bozukluklar olsa ve neden-sonuç ilişkisi bozulmaya başlasa da, kişi tutarsız düşüncelere sahip değildir.
Bilincin kontrolü tamamen her şeye hâkimdir; hatta “LSD yolculuğunu”
bizzat bilincin kendisi yönetir.
2. Beş Duyudaki Değişimler: Beş duyu algısını ve bilincin bunlar üzerindeki
yorumunu değiştirir. Renkler ve sesler daha keskin algılanabilir, cisimlerde distorsiyonlar (eğilme bükülme) görülebilir. Kaleidoskopik görüntüler,
dans eden renk cümbüşleri, duyguların-düşüncelerin şekil ve renklere dönüşmesi bu maddelerin ortak etkilerindendir.
3. Bellekte Değişimler: Halüsinojenlerin büyük kısmının belleğe çok fazla
kalıcı etkileri yoktur. Halüsinojenlerin etkisi altında baskılanmış düşünceler, unutulmuş olaylar tekrar hatırlanabilir. İbogain tüm yaşantıyı bir film
şeridi gibi gözler önünden geçirebilmektedir. LSD, zihni istenilen bir ana
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götürebilir. Psilosibin, LSD ve meskalinin kolektif bilinç dışına ait pek çok
bilgiyi ve motifi ortaya çıkardığına dair kanıtlar vardır.
4. Zaman Algısında Farklılıklar: . LSD ve diğer halüsinojenlerde zaman algısı tamamen ortadan kalkar. 1 saat bir saniye gibi algılanabileceği gibi,
1 saniye aylar gibi algılanabilir. LSD kullanan denekler uzay zamanı ve 3
boyutu aştıklarını söyleyebilirler, tabi ki bu yanılsamadan başka bir şey
değildir.
5. Diğer Değişimler
• Kontrol Kaybı – Telkine Yatkınlık
• Duygusal İfadenin Değişimi
• Vücut imajının değişmesi
• Anlam ve önem kavramının değişmesi: Toplumun bize öğrettiği, şartlandığımız, programlandığımız tüm kavramlar, değerler ve önyargılar değerini
yitirebilir, bir kenara atılabilir, yerlerine yenisi oluşabilir.
•Benzer deneyimi yaşamayanlara, deneyimi anlatmakta duyulan güçlük
• Farklı gerçekliklere açılma hissi: İnsanlarda çok özel ve ender bir gerçekliğe açıldığı hissini ve yanılgısını verirler. İnsanlar evrensel, kim-senin normal
koşullarda algılayamadığı, doğaüstü gerçeklere ulaştıklarını sanırlar (Sayın, 2010).

Psychedelic deneyim yüzyıllardan beri dünyanın birçok farklı coğrafyasında ve
farklı kültüründe bilinmektedir. Amerikan yerlilerinin, Mısır rahiplerinin, Orta
Asya şamanlarının nesilden nesile aktarılan tecrübeleri sayesinde; ayahuasca,
peyote gibi birçok farklı bitkiye, farklı kültürlerde çok büyük önem verilmiş, hatta
bu bitkiler kutsal sayılmışlardır. Modern dünya 1800’lerin sonlarında bu mad
deleri sentezleyip, sentetik olarak elde etmeyi başarmış ve üzerinde araştırma
lar yapmaya başlamıştır. 1950’lerde bu araştırmalar gitti kçe daha ciddiye alın
maya başlamış ve psikiyatri, nöroloji gibi bilim dallarından çeşitli bilim insanları,
filozoflar bu maddenin ve etkilerinin insan üzerindeki etkilerini incelemişlerdir.
“Psychedelic” terimi ilk defa Humphrey Osmond adlı İngiliz bir psikiyatr tarafın
dan 1957 yılında ortaya atılmış, Timothy Leary ve Aldous Huxley gibi yazarlar
sayesinde yaygınlaşmıştır.

Görüntü 1. Timothy Leary
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Görüntü 2. Aldous Huxley

1960’lara gelindiğinde meskalin ve LSD kullanımının artmasıyla yeni bir sanat
türü olarak “Psychedelic Sanat” ortaya çıkmıştır. Psychedelic sanatın ilk etkileri
edebiyatta gözlemlenmiştir. Aldous Huxley’nin “Algı Kapıları” o dönemin “beat
kuşağı” olarak da adlandırılan insanlarının başucu kitabı haline gelmiştir. Bir psikiyatr dostu ve eşi ile yaşadığı ilk meskalin deneyimini ve meskalin etkisindeki hislerini ve düşüncelerini felsefi bir dille anlattığı bu kitap kısa süre içerisinde büyük
bir okuyucu kitlesine ulaşmıştır.
Timothy Leary ise psychedelic sanatın felsefe ve şiir alanındaki en önemli öncülerindendir. Psikoaktif maddelerin özgür kullanımının büyük savunucusu olan bu
şair Harvard Üniversitesi’nde öğrencileriyle yaptığı psychedelic deneyler sebebiyle okuldan atılmıştır. Akademi sonrası deneylerini devam ettiren Leary, Beat
kuşağının “babası” kabul edilir. 1960’lar ve 70’lerde 29 değişik cezaevi görmüş,
en sonunda müritleri tarafından kaçırılmıştır. Dönemin Amerikan başkanı Nixon,
onun hakkında “Amerika’nın en tehlikeli adamı” tabirini kullanmıştır. “Turn on,
tune in, drop out” ve “think yourself, question authority” gibi döneme şekil vermiş sloganlarıyla bilinir.
William S. Burroughs ve Allen Ginsberg gibi Beatnik yazarları sayesinde akım gittikçe daha çok ilgi çekmiştir. Edebi ve felsefi akım olarak başlayan psychedelic sanat çok geçmeden müziğe de etki etmiştir. Carlo Santana, Miles Davis, Jimi Hendrix, Pink Floyd, Jefferson Airplane, Grateful Dead, The Doors, The Beatles müzik
alanında öncülük eden ilk isimler olarak akla gelmektedir. 1967 yazına kadar gittikçe yükselen bir akım olan “Hippie” akımı, 67 yazında tepe noktasına çıkmış ve
tüm dünyayı etkisi altına almaya başlamıştır. Beatnik kuşağının devamı olan bu
kuşak, Beatnik kuşağının alaycı, karamsar ve mesafeli tavrının aksine hoşgörülü,
aşk ve barışa inanan, umut dolu bir kuşak olarak arkasına büyük kitleleri almayı
başarmış bir kuşak olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu etki neredeyse tüm dünyada
hızla yayılmıştır. Türkiye’de Türk Psychdelic Rock formunda karşımıza çıkan bu
akım Barış Manço, TPAO Batman Orkestrası, Grup Bunalım, Mavi Işıklar, Moğollar
gibi unutulmaz isimleri müzik dünyasına kazandırmıştır.
On yılı aşkın süreyle oldukça popüler olan Hippie akımı, disko kültürü ve diğer
karşı akımların baskısına dayanamayıp, yok olmaya yüz tutmuştur. 90’ların sonunda elektronik müziğin yükselişiyle beraber psychedelic etkiler sayesinde Goa
alt kültürü oluşmuştur. Goa, günümüze kadar gittikçe artan popülerlik eğrisiyle çoğu insan için “Psychedelic Rönesans” olarak kabul görmektedir. Infected
Mushroom, Shpongle, Carbon Based Lifeforms, 1200 Micrograms gibi isimler bu
türün öne çıkan isimleridir.
Görsel sanatlar açısından ele alındığında psychedelic sanat 1960’larda müzikle
neredeyse aynı zamanlarda ortaya çıkmıştır. Sosyal toplantılar, şiir geceleri gibi
organizasyonların poster, afiş çalışmalarıyla başlayan bu tarz; müzik alanında da
yine poster ve afiş çalışmalarının dışında, albüm kapaklarında, sahne şovlarında
ve duvar resimlerinde kendini göstermeye başlamıştır. Bu psychedelic çalışmalar
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Dada, Art Nouveau, Victoryan Sanat ve Pop Art gibi sanat akımlarından yoğun bir
şekilde etkilenmişlerdir.
Bu çalışmalarda ortaya konulan biçimsel tarz bazı ortak özellikler sergilemektedir. Fantastik, metafizik ve sürrealist konular; kaleydeskop benzeri, fraktal ya da
floral desenler; parlak veya yüksek karşıtlık içeren renkler; detaylarda olağanüstü
derinlik ya da stilizasyon; nesnelerde ve konularda şekil değişimleri; fosfenler,
spiraller, eş merkezli daireler; motiflerin tekrarı; yenilikçi tipografi ve el yazısı bu
akımın önde gelen biçimsel özelliklerindendir.
San Francisco poster sanatçıları Rick Griffin, Victor Moscoso, Stanley Mouse, Alton Kelley ve Wes Wilson Psychedelic Sanatın görsel anlamda öncüleri sayılmaktadırlar. 1960’larda San Francisco, Grateful Dead, Jefferson Airplane, Quiksilver
Messenger Service gibi dönemin en büyük psychedelic rock gruplarını barındırmıştır ve bu grupların konser afişleri ve posterleri, albüm kapakları çoğunlukla bu
grafik sanatçılarının ellerinden çıkmıştır. Bu akım inanılmaz bir hızla Amerika’nın
diğer eyaletlerine; hatta İngiltere, Hollanda gibi denizaşırı ülkelere dahi yayılmıştır.

Görüntü 3. Rick Griffin

Görüntü 4. Wes Wilson

Bu görsel tarz ayrıca yeni bir yeraltı çizgi roman tarzının doğmasına sebep olmuştur. “Underground Comix” denen bu çizgi romanlar, ana akım çizgi romanlarının
aksine uyuşturucu kullanımı, cinsellik ve şiddet konularında sınırlamaları olmayan; taşlamanın önemli olduğu bir tarza sahiptir. Robert Crumb, Clay Wilson, Victor Moscoso, Rick Griffin ve Robert Williams ilk akla gelen çizgi roman çizerleridir.
Bu tarz yayınlardan en uzun süreli yayınlananı Gilbert Shelton’un “The Fabulous
Furry Freak Brothers” isimli üç hippie arkadaşın başından geçen komik olayları
anlattığı serisidir.
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Görüntü 5. Gilbert Shelton

60’ların sonlarına gelindiğinde Psychedelic Sanat o kadar benimsenmiştir ki;
Campbell domates çorbası reklamlarından, Chelsea Ulusal Bankası’na kadar her
yerde insanların karşısına çıkmaya başlamıştır. Hippie’lerin değiştirmeye çalıştığı
vahşi kapitalizm en sonunda Psychedelic Sanatı da ticarileştirmiştir. Dijital çağlara gelene kadar artık sadece bir dönem sanatı haline gelmiştir. Dijital çağ ile birlikte 2 boyutlu ve 3 boyutlu çizim programları, bilgisayar teknolojisinin olanakları
ile psychedelic tarz tekrar yükselişe geçmiştir. 90’ların rave kültürü psychedelic
grafiklere kucak açmış ve “Psychedelic Rönesans” denen dönemin doğmasına vesile olmuştur. Hatta bu dijital devrim Timothy Leary tarafından “Yeni LSD” olarak
adlandırılmıştır.
Psychedelic deneyimini resimlerine yansıtan ilk isimlerden biri Henri Micaux
olarak kabul edilir. Hem yazılarının, hem de resimlerinin beraber basıldığı
“Miserable Miracle” adlı eseri 1956 yılında yayınlanmıştır (Dahl, 2015).

Görüntü 6. Henri Micaux - Miserable Miracle
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Psychedelic resmin diğer önemli isimleri Pablo Amaringo, Alex Grey, Robert Venosa, Laurence Caruana, Amanda Sage olarak sıralanabilir.

Görüntü 7. Amanda Sage - Pronoia

Bu alanda günümüzün en popüler isimlerinden biri olan Alex Grey, grafik sanatçısı babasının da etkisiyle, çocukluğunda topladığı böcekleri ve ölü hayvanları çizmiş ve çocukluğundan beri ölüm/yaşam temasına büyük ilgi duymuştur. Boston
Güzel Sanatlar Müzesi Okulu’nda okurken eşi Allyson ile tanışmış, eşiyle beraber
kullandıkları LSD, sanatını kökten değiştirmiştir. Harvard Tıp Okulu’nda 5 yıl süreyle kadavralar üzerinde insan anatomisi çalışmıştır. Eserlerinde insan, yaşam ve
ölüm, insanüstü deneyim, insanın kendini ve evreni keşfetmesi sıklıkla kullandığı
temalardandır. 1996 yılında Kutsal Aynalar Şapeli adında bir sergi salonu açmıştır
(Grey, 2015).

Görüntü 8. Alex Grey - Oversoul
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Psychedelic resim 1960’lardan beri inişleri ve çıkışlarıyla sanat tarihinde karşımıza çıksa da, Psychedelic Rönesans diye tanımlanan dönemlere gelene kadar psychedelic heykelden bahsetmek zor olacaktır. 2000’lerden sonra ortaya çıkan AJ
Fosik, Jen Stark, Marie-Pascale Gautheron, Mozart Guerra ve Harumi Nakashima
gibi sanatçıların heykelleri bu anlamda doğru sayılabilecek sayılı örneklerdendir.

Görüntü 9. Jen Stark
Cosmic Complex Pedestal

Görüntü 10. AJ Fosik - In the
Teeth of Stupifying Odds

Bu heykeltraşlardan Detroit doğumlu AJ Fosik’in eserlerinde animizm etkileri
açıkça görülmektedir. Psychedelic deneyimlerini şaman inanışlarındaki hayvanlarla birleştirmektedir.
Japon seramik sanatçısı Harumi Nakashima ise organik serbest fonksiyonellikten
uzak şekilleri ile Sōdeisha Hareketi’ne yakın bir tutum sergilese de, formların üzerindeki desenler psychedelic karakteristiğe uygun işlenmiştir.

Görüntü 11. Harumi Nakashima
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Psychedelic sanat akımı sinema sanatını da oldukça etkilemiştir. 2001: A Space
Oddyssey (Stanley Kubrik), Easy Rider (Dennis Hopper), The Holy Mountain (Alejandro Jodorowsky), Fantastic Planet (René Laloux), Fear and Loathing in Las Vegas (Terry Gilliam), Enter the Void (Gaspar Noé) gibi birbirinden önemli yapıtlar
bu akımın ilk akla gelen filmlerindendir.

Görüntü 12. Enter the Void (Gaspar Noé)

1973 yapımı, orijinal ismi La Planète Sauvage olan Fantastic Planet cut-out denilen yöntemle yapılmış bir çizgi filmdir. Mavi derili ve göz kapakları olmayan dev
insansı yaratıklar olan Traag’ların egemenliğindeki dünyada yaşayan insanlara
“Om” denmektedir. Om’lar bu gezegende, bizim haşere ya da kemirgenlere davrandığımız gibi muamele görmektedir. Psychedelic deneyimin önemli unsurlarından olan empati duygusu filmin geneline yayılmıştır. İzleyici senaryo boyunca
diğer canlılara davranışlarını sorgulama ihtiyacı hisseder. Filmde kullanılan görsel
dil, Traag’ların sosyal toplantılarındaki eğlenme şekilleri ve filmin eleştirdiği insan
davranışları Psychedelic Sanat ile ilişkilendirilmesine sebep olmaktadır.
1998 yapımı Fear and Loathing in Las Vegas’ta ise Los Angeles’tan bir bagaj dolusu uyuşturucuyla Mint 400 motor yarışlarını izlemek için Las Vegas’a gelen biri
gazeteci (Johnny Depp), diğeri avukat (Benicio del Toro) iki arkadaşın özellikle
psychedelic maddelerin etkisi altında yaşadıkları absürt ve komik hikâye anlatılmaktadır. Olayların ve karakterlerin olağanüstü şekilde karikatürize edildiği bu
hikâyede Amerikan rüyası ağır dille eleştirilmektedir. Ayrıca biçimsel olarak da
parlak renkler ve ara sıra her şeyin çizgi filme dönüşmesi gibi psychedelic görsel
efektler kullanılmıştır.
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Görüntü 14. Fear and Loathing in
Las Vegas (Terry Gilliam)

Görüntü 13. Fantastic Planet
(René Laloux)

Psychedelic Sanat akımının biçim ve içerik anlamlarında bazı sanat akımlarına çok
yakın olduğu söylenebilir. Çoğu Op-art ve Sürrealist eser Psychedelic Sanat eseri
gibi algılanabilir ya da çoğu Psychedelic eser Op-art veya Sürrealizm başlığı altında incelenmeye çalışılabilir.
Sürrealizm de aynı Psychedelic Sanat gibi farklı bilinç hallerinden çıkışlıdır. Rüyalar ile ilişkilenen Sürrealizmde bilinçdışı ve bilinçaltı öne çıkarken, Psychedelic
Sanatta kullanılan temalarda kolektif bilinç öndedir. Biçimsel açıdan da Psychedelic Sanatın parlak ve ağır kontrastlı renkleri, tekrar eden motifleri Sürrealizmde
gözlemlenmez.
Biçimsel olarak Psyhedelic Sanata yakın olan Op-Art’ta ise kullanılan formlar izleyiciye optik illüzyonlar sağlarken, Psychedelic Sanattaki geometrik formların
amacı izleyiciye göz yanılsaması yapmak değil, madde etkisi altındaki görsel algıyı
izleyiciye yansıtmaktır. Ayrıca Op-Art eserlerde içeriği psychedelic deneyimi anlatma amacı gütmemesi de önemli farklardan biridir.
Psychedelic Sanat ayrıca doğu mistisizmine de içerik olarak bağlantılı olma eğilimindedir. Psychedelic deneyimin, doğu dinlerinin yüzyıllardan beri varolan öğretilerine olan yakınlığı bu ilişkiyi doğurmuştur. Psychedelic Sanatın özellikle plastik
sanatlar alanında bu ilişki fark edilebilir.
Psychedelic maddelerin yasal durumları ilk ortaya çıktıklarından beri tartışılagelmiştir. İnsanların bu konudaki görüşleri çeşit çeşit olsa da üzerinde mutabakata
varılabilecek bir konu vardır ki; bu maddelerin etkisi altında yaşanan gerçeklik
algısının değişimi sonucu bir sanat akımı ortaya çıkmıştır ve sanat dünyasını o
günden beri etkilemeyi sürdürmektedir. Beatnik kuşağıyla başlayan bu etki, çiçek
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çocuklar denilen hippi kuşağıyla bütün dünyayı sarmış ve barışa, eşitliğe, kardeşliğe dair insanlara umut vermiştir. Bu umut psychedelic deneyimi yaşayan insanların hayatlarını daha iyi, duyarlı ve hırslarından uzak yaşamalarından ve bu mesajı tüm dünyaya yaymaya çalışmalarından gelmiştir. Aldous Huxley, psychedelic
deneyimini anlattığı Algı Kapıları isimli kitabını şu cümlelerle bitirmiştir:
“…Duvardaki kapıdan dönen kişi bir daha asla giden kişiyle aynı olmayacaktır. Daha bilge ama daha az kendinden emin, daha mutlu ama daha az
kendinden memnun, cehaletini anlamakta daha alçakgönüllü, ancak sözcüklerle şeyler, akla uygun sistematik düşünceyle ilelebet boş yere kavramaya uğraştığı o kavranılmaz gizem arasındaki ilişkiyi anlamak için daha
iyi donanımlı olacaktır.” (Huxley, 1954:67).

İnsanoğlunun farklı bilinç hallerine duyduğu merak ve gerçekliği farklı algılama
çabası; geçmişte sıradan bir ritüel aracılığı ile ulaşılabilecek bir durumken, modern insanın tabularıyla beraber arka plana atılan bir yöntem halini almıştır. Geçtiğimiz yüzyıldan bu yana insanların bu konuya bakışı gittikçe değişmiş ve psychedelic deneyimin bu konulardaki yol göstericiliğine daha sık başvurulur olmuştur.
Bu durum Psychedelic Sanatın daha geniş kitleler tarafından benimsenmesine
zemin oluşturmaktadır. Psychedelic Rönesans ile tekrar yükselişe geçen bu sanat akımı geçmişe şekil verdiği gibi geleceği de yönlendirecektir ve sanatseverleri
farklı gerçeklik olasılıklarıyla karşı karşıya bırakmaya devam edecektir.
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Fotoğrafta “Portre-Yüz”ün Gerçek(siz)liği;
Paradoks ve Dönüşüm
The Unreality of Portrait-Face,
Paradox and Transition in Photography
Doç. Sefa Çeliksap
İAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü

Özet

Çağımızda fotoğraf teknolojisinin değişimine karşın portre-yüz çekimi (sinemada baş çekim)
modern hayatın bir ögesi olarak yerini korumakta, popüler örnekleri 1942 yılında Philippe
Halsman tarafından çekilen Dali, 1985 yılında Steve Mc Curry tarafından çekilen “Afghan
Girl” (Afgan Kızı) örneklerine bakılarak “Görsel Kültür Kuramı” içerisinde incelenmeyi hak
etmektedir. Bu çalışmada amaç, durağan-tek görüntü olmasına karşın, aynı zamanda bir
görsel hafıza unsuru kabul edilen ‘portre-yüz fotoğrafçılığının geldiği yeni noktaya bakmaktır.
Fotoğraf kamerasının henüz icat edilmediği evrede, portre, kişinin ‘yüz ifadesinin resmedilişine verilen addır, sanat tarihi hemen hatırlanacak, 1503-1506 yıllarında Leonardo da Vinci
tarafından yapılan Mona Lisa portresi ya da Rembrandt, Van Gogh gibi birçok kez kendini
çizen ressamların, daha yakın dönemden John Singer Sargent’ın portreleri (1882, Portraits
d’enfants) gibi örnekler içermektedir.
Fotoğraf kamerası gerçekliği deneyimleme yönteminin başlıca aracı olarak ortaya çıkarken,
bir anlamda portrenin fırça sürülmeden elde edilebileceğini de kanıtlamış, öncesinde kendilerinin ve aile üyeleri için ressama sipariş verenlerin, bu kez dönem için pahalı da olsa (25
altın) ‘‘yapay bellek makinesi” yoluyla ‘yüz’ lerini kayıt altına almaya başladığı saptanır. Bir
sonraki adım sinematograf aracının (sinema sanatının) devreye girmesiyle filmlerdeki oyuncuların da yüz-portrelerinin önem kazanması, bu isimlerin ortak noktasının sadece yıldız
olmaları değil “yüz-face”, Falconetti’s face gibi çekimlerin öneminin artmasıdır. Ancak günümüzde fotoğraf makinesinin digital bir dizi efekti yapma/photoshop vb. özelliği, fotoğrafın/
yüz’ün üzerine yapılan işlem pozu/yüz’ün gerçekliğini de değiştirmektedir. Bu nedenle facebook profillerine dek geniş bir alanda kullanılan portre fotoğrafı başlangıçtaki gibi önemlilik
(prominence), sıra dışı olma (unusualness) özelliklerini de başta, sanki bir estetik ameliyat
geçirmiş bir yüz gibi ‘gerçek’liğini de tartışmalı hale getirmiştir.
Burada irdelenmesi gereken temel sorun imge gerçekliğinin uğradığı metafor-dönüşümdür.
Günümüzde geliştirilen sanal yüzey üzerinde oluşturulan soyut ya da somut figürlerin sanatçı-tasarımcı yaratıcının imkansız olan boyutlar arası yolculuğu da resmedilir.
Anahtar Sözcükler: Portre, Yüz, Paradoks, Fotoğraf

Uluslararası Sanat Sempozyumu

233

Abstract

In our era, despite the change in photography technology, portrait- face photo shooting
preserve its place as one of the factors within modern life; further more, when examining
the popular examples: Dali shot by Philippe Halsman in 1942, “Afghan Girl” shot by Steve
Mc Curry, it also deserves to be analysed within Visual Culture Theory. Although the aim of
this study is still image, it is also to examine the current situation that portrait- face photography, accepted as visual memory element at the same time, has reached. In the phases
that photo camera hadn’t been invented, portrait is the name given to the person’s face
expression being portrayed. Art History contains several kind of examples such as, immediately notable in 1503-1506, Mona Lisa portrayed by Leonardo Da Vinci or Rembrandt by
Van Gogh, depicting his own image like lots of artists; John Singer’s portraits from recent
period.
While photograph camera has been arising as the major tool of experiencing the reality
method, in one sense it also approves the portrait without any brush stroke. It is confirmed
that people giving order to the artist for themselves and for their family members before,
started to get their faces recorded by “artificial memory machine” although it is expensive
for this period (25 golden). As cinematography instrument (cinema art) become a part of
the era, the next step is the actor’s facial portraits gaining importance, the common point
of these names are not only their being stars “face”, but also the increase in importance of
the shooting like Falconetti’s face. Nowadays, on the other hand, like the photoshop/ digital serial effect features of the photograph camera and the change/process on the photo/
face change the reality of the face/posture. Because of that, portrait photograph used in
wide areas like facebook profile makes prominence and unusualness features, the reality of
the face; which seems like having plastic surgery before; argumentative. The main problem
which should be examined is the metaphor- transition of the image reality.
Nowadays, the concrete and abstract figures created on the improved virtual surface’s, artist-designer creator’s impossible interdimensional journey is depictured.
Keywords: Portrait, Face, Paradox, Photograph.
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Mağaralarda barınma, korunma ihtiyacı duyan “Homo Sapiens”e ilişkin bilinen
birkaç yerden, örneğin Güney Fransa’da bulunan ve 18 Aralık 1994 tarihinde
tesadüfen keşfedilenler hayvan resimleridir. Bu mağarada insan figürlerine ya
da portre izlenimi verecek bir görüntüye de rastlanmayacaktır. Ancak 2006’da
Fransa’daki Angoulême yakınlarında yer alan Vilhonneur mağarasında keşfedilen
ve 27.000 yıllık olduğu tahmin edilen bir resim şaşırtıcı olacaktır, çünkü duvarda
bir “portre resim” araştırmacıların karşısına çıkmıştır. Portre resim ya da resim
tarihini değiştiren bu bulgudan sonra kuşkusuz mağara duvarının dışında, farklı
mekanlarda yapılan başka resimler de olmuş, çoğu doğa koşulları vb. nedenlerle
günümüze gelememiştir; portrelerde betimlenen ve sanatçıya bakan (gelecekte
fotoğrafçının karşısında olacaktır) kişi imajlarının en eskisine Mısır’ın Feyyum bölgesindeki mezarlarda, mumyaların konulduğu tabutlarda rastlanacaktır.
Mısır’ın Roma İmparatorluğu egemenliği altındaki dönemde, MS. I - III. yüzyıllar
arasında süren devrede yapılmış oldukları kabul gören Feyyum mumya portreleri, mumyaların üzerlerine yerleştirilen ahşap plakalara yapılmış gerçekçi portrelerdir.
“Portreler genellikle baş ve üst gövde kısmı görülen tek bir kişiye aittir
ve büyük çoğunluğu, tam cepheden modelin tüm yüzünün betimlendiği,
doğrudan izleyiciye bakan bir görünüme sahiptir. Natüralist bir üslupla
yapılmış olan portreler, özel ve kişisel bir biçemde, giderek modelin tinsel
özelliklerinin okunabildiği imgeler olarak izleyiciyi etkilemektedir. Yapılma
amacı ölüm yolculuğunda kişiye eşlik etmesi olan bu portrele- rin sahipleri
hep yoğun bir ruh hali içerisindedirler” (EKİNCİ, 2103).

Bu portrelerin Antik Mısır’da köklü bir geçmişi olan mumya tabutu resim sanatını miras aldığı ve dolayısıyla başta Kıpti ikonografisi olmak üzere post-klasik ve
erken Orta Çağ dönemlerindeki Doğu Akdeniz sanatını etkilediği bilinmektedir.
Hatta Ortodoks İkonasının da atası olduğu kabul edilmiştir.
Günümüzde ki portreleri aratmayacak şekilde tasvir edilen bu tür portre resimlere Peru’nun kuzey kıyılarındaki 100 ile 800 yılları arasında yaşayan Moche (“Moçika” olarak da adlandırılır) uygarlığında da rastlanır. Buradaki resimlerde anatomik özellikleri ayrıntılı biçimde betimlenen kişilerin yönetici seçkin zümreden,
rahip, savaşçı ve ünlü sanatçı olduğu saptanmıştır (MOSELEY, 2005) .
Heykel örneğinde ele alınırsa “Helenistik portre örneklerinde kişinin doğal yapısına benzeyen özellikler (yani hayati etkiler) soyut anlamlarla kazandırılırdı”
(06/06/2015, http://www.academia.edu/4526052/Roma_Cumhuriyet_Dönemi_
Portreciliği). Yunanlı sanatkârların amacı figürün özenle oluşturulmasıydı; Roma
heykel sanatı portrelerinde, 4. yüzyıl civarındaki bu betimlerde bir düşünceyi aktarabilmek amaçtı.
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“İtalyan portreciliğinin bu yaklaşımı Yunan örneklere göre daha kinayeli ve
sembolik bir anlatımı beraberinde getirmiştir. Romalı heykeltıraş vücudun
oluşturulmasında gösterilen özenden daha çok karakteristik özellikler ima
etmeye yönelir” (HINKS, R.P.1976).

Ortaçağda resim, heykeltıraşlık gibi el becerisi gerektiren işlerle ilgilenenler “zanaatkâr” -Lonca’ya bağlı- olarak değerlendiriliyor, onlarda gördüklerini doğru
oran ve renklerle aslına en sadık biçimde taklit ediyorlardı. Rönesans İtalya’sında
perspektifin keşfi, ressamın Lonca mensubu olmaktan çıkmasıyla zanaatçıların
yerini sanatçılar alacaktır. Sanatçı ressamlar sarayda, zengin ailelerin yanlarında
iş bulma şansına sahip olacaktır. Toplum içindeki yerlerini yükseltecek, kişiyi gerçeğe uygun bir biçimde yansıtan bir sanatçı tarafından yapılmış görüntüsü veren
portrelere yöneleceklerdir. Örneğin Floransa’da 1420’lerde gerçekleştirilen portre örnekleri, Masaccio’nun genç bir aristokratı betimlediği profilden resmettiği
yapıtı. Antonio Pisanello’nun Este ailesine mensup Ginevra d’Este’nin portresi.
Domenico Ghirlandaio (1449 – 1494), Simonetta Vespucci Portresi (1476-1480),
Fatih Sultan Mehmet portresini de yapan Gentile Bellini (1429-1507), Raffaello, (1483 - 1520), özellikle Leonardo da Vinci’nin (1452-1519) 1503 yılında tüccar Francesco del Giocondo’nun eşi Liza’nın poz verdiği –günümüzde Mona Lisa
olarak anılan- portresi. Hollanda’lı sanatçı Ayrıca daha erken dönemde yapılan
ve onu Orta Çağ sanatçılarından ayıran reçine üzerine boya dökerek elde ettiği
renkler yardımıyla üne kavuşan Jan Van Eyck (1389-1441)
Toplumsal statü ya da kendi görüntüsü/temsilini izlemekten duyduğu haz nedeniyle görünür olmak başta kral, imparatorların, padişahların ve dönemin soylularının, ardından tüccar, sanayici iş adamları, ailelerinin isteği idi; ressam bunu
Rönesans’tan başlayarak ustalıkla kavramış, bir bakıma saray ressamlığı, baş
ressamlığı vb. gibi ünvanlar böylece doğmuş, portre ressamlığı önemli hale gelmiştir.
Yüzyıllardır süre gelen resim tarihi de bu nedenle, aynı zamanda bir temsiller tarihi olarak görülebilmektedir. Örneğin Flaman sanatçı Anthony Van Dyck Cenova’da kent soyluların portrelerini yaparak ünlenmiş, daha sonra Kral I. Charles’ın
saray ressamı olmuştur. İspanyol ressam ve kalıpları sorgulayan sanatı ve sanatçı
tavrı ile yurttaşı olan ve modern sanatın öncü ressamları arasındaki Picasso, Dali,
Miro gibi ustaların da habercisi olma niteliğini de taşıyan Goya 1770 yılında gittiği İtalya’da saray çevresinden kişilerin portrelerini yapmıştır. İspanya’ya döndükten sonra Floridablanca Kontu (1783) ve Prens Don Luis ve Ailesi (1784) gibi
örnekleri onu 1786 yılında saraya götürecek, Pintor del Rey yani Kralın Ressamı
olarak görevlendirilmesiyle sonuçlanacaktır. 1801’de Kral V. Carlos ve Ailesi resminden sonraki hoşnutsuzluk, sarayla arasındaki ilişkilerde soğukluğu onu bu kez
“karikatürize edilmiş portreler” e yöneltecektir.
Rembrandt Harmenszoon Van Rijn (1606-1669) Hollanda sanat tarihinin en
önemli ressamlarından biri olduğu kadar, henüz genç yaştayken başladığı ken-
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disini resmettiği seksene yakın portresi bulunmaktadır. Bunların az bir kısmı,
müşterilerince sipariş edilmiş, bazıları da ressamın alıştırma çalışmaları olarak
yapılmıştır. Yapıtlarının yanı sıra oto portreleri ile de tanınan (Pipo İçen Köylü,
Genç Köylü, Trabuc’un Portresi) Van Gogh, daha yakın dönemden John Singer Sargent’ın portreleri (1882, Portraits d’enfants), Picasso’nun ya da Dali, Frida
Kahlo’nun portreleri gibi örnekler sanat tarihinin önemli yapıtları olacaktır.
Nicephoré Niépce’in 1826 yılındaki ilk fotoğrafı, Louis-Jacques-Mandé Daguerre’in
geliştirerek mükemmelleştirdiği “daugerrotip”i ve sonrası temsil sisteminin
doğasında değişimlerin yaşanmasına neden olacak, gerçekçi resmetme işini
Johann Zahn 1776’da portre resimleri çizebilmek için elde taşınabilecek Camera
Obscura’yı imal etmişti- ve özellikle portre ressamlığını oldukça etkileyecektir.
Paris’li ressam Paul Delaroche bu nedenle, Akademinin tarihsel oturumunda,
“Resim sanatı ölmüştür” diye bağıracak, Londra’da ressam William Turner de,
optik çağa/fotoğraf sanatına sert tepki göstererek “Bu sanatın sonudur” diyecektir. Benzetme görevinden iyice uzaklaşan, ünlü fotoğrafçı Edward Weston’un
sözleriyle ressamın bunun için fotoğrafa oysa derinden minnettar olacağı yeni bir
süreç başlamıştır ve ünlü fotoğraf sanatçısı Henri Cartier-Bresson’a göre fotoğrafın yaratıcı bölümü de çok kısadır:
“Ressam inceden inceye çalışabilir, yazar da öyle ama verili olduğuna göre
biz o anı seçmeliyiz, karar anını, o orada. Ah! Bunu gördüm. Orada bulundum. Onu gördüm. Artık şimdi resmin gerçeklikle olan bağının onu fotoğrafa yaklaştıran zamanı gelmiştir” (05/06/2015,http://sanatatak.com/
view/Henri-CartierBresson-fotografi-anlatiyor/1694).

Fotoğrafta Portre

Fotoğraf, görüntüsel söylemini başlangıçta binlerce yıllık birikime sahip resimsel
bir temele dayandırması, resim geleneğinin tüm biçimsel ögelerinden yararlanması açıklanabilir bir şeydir. Fotoğrafta, kadraj içerisindeki fazlalıkların atılması,
yani çıkarımsal yöntemle kurulması deneyler ve fotoğraf sanatçısının varlığıyla
önemli bir gelişim olacaktır.
“Bakan gözün yerine geçen kamera, ürettiği temsillerde daha önce alışık
olunmayan bir resmetme geleneğinin temellerini atmaktadır. Görüntünün
oluşturulmasında mercek kullanan tüm resmetme tekniklerine özgü optik
perspektif dağılımı, bunlardan biridir. Gerçekliği optik olarak resmeder.
Ayrıca diğer resmetme tekniklerinden farklı olarak; ortaya çıkan imge,
geleneksel resimde olduğu gibi biricik değildir. Bu nedenle de portre fotoğrafçılığı tüm dünyada çok yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır“ (05/06/2015, http://www.tojdac.org/tojdac/VOLUME3-ISSUE4_files/
tojdac_v03i404.pdf).
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Ancak fotoğrafın bulunuşu, ortaya çıkışı bir tepkiyi de oluşturmuştur, Walter
Benjamin “Fotoğrafın Kısa Tarihi” adlı uzun incelemesinde ilk günlerde ortaya
çıkan muhafazakar tepkilerden söz eder:
“Uçuşan yansımaları bir yerde sabitlemeye kalkmak, Almanların eksiksiz
araştırmalarının ortaya koymuş bulunduğu gibi, yalnızca imkansız bir girişim olmakla kalmaz, aynı zamanda böyle bir şeyi aklından geçirip dilemek
bile dinimize küfür sayılır. İnsan Tanrı’nın suretinde yaratılmıştır ve Tanrı’nın sureti de insan icadı olan hiçbir makineyle yakalanamaz. İlahi ilhamla mest olmuş dini bütün bir sanatçının dehasının doruğunda varıp varabileceği en yüksek nokta bağlılığının en koyu anlarında ilahi/insani özellikleri
mekanik bir alete başvurmadan çoğaltmasıdır” (FREUND, 2007:11).

Bir süre sonra kişinin görünür olma isteği, bu yeni araç yardımıyla sanatta yeniden-üretim, çoğaltma tekniğinin yaygınlaşması muhafazakar tepkiyi aşmıştır.
Ancak bu isteği daha gerçekçi biçimde olsada, ucuz karşılanamamaktadır. Giséle
Freund bazı toplumsal sınıfların yükselişe geçmesinin, her şeyi, özellikle de portreyi büyük miktarda üretme ihtiyacını doğurduğundan söz eder.
“ ‘Portresini yaptırmak’ simgesel bir eyleme dönüştü; yükselmekte olan
sınıfın mensupları, portrelerini yaptırarak yükselişlerini kendileri ve diğerleri için görünür kılıyorlardı ve aynı zamanda itibarın tadını çıkarıyorlardı.
Bu evrim süreci, portre üretim şekillerini de değiştiriyordu, insan çizgileri
gittikçe daha mekanik bir yaklaşımla aktarılıyordu. Portre fotoğrafı, bu evrimin son noktasıdır” (FREUND, 2007:11).

Ama başlangıçta ancak paralı bir sınıfın ödeyebileceği rakamlardır portre fotoğrafa sahip olmak. Örneğin, Walter Benjamin Fotoğrafın Kısa Tarihi adlı çalışmasında bu ücretin 25 altın olduğundan söz etmektedir. Sıradan vatandaşa ulaşması da
yine Benjamin’in fotoğraf sanatı üzerine de görüşlerini içeren ünlü yazısının başlığındaki gibi Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden üretildiği evrede ekonomikleşecek,
George Eastman “Siz düğmeye basınız, gerisini biz hallederiz” sloganı ile ürettiği
fotoğraf kamerasını tüketime sunacak, bir bakıma fotoğraf kamerası, portreyi
demokratikleştirecektir. “Sanatçılar, bilim insanları, devlet yöneticileri, memurlar, işçiler, kameranın karşısında hepsi aynıydı. Burjuvazinin farklı tabakalarının
eşitlik ve temsil edilme arzusu, bir anda tatmin edilmiş oldu” (FREUND,2007:55).
Bir yandan da bilinçli olarak ilk kez 1853 -1856 yıllarında Kırım Savaşında olduğu
gibi iletişim amacıyla kullanıldığı, İngiliz Roger Fenton’un yaptığı gibi çektiği 360
fotoğrafın medyada yer alması sansürü de getirecek, zaman içinde fotoğraf sanatçısı yasaklamalarla karşılaşacaktır. (Çok sayıda örneği olan ölümü bile getiren
bir mesleki yaşamının olduğundan söz etmek gereksiz.)
Benjamin için zamanın dondurulabilmesi, tarihsel bağlamda parlayıp sönen anları görünür kılmaktı önemli olan.
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“Fotoğrafçı, rastlantısal bir anda parlayıp sönen bir kıvılcım misali, özel bir
anının varlığını kanıtlamakta ve yakalamaktadır. Fotoğrafçılığın öncülük
ettiği teknolojik moderniteden önce, fotoğraflar sanatsal bir etkiye sahip
olmaktan çok, tarihsel bir olaya tanıklık etmiş ve belgeleme işleviyle ön
plana çıkmıştır. Bu bağlamda düşünüldüğünde bir fotoğrafın tarihi gücü,
fotoğrafçının sanatı tarafından eklenilecek hiçbir şeye ihtiyaç duymadan
geçip giden dünyaya kalıcı olma yolunda vasıta olmak, geçmişe direkt bir
pencere açmaktır” (SAĞLAMTIMUR, 2013: 37).

Yukarıda Benjamin’e yönelik açıklama doğal olarak hemen akla, film üzerinde zamanı ve kişilik/kimliği dondurabilen, geliştirilen objektifler ile bedenin duruşu,
anlatımı, kişinin karakteristik özelliğini de kolayca yakalayan portre fotoğrafını,
fotoğrafçılığını getirmektedir.
Burada, portre-özportre fotoğrafçılığının tarihinde gözden kaçan bir isim ve ilkten söz etmek yerinde olacaktır: Fransız Hippolyte Bayard’ın 1840 yılında “La Noyade/Boğulmuş Bir Adam Olarak Özportre” adlı fotoğrafı.
Bayard, yaklaşık üç yıldır üzerinde çalıştığı icadını Akademinin görmezden gelmesi nedeniyle, sitem etmek adına intihar etmiş bir adam gibi gösterir. Fotoğrafın
arkasında şöyle yazar:
“Bay Daguerre’e çok fazla şey veren hükümet, Bay Bayard için bir şey yapılamayacağını söyledi ve zavallı adam kendini boğdu. Ah, insani şeylerin
fani doğası! Sanatçılar, bilim adamları, gazeteciler uzun süre onunla ilgilendiler ve simdi birkaç gündür morgda sergilenmekte ancak henüz ne bir
kimse kendisini tanıdı, ne onu soran biri çıktı. Bayanlar Baylar, koku duyunuzun etkileneceğinden korkun çünkü gördüğünüz gibi beyefendinin başı
ve elleri çürümeye başlamaktadır, bu yüzden başka konulara geçelim.”

1854’de Parisli fotoğrafçı André - Adolphe-Eugène, portre çekimini kolaylaştıran
ve her biri ayrı ayrı ayarlanabilen çok mercekli bir kamera geliştirecektir. Bu kamera ile fotografik levha üzerinde bir düzine fotoğraf çekilebilmektedir.
1822 de Amerika da doğmuş Mathew Brady ise 19.yüzyılın sadece en ünlü fotoğrafçısı değil aynı zamanda portre fotoğrafçısı olarak tanınmaktadır. Bazı araştırmacılara göre fotoğrafçılığın ilk sanatçısı ve stüdyo fotoğrafçılığının kurucusu olarak kabul edilen Brady, Başkan Abraham Lincoln dahil döneminin önemli
isimlerinin portrelerini çekmiştir. “Çektiği ünlüler arasında ise köleliğe karşı gelen
yazarlar, Kuzey Amerika generalleri bulunmaktadır’’ (05/06/2015, http://www.
tojdac.org/tojdac/VOLUME3I SSUE4_files/tojdac_v03i404.).
Artık şu tanım kabul edilmiştir: İnsanın kişiliğini, duygularını, iç dünyasını ortaya
koyan fotoğrafa portre fotoğrafıdır; bireyin kimliğini, karakterini, kişiliğini, duy-
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gularını ifade eden özelliğe sahiptir. Ve bir insanın, anlık duygu ve düşüncelerini
ya da hayatını anlatım şeklidir.

Sinemada Portre Fotoğrafın Etkisi

“İnsan yüzü kişiye özel bir tanımlayıcı, onu diğer insanlardan ayırt edici bir örüntüdür. Kişiye ait bir yüz resmi, ona ait kimlik, ırk, cinsiyet, yaş, yüz ifadesi gibi
pek çok önemli bilgiyi açığa vurmaktadır” (06/06/2015, http://vision.gyte.edu.
tr/publications/theses/merve_kilinc_tez.) .
Bu klasik açıklamanın bir yansısı sinema için önemli olan bir olguya, oyuncu portresi/yüzün önemine götürür. İki boyutlu yüzey üzerinde görüntü oluşturma aracı
olan fotoğrafın geliştirdiği “portre/yüz” kavramı, hareketli görüntü oluşturma
aracı olan sinemanın da en önemli ögelerinden olacak; aynı zamanda etkileyiciliğini, karakteristiğini yansıtan özelliğe de sahip olduğu için yine oyuncu portreleri dergi-gazete-afişlerde yer bulacak, hatta stüdyo fotoğrafçılığının gelişmesine
yardım edecektir; sonuçta izleyicileri çok etkileyen starların doğmasında öncü rol
oynayacaktır.
Griffith, Thomas Ince ve Mark Sennett gibi yapımcı-yönetmenlerin filmlerinde
star sisteminin ilk izleri/yüzler görülür. Talmadge Kardeşler, Rudolph Valentino,
Dorothy ve Lillian Gish, Mary Pickford ve başka yıldızlar ABD sinemasının dev
bir endüstriye dönüşmesinde belirleyici öge olacak, dönemin toplumsal ve politik yapısındaki değişim ile yıldız imgesi de koşut ilerleyecektir. İzleyicinin filme
ilgisini kazanabilmek için göze hoş gelebilecek görünüm izleyici hafızasına yerleştirilerek, yıldız oyunculardan günümüze dek yararlanılacaktır. Kuşkusuz yıldızlar
yalnızca dönemin imgelerini yansıtmaz; Amerika’daki 1960’larda Marlon Brando
ve James Dean örneğinde görüldüğü gibi star imgesi topluma, günün devrimci
davranış modellerine öncülük de eder.

İmge Üretim Biçimi Olarak Fotoğraf

Henri Cartier-Bresson ile 1958 yılında yapılan ve geçtiğimiz günlerde gün yüzüne çıkan söyleşide “Fotoğraf bir yaşam biçimi. Bana göre kamera gözümün bir
uzantısı demektedir” (05/06/2015 http://sanatatak.com/view/Henri-CartierBresson-fotografi-anlatiyor/1694). Gözün uzantısı kamera ile çekilen bir fotoğraf
Susan Sontag’a göre “yalnızca bir görüntü (bir resmin olması gibi), gerçeğin bir
yorumu değildir; o aynı zamanda tıpkı bir ayak izi ya da ölünün yüzünden alınan
maske gibi gerçeğin bir izi, ondan dolaysız olarak kopya edilmiş bir şeydir ” (SONTAG, 1999: 100).
“Gerçeğin bir izi/kendisi” gibi karşımıza çıkan portreler aynı zamanda güçlü bir
imgedir. Bir yanda görüntüyü çeken-yaratan kişi, diğer yanda kadrajdaki kayıt
altına alınan kişi.
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“Bu kaydetme işleminin fotoğrafçı öznenin sübjektif bakışının ötesine geçmesi, görüntü ve gerçeklik arasında sanat tarihinin hiçbir döneminde rastlanmayacak türden yeni bir ilişki biçimine işaret eder. (…) Her ne kadar, her
fotoğraf, fotoğrafçısının bakış açısını yansıtıyor olsa da her bir fotoğraf,
fotoğrafçının bakış noktasından yapılan kayıt işleminin bir objektif yardımıyla yapılıyor olması nedeniyle bakışın hiçbir zaman olamayacağı kadar
nesnel, kadraj içindeki görüntü açısından ele alındığında bir o kadar tarafsız ve yine insan gözünün ulaşamayacağı bir seviyede rastlantısallığın
ele geçirilmesidir. Fotoğraf bizi, kimi kuramcıların büyülü bir değer olarak
tanımladığı yeni ve yabancı bir şeyle karşı karşıya getirir” (06/06/2015,
http://www.afsad.org.tr/public/22.pdf).

Yakın zamana kadar bir yanda estetik kaygı, dönemin beğenisine yaklaşmak,
diğer yanda yaptığı rötuş ile yüzleri daha duru ve daha pürüzsüz bir hale getiren sanatçıya, günümüzde fazla iş kalmamıştır. Fotoğrafçı mekanlarının camları
üzerinde “rötuş elemanı aranıyor” yazılı duyurular artık çoktan kalkmıştır. Ancak
Giséle Freund”un da hatırlattığı gibi fotoğraf alanında çalışan kişiler arasında rötuşçuların yanı sıra uzman ressamların da varlığından söz edilebilir.
“Bu uzman ressamlar fotoğrafları boyayarak renklendiriyorlardı, çünkü
renklendirilmiş fotoğraflar moda olmuştu. Fotoğrafçı modele poz verdirirken, diğeri de notlar alıyordu: ten rengi normal, gözleri mavi ya da kahve,
saçlar kestane ya da belki siyah vb. .... Böylece fotoğraf, minyatürün ve
yağlı boya portrenin takipçisi oldu” (FREUND, 2007: 63).

Tüm bu görüşler, görme konisi/objektifin içerisine giren hiçbir şeyin kayıt dışı kalmayacağına olan inanç, yani “portre fotoğrafçılığı” günümüzde giderek çözülen
bir alana doğru gitmektedir. Bunda da modelin öncesinde kendini değiştirmesi,
cildi porselen gibi yapan aplikasyonlar -bu makyajın yanı sıra estetik ameliyat bile
olabilir- dolayısıyla gerçekliğin resimdeki kişiden (çekildiği anda) ayrılması kadar,
fotoğraf üzerine sonradan yapılan işlemlerle de kendi göstermektedir. Portre fotoğrafı yukarıdaki açıklamalarla gerçekliğine inanmak için kullanılan bir alan olmaktan uzaklaşmaktadır.
Öte yandan 1985 yılında Steve Mc Curry tarafından çekilen “Afghan Girl” (Afgan
Kızı) örneklerine bakılarak portre/‘yüz ifadesi “Görsel Kültür Kuramı” içerisinde
incelenmeyi hak edecek denli gelişme de göstermiştir. Kısaca, fotoğraf sanatçısı
için sadece bir saptama değil, objektifi yardımıyla portre/yüzde yakalayacağı anlam, ışık, anın getirdiği ve bir daha yerinde olmayacak bakışı bulmaktı.
Bir kimlik, Stuart Hall’ın dediği gibi “ kimlikler, geçmişin anlatıları tarafından konumlandırıldığımız ve kendimizi içinde konumlandırdığımız değişik tarzlara verdiğimiz ad’’ ın portre-yüz olarak görünümüydü bir süre önceye kadar… Şimdi,
Kamera Lucida da Roland Barthes’ın “Fotoğraf, tam anlamıyla göndergenin fışkırmasıdır’’ (BARTHES, 2000:99) sözleri portre için günümüzde sanki geçerli de-
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ğildir. Ya da bir fotoğrafcı, Henri Cartier Bresson’un -“Fotoğraf çekmek, insanın
aklını, gözünü ve yüreğini aynı hizaya getirmesidir.” sözleri de… Bir çok etkilerle-görüntü-imaj bombardımanı ve görüntü aldatmacalarının etkisiyle fotoğraflarla geçmişteki gibi ilişkiler kuramayan kişiler olunmaya devam edilmektedir. Wittgenstein çok önce söylemişti, aynı türden fotoğraflar sadece duvarlara asılmıyor,
sürekli çekiliyor, aynı konu tüketiliyor. Kısaca, gerçeklik ve geçmişin çakışması
şimdi kuşkulu bir sürece girmiştir.
Bir zamanalar, 1900’lü yılların hemen başında sanayi işçileri ve göçmenlerle ilgili fotoğraflarıyla tanınan fotoğraf sanatçısı Lewis Hine’ın öğrencisi Paul Strand
fotoğrafçılığın tam özünün ‘mutlak ve kayıtsız şartsız nesnellik’ olduğunu açıklamıştı. Fotoğrafın güvenilirliğine dair inanç dönemin haber medyası, özellikle de
Life dergisi tarafından 1930’larda, 40’larda ve 50’lerde yaygınlaştırılmıştı. Gisele
Freund “Life’ı onca güvenilir kılan çok fazla fotoğraf kullanmasıydı. Ortalama insan için gerçekliğin tam bir yeniden üretimi olan fotoğraf yalan söyleyemezdi”
(FREUND, 2007: 149). Fotoğrafın gerçekliği temsil ettiği, resme inandırıcılık anlamında ihtiyaç olmadığı bir çağ girilmişti; fotoğrafın kazandığı inandırıcılık gücü,
manipülasyon yapmak isteyen kişiler tarafından bilinçli olarak kullanılabiliyordu.
Bu güç sadece liberal olarak anılan kapitalist ülkelerde tanınmıyor, sağ ya da sol
görüşü benimsemiş diktatörlük yönetimleri de bu gücün bilincinde. “Devlet başkanlarının kortejlerde taşınan, meclislerin üzerinden bakan ya da resmi ofisleri
süsleyen fotoğrafları kimileri için babanın simgesi, kimilerine göreyse Orwell’ in
Büyük Biraderi. Sevgi, nefret, güven ya da korku duyguları uyandırıyor bu fotoğraflar. Fotoğrafın asıl değeri de duyguyu uyandırma gücünde yatıyor” (FREUND,
2007: 191).
Giséle Freund’ ün altını çizdiğince fotoğraf yardımıyla insanlık, çevresini ve kendi
varoluşunu yepyeni gözlerle görmeyi başarmıştır ve ona göre yeni fotoğrafçıların
büyük toplumsal sorumlulukları vardır. Teknoloji-yeni zamanlar fotoğrafa belki
yardım etmiştir, ama şimdi portreye olan güvenin yitik zamanda kalmasına neden
olmuştur. Marcel Proust gibi peşinde olmamızın da olanaksız olduğu bir dünyada,
portre/imajlar uzun zamandan beri “her an ve her yerde görünür olma” peşindeki kişilerin bir başka mecrasında, facebook, google, instagramda işlevini yapmaktadır. Ama sorulması gereken portredeki kimdir, kişi-gerçek midir?, “kim” olduğu
yanıtı yanıtı bulunsa da o portre midir?!.
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Minimalizmi Kinetik Sanat İle Buluşturan
Sanatçı Dan Flavin
Dan Flavin The Artist Compound Minimalism
With Kinetic Art
Yrd.Doç.Dr. Benan Çokokumuş
O. M. Ü Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim
 i Bölümü Resim Anabilim Dalı

Özet

Kinetik Sanat, 20. yy’ın sunduğu teknolojik olanakları sonuna değin kullanır. Mekanik, elektronik, dönüşümlü ve titreşimli hareketlerden yararlanır ve de kullanır. Genelinde sanatçı ve
mühendisin ortak ürünü olan bu yapıtlar, ışık ve devingenliğin sürekli değişiminden doğan
görüntülerden oluşan bir strüktürü ve sistemi sergiler.
Minimalizmi Kinetik sanat ile buluşturan sanatçı Dan Flavin ışık sihirbazı ve Minimal Sanatın
lirik şairi olarak adlandırılmaktadır. 20. yüzyılın son çeyreğinde neon tüplerini kullanarak etkileyici çalışmalarıyla izleyici algısını farklı yönlere kaydırmayı başarmıştır. Farklılaşan algımız
üzerinde yaptığı değişiklikler sonucunda resim pratiğinde bir adaptasyon sürecine girmiştir.
Sanat ve sanatçının görevi başlangıca göre oldukça başkalaşarak kendi dönem koşulları içinde yeniden şekillenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Dan Flavin, Kinetik Sanat, Minimal Sanat, James Turrell

Abstract

The kinetic art uses the facilities offered by 20th century wholly. And it also uses and benefits from mechanic, electronic, vibratory and alternating motions.In general those works
of art which are the joint product of the artists and engineers show a system and structure
that consists of displays resulting from the change of the light and mobility constantly.
Dan flavin who compound minimalism with kinetic art is called as light wizard and lyric poet
of the minimal art.In the last quarter part of the 20th century he was able to take the audiences’ interests to different sides with his attractive works by using Neon tubes. As a result
of the amendments of the differences on our perception the practice of painting has also
entered in an adaptation period. The role of art and artist has been changed and reshaped
by the conditions of its own period.
Keywords: Dan Flavin, Kinetik Sanat, Minimal Sanat, James Turrell
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“Minimalizm” sözcüğü, Fransızca kökenli “minimum” anlamına gelen “minimal”
sözcüğünden türemiştir. Kelimenin sözlük anlamı “Birey için gerekli en az veya en
küçük miktar (derece, nicelik)” olarak tanımlanırken; matematikteki ifadesi “de
ğişken bir niceliğin inebildiği en alt basamak, asgari, minimal” şeklinde açıklan
maktadır (Islakoğlu, 2005: 14). Akımın ismi “Cool Art”, “ABC Sanatı”, “Serial Art”,
“Primary Structures”, “Art in Process”, “Systemic Painting” gibi ifadelerle anılmış
olsa da, hiç birisi “minimal” sözcüğü kadar açıklayıcı bulunmamıştır (Germaner,
1997: 43).
“Minimalist Sanat” rengi ve biçimi en aza ve temel öğelere indirgemek, hatta
kullanılan malzemenin yalnızca kendi renginden yararlanmak, yapıtları kompo
zisyonlara yüklenen ifadelerden arındırmak Minimalistler’in temel tutumudur.
Daha çok, kendi renklerine müdahale gerektirmeyen malzemeler kullanırlar. Sa
natçılar yapıtlarını bir kimlikten arındırmak için “isimsiz” olarak tanımlarlar.
Minimalist sanat yanılsamaya yer vermeyen, hiçbir şeye olduğundan başka ifade
yüklemeyen, yüklenmiş, eklenmiş anlatımlara yer vermeyen yaklaşım içindedir.
Temsilcilerinin düşünceleri “Ne ise o” şeklinde açıklamalarında görülür.
Minimalizm’in mimarlık ve tasarımdaki karşılığı “en az malzemeyle en yalın, en
ekonomik ve en işlevsel sonuca gitmek” olarak tanımlanabilir. (Islakoğlu, 2005:
14-15) En azla en çoğu elde etmek en güç iştir. “Az çoktur” anlayışı Minimalizm’in
bir başka tanımıdır.
Minimalizm akımını benimseyen sanatçıların sergilediği ortak tutumlardan biri olan hazır nesnenin öznel etkilerden olabildiğince uzak durularak
kimliğin saklanması durumuna gösterilen hasasiyet Dan Flavin’in eserlerinde oldukça göze çarpar. Sanatçı seçtiği floresan tüplerini bir hazır üretim sanayi malzemesi olarak ele almış ve farklı boyutlardaki bu tüpleri
çeşitli kurgular ile bir araya getirerek zaman zaman beyaz, zaman zaman
da renkli ışık efektleriyle mekânlara yerleştirmek suretiyle tasarımlar gerçekleştirmiştir (Döl, A., Avşar, P. 2013: 1-18).

Minimal sanatın en önemli ayrıcalıklarından birisi sanatçının eserlerini yaratma
dan önce eser yaratacak düşünceler yaratmayı ön plana almasıdır.
1974’de Frank J.Malina hazırladığı Kinetik Art : Theory And Practice (Kinetik Sanat
: kuram ve uygulama) adlı kitapta, Kinetik Sanat’ın kapsamını parçaları mekanik
yöntemle hareketli kılan üç boyutlu nesne ve kuruluşlar olarak tanımlamış, ayrı
ca film aygıtlarından yararlanılarak yaratılan resimleri de bu kavram içine dahil
etmiştir. Bugünkü kinetik kapsamında değerlendirilen türlerse şöyle sıralanabilir
(Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt 2).
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• Optik Yanılsama ve Görsel İkiliklerin Olanaklarından Yararlanılarak İzleyicide
Optik Oynama ve Hareket Yaratan Resimler
• İzleyicinin Mekan İçinde Yerini Değiştirmesiyle Biçim Değiştiren İşler
• Neon Işıklı İlanlarda olduğu gibi, bir işin kademeli olarak aydınlatılmasıyla elde
edilen ışık akışından yararlanarak yaratılmış hareket yanılsamasının bulunduğu
Yapıtlar: “Işık Sanatı” bu yöntemden yararlanmıştır.
Genelinde sanatçı ve mühendisin ortak ürünü olan bu yapıtlar, ışık ve devingen
liğin sürekli değişiminden doğan görüntülerden oluşan bir strüktürü ve sistemi
sergiler.

Görüntü 1. D.Flavin,Nominal üç (Ockham of William),1963
Daylight fluorescent light, 6 ft.

Görüntü 2. The Ethereal Light of Dan Flavin
Perspective Daily

Görüntü 3. Dan Flavin, ohne Titel
(to Bob and Pat Rohm), 1970.

Kinetizmin temel malzemesi olan mekan, ışık, zaman, dinamizmin ilkelerini ortaya koyan, mekanı bir öğe olarak kullanan.Kinetik Sanat anlayışına bağlı sanatçıların benimsediği çeşitli biçim olanaklarını sunan. Minimalizmi Kinetik sanat ile
buluşturan sanatçı Dan Flavin ışık sihirbazı ve Minimal Sanatın lirik şairi olarak
adlandırılmaktadır.
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Görüntü 4. D.Flavin,Untitled
(to Barnett Newman to commemorate his simple problem, red, yellow and blue), 1970.
Görüntü 5. D.Flavin, Untitled(to you, Heiner,with admiration and affection), 1973.
Görüntü 6. D.Flain, Jan ve Ron Greenberg için), 1973 İsimsiz

20. yüzyılın son çeyreğinde neon tüplerini kullanarak etkileyici çalışmalarıyla izleyici algısını farklı yönlere kaydırmayı başarmıştır. Sanatçı Dan Flavin eserlerini
düz uzun floresan tüplerini kullanarak malzemenin öz yapısını koruyarak doğal
görünümünü değiştirmeden yapmış olduğu çalışmalarında ve bu noktada Minimalizmi Kinetik sanat ile buluşturmuştur. Flavin sadece ışığı değil aynı zamanda
alanı da materyal olarak göz önüne almıştır.Norbert Lynton’a göre “Flavin çizilen
çizgiler ve fırça izleri yerine ışıktan çizgiler; alan ve hacim yerine ise oldukça denetlenmiş bir parıltı alanı yaratmıştır”(Lynton, 2004: 309).
Farklı boyutlarda ve farklı renklerde neon lambalarıyla çalışan Flavin mekanın
sınırlarını belirlerken, mekan içinde görsel bir olgu yaratır. Işık ortamı ve diğer kinetik deneyler kullanılarak tasarlanan bu farklı çeşit ve derinlikteki ifade formları
kinetik sanat olarak sınıflandırılır. Flavin modern sanatın iki zıt zorunluluğunu birlikte tutmuştur: diğer bir taraftan sanat eserini zorunlu gerçekleştirmek, ışığı ışık
olarak ifade etmek ve onun fiziksel desteğine maruz kalmak; diğer bir taraftan sanat eserinin zorunluluğunu gerçekleştirememe, burada onu ışık ile aydınlatmak,
rengi ışık ile boyamak (Foster, H., Krauss, R. 2004: 471-473).
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Görüntü 7. D. Flavin,Untitled (fondlytoMargo) 1986 pembeve sarı neon tüpler
243,8 x 40,6 x 22,2 cm. (X 16 x 8.7 96).
Görüntü 8. D.Flavin
Görüntü 9. D. Flavin, untitled(to Henri Matisse), 1964
pink, yellow, blue, and green fluorescent light

Dan Flavin “Untitled (fondly to Margo) Başlıksız” (Görüntü 6) dördü pembe dördü
de sarı olmak üzere sekiz floresan tüpten oluşur. Her bir renk diğerini takip eder
ve tüpler sergi yerinin bir köşesine dolar (konur) bir flaster kullanılarak gruplandırılır. Örneğin çalışmayı gerçekten nasıl tarif edebiliriz bizim için var olmak nasıldır? Cevap açıktır. Floresan tüpleri yalnız açtığımızda var olur. Öyle ki, kategorize
ettiğimiz bir sanat çalışması estetik hoşnutluğunu kestiğimiz zaman hareketsizdir.
Diğer bir soru; faal hale getirebildiğimizde ne oluşturacağıdır. Sarı ve pembe yalnız iki yakın renk değil, birbiri üzerine direkt olarak etkili iki bitişik yüzey boyaması
gibidirler. Bu ışık yayılma etkisiyle hem çevresinde bulunduğu yeri hem de seyircinin hislerini değiştirebilir (Smith,Lucie, Edward, 1994: 158 ).

Görüntü 10-11-12. J.Turrell, AtenReign, 2013.

Uluslararası Sanat Sempozyumu

249

Bir ışık sanatçısı, James Turrell’ın, sanatı ışığın ta kendisidir. Işığın evrendeki vazgeçilmez, şüphe götürmez varlığı. James Turrell’ın çağdaşı olan sanatçı Dan Flavin
gibi algı, ışık, renk ve boşluğun ustaca kullanımında sanatçı Turrell kendisini şu
şekilde özetliyor Turrell:
“Benim sanatım sizin görmeniz üzerine”. Turrell’in kariyeri Amerika’nın
sanat dünyasındaki değişimlerine paralel gelişmiştir. 60’larda Ed Ruscha,
Billy Al Bengston, Robert Irwin gibi yeni nesil sanatçılar Los Angeles’ı
bir sanat merkezi haline dönüştürme çabaları, Kaliforniya minimalizmi
kendini parlak renkleri, cilalı yüzeyleri ile New York’tan farklılaştırmaya
başlarken, Turrell’in de aralarında bulunduğu Irwin, Douglas Wheeler,
Maria Nordman gibi ışık ve mekân sanatçıları her zaman için Kaliforniya’ya
özgüydüler. Hiçbir zaman bir grup olmasalar da insanın baktığını nasıl
gördüğünü anlama isteği hepsinin sanatında var oldu. Sanatçı Turrell’in
sanatının, tam olarak baktığımızı nasıl gördüğümüzle ilgili olmasıdır
(Yüksel, 2005).

Turrell çalışmalarında efekti yaratan aparatlar genelde görülmemesi için saklanmıştır, böylece izleyiciler gördüklerini kendi algılarına göre yorumlamaya yöneltilirler.
James Turrell’in 1980’lerden bu yana ilk defa New York’da bir müzede açtığı sergisi, ışık, renk ve alan kullanımı ile öne çıkıyor. Serginin başyapıtı
“Aten Reign” (2013) isimli büyük projesi, Guggenheim rotondasını muazzam yoğunlukta değişken, yapay ve doğal ışıkla yeniden tasarlıyor. Müzenin bu zamana kadar ki en büyük değişimini ortaya koyan bu enstalasyon,
Frank Lloyd Wright’in mimarisinde kullandığı açıklık, zarif kıvrımlar ve olağanüstü alan algısını yeniden yaratmaktadır ve özellikle Turrell’in en büyük
yapıtlarından biri olan Roden Crater Project’e (1979) gönderme yapmaktadır(Aksoy, 2013).

Görüntü 13-14-15. J.Turrell, AtenReign, 2013.
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Sanatçı James Turrel’in işleri Minimalist eserin öznel fikri, Kinetizmin mekanışık-zaman-dinamizmin ilkeleriyle birleşen yapıtları“yaklaşık 60 dakika süren
döngü süresince “Aten Reign”; renk spektrumu boyunca gölgeler halinde baştan
çıkararak, kusursuzca hareket ediyor” (Aksoy, 2013).Sanatçı çağdaşı Dan Flavin
gibi Işığın, sanat eserine malzeme olarak girmesi “Mor, turuncu, kırmızı, mavi,
yeşil ve pembenin oluşturduğu, bu renklerin sürekli değişen çeşitlilik karşısında
bambaşka bir dünyaya yolculuğun kapılarını aralıyor.” (Aksoy, 2013).

Sonuç

Minimalizm eserin içeriğinden çok biçimiyle taşıdığı öznel bir fikri veya mesajı,
minimum sayıda renk, değer, biçim, çizgi, doku ve malzemeye indirgeyerek hazır
nesneyi olduğu gibi var olan biçimi ile kullanma prensibiyle üretilmiş, geometrik
şekil yada biçimlerin basit ve sade olarak bir araya getirildiği ritmik eserlerin bütünüdür. Kinetizmin temel malzemesi olan mekan–ışık–zaman–dinamizmin ilkelerini ortaya koyan, mekanı bir öğe olarak kullanan. Kinetik Sanat anlayışına bağlı
sanatçıların benimsediği çeşitli biçim olanaklarını sunan. Minimalizmi Kinetik
sanat ile buluşturan sanatçı Dan Flavin. (1933- 1996) Light-Art’ın en önemli ve ilk
temsilcisi olarak tanımlanır.
Sanatçı James Turrel eserin izleyici tarafından algılanan psikolojik etkisinin önemsendiği zengin bir ifade tarzını, ışığın kullanımını farklı bir yaklaşımla sunmaktadır. Işığın rönesanstaki tinsel karakteri Turrel’in çalışmalarında tekrardan çağdaş
bir dille vücut bulur. James Turrel ve çağdaşı olan Dan Flavin teknoloji ve bilimden
destek alarak tinselliği ışık yoluyla tekrar gündeme getirmişlerdir. Dan Flavin, florasan LED ışık James Turrel’i ise güçlü projeksiyonlar LED ışık sayesinde sanatçılar, ışığa yön verebiliyor ve ışığı kontrol edebiliyorlar.
Sanatçı James Turrell Sınırsız renk alanının yarattığı belirsizlik karşısında akıl,
gerçekliği algının kalıplaşmış biçimleriyle algılamaya çalışıyor ve sonuçta düz bir
yüzeyin sunumunu gösteriyor.
Işığın, sanat eserine malzeme olarak girmesi ve resmi oluşturmasında Futurizmin, Konstruktivizmin, Minimalizmin ve Op-Artın etkisi söz konusudur. ‘Light Art’
bünyesinde enstalasyonu da barındırır, çünkü ışığın yerleştirilmesi mekana bağlı
olarak gelişmektedir (Ünsal,2011)
Dan Flavin, Bruce Nauman, Keith Sonnier, James Turrell, Mario Merz, François
Morellet, Ferdinand Kriwet, Maurizio Nannucci, Ivan Navarro ve Spencer Finch
sanatında ışığı ana malzeme ve konu olarak kullanmaktadır, hepsinin ışığı kullanma biçimi ve konsepti farklıdır. Farklılaşan algımız üzerinde yaptığı değişiklikler
sonucunda resim pratiğinde bir adaptasyon sürecine girmiştir. Sanat ve sanatçının görevi başlangıca göre oldukça başkalaşarak kendi dönem koşulları içinde
yeniden şekillenmiştir.
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Görsel Anlatım Aracı Olarak Belgesel Filmlerde
Gerçeklik ve İdeoloji İlişkisi
The Relationship Between Ideology and Reality in
Documentary Films As a Means Of Visio Expressio
Yrd. Doç. Dr. Ümit Demir
Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon
Bölümü

Özet

İdeoloji kavramı en geniş anlamda, bir fikir sistemini tanımlamakta ve bulunduğu çevreyi
sistematik bir şekilde örgütlemektedir. İdeoloji, insanın yaşama biçiminden, üretimine ve tüketimine kadar her alanda kendisini hissettirmektedir. Gerçeklik kavramı en genel anlamda
gerçek olma durumunu ifade etmektedir. Gerçeklik; gerçeğin ta kendisi olan; bilinçten bilenden bağımsız bir biçimde var olan; belli bir zamanda, belli bir anda yaşanmış olan, yaşantı
ile deneyimlerde somut olarak bulunan; nesnel olarak varlık bildiren; gerçek olan bütün
her şeyin özyapısını anlatan bir kavram olarak tanımlanmaktadır. Günlük kullanımında ise
gerçeklik var olan şeyleri ifade etmektedir. Belgesel filmlerde yer alan her görüntü ve konu
belli bir anlam taşımaktadır. Anadamar araştırmaların kameranın gerçeği olduğu gibi yansıttığı ve doğruluk iddiası, aslında gerçeğin nesnelliği içinde konumlandırılmasıyla, görüntüde
yer alanın ideolojik boyutunu örtmektedir. Dolayısıyla, belgeselde başat paradigmanın iddia
ettiği gibi, gerçeklik kaydedilmemekte, aksine kodlamakta ve bu kodlama da ideolojik olan
bir gerçeklik duygusu üretmektedir. Böylece üretilen her doğrunun, gerçeklik değil; ideoloji
olduğu gerçeği gizlenmektedir. Sadece konuların seçiminde değil, kamerada çerçeveleme
yapılırken bile, karenin farklı açılardan verilmesi, görüntülerin sözlerle desteklenmesi ve çekimlerin kurgulanma sırası belli bir dünya görüşünü, yani; egemen ideolojiyi yansıtmaktadır.
Çalışmada konu 2008 de vizyona giren ve büyük tartışmalar yaratan Can Dündar’ın “Mustafa” belgesel filmi üzerinden tartışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Sinema, Türk Sinema Tarihi, Belgesel Film, İdeoloji, Gerçeklik

Abstract

The concept of ideology in the broadest sense, to describe the idea of the system and are
organized in a systematic way in the environment. Ideology, in the form of human life, is
making itself felt in every field of production and consumption. Reality concept, the most
general sense, refers to the fact that to be a real condition. Reality; the fact that; awareness
of, without knowing which are independently; at a certain time, which occurred at a certain
moment, located in the concrete experience of life; indicating the presence of an objective;
is defined as a concept describing the whole thing to the real natures. In the daily use of
reality refers to something that already exists. In each images and topics that included in
documentary films carry a certain meaning. The mainstream research’s claim as reflected
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by the fact that and accuracy of the camera, in fact that by positioning within the objectivity
is located in the truth, covers the ideological dimension of the image. Therefore, as claimed
by the dominant paradigm in the documentary, reality does not recorded, on the contrary,
this is coded, and the ideological coding also produces a sense of reality. Thus, each correct
produced is not reality, only an ideological fact that is hidden. Not only in the choice of
subjects, even while framing camera, giving different angles of the frame, supported with
words and images, edited on the order of shooting a particular reflect a world view; that is
the dominant ideology. In this study, the subject will be discussed through the documentary
film “Mustafa” that created a great controversy and shot by Can Dündar in 2008.
Keywords: Cinema, Turkish Cinema History, Documentary Film, Ideology, Reality
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Bu çalışmada belgesel filmlerin gerçekliği konu edilmekte ve gerçekliği biçimlendiren filmlerde örtülü halde bulunan ideolojiler dikkate alınarak, söz konusu belgeselin gerçekliği nasıl yapılandırdığı ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Çünkü bu
filmler ele aldıkları konuları/temaları objektif bir biçimde izleyicilere sergiledikleri iddiasıyla gösterime girmekte ve eğlence programlarına bir alternatif olarak,
izleyiciyi bilgilendirme yönüyle ilgi çekmektedir. Bu nedenle, belgeseller kurmaca
filmler ile karşılaştırıldığında izleyicinin cephesinde bir yönüyle bile olsa, gerçekliği temsil ettiği varsayılmaktadır. Hatta belgesel filmler, bu özelliğinden dolayı izleyici bulmaktadır. Belgesel gerçekliğinin ne kadar objektif olduğu/olmadığı örnek
olarak seçilen Mustafa filmin deki ideolojiler üzerinden irdelenmektedir. Yapılan
çalışmada, seçilen filmdeki anlatının içine gizlenmiş olan ideolojilerin gerçekliği
nasıl yeniden ürettiği araştırılmaktadır. Çalışmada bir genelleme yapılmamakta,
incelenen film üzerinden konu tartışılmaktadır.

1. Araştırmanın Amacı

Gerçeklik diğer sanat dallarında olduğu gibi, sinema sanatında da ideoloji tarafından bozulmakta, dönüştürülmekte ve idealize edilmektedir. Dolayısıyla sinemanın en gerçekçi türü olarak bilinen belgeselin de ideolojik bir bakış açısına sahip
olduğu ve belgesel metninin bu ideolojik bakış açısı tarafından dönüştürüldüğü,
gerçekliğinin bozularak idealize edildiği düşünülmektedir. Çünkü her belgeselin
ortaya koymaya çalıştığı bir anlatı ve anlam bütünlüğü bulunmaktadır. Bu nedenle çalışma, belgesel sinemada ideolojinin gerçekliği dönüştürmede ne derece etkili olduğunu göstererek, söz konusu asıl gerçeklikten uzaklaşma ve dönüştürme
işleminin nasıl yapıldığını ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Film kuramları biçimci ve gerçekçi kuramcıların çatışması temelinde ortaya çıkmaktadır. Gerçekçi kuramcılar sinemanın nesnel ölçütler temelinde gerçekliği
yansıtması gerektiği üzerine çalışmalarını yoğunlaştırırken, biçimci kuramcılar
sinemanın kitleler üzerinde nasıl daha çok etki bırakabileceği sorunsalına eğilmektedirler. Kitle iletiştim araştırmaları alanında ise, kitle iletişim araçlarına liberal bakış açısıyla yaklaşan kuramcılar, gerçekliğin ve nesnelliğin olabileceğini
varsayarken; eleştirel kuramcılar, insanın özü gereği nesnel olamayacağını, hayata bakış açısı ve ideolojisinin gerçekliği, nesnelliği bozacağını belirtmektedirler.
Gerçekliğin yönetmenin etkisinde kaldığı ideoloji(ler) doğrultusunda yeniden
kurgulandığı düşünülmektedir. Bu nedenle çalışmada eleştirel kuramların olamayacağını söylediği, liberal kuramların ise savunduğu gerçeklik ve nesnelliğin,
belgesel filmler için ne şekilde işlediği araştırılacaktır.
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2. Araştırmanın Sorunsalı

Sinema gibi geniş kitleleri etkisi altına alan bir sanat dalı, en güçlü özelliğini gerçeğe olan benzerliğinden almaktadır. Sinema aracılığıyla en anlatılmaz öyküler
beyaz perdede anlatılabilmektedir. Sinema, tarih boyunca önce bir icat, sonra
bir eğlence aracı, daha sonra bir propaganda aracı, son olarak da bir sanat dalı
olarak görülmektedir. İster kitle iletişim aracı, isterse de işlediği konular çerçevesinde yenidünyalar kuran bir araç olarak değerlendirilsin; sinema, içinde geliştiği
topluma bir ayna tutmakta ve onu yansıtmaktadır.
Tüm sanat dalları gibi, sinema da içinde doğduğu toplumsal koşulların, kültürün,
değer yargılarının izlerini taşımaktadır. Bu niteliğiyle sinema bir anlamda çağına
tanıklık etmektedir. Bu tanıklık etme görevini, belki de en iyi gerçekleştiren tür
olarak, konusunu gerçek yaşamdan alan belgesel sinema bilinmektedir. Belgesel
sinemanın gerçeklik anlayışını incelemek, aynı zamanda belgesel filmin kendisini incelemek anlamına gelmektedir. Bunun nedenini, belgesel sinemanın, gerçek
olay, kişi ve nesneleri seçmesi oluşturmaktadır(Hardy, 1979:37). Belgesel sinemada görülen bu bakış açısı, ele aldığı konuyu kurmacaya kaçmadan sinemasal
bir dille anlatmayı amaçlamaktadır. Böylece bir belgesel film, bu yaklaşımıyla da
diğer sinema türlerinden ayrılmaktadır. Buna göre, belgesel sinema türünün kendine özgü yapısıyla, diğer sanat dalları içerisinde gerçekçiliğe en yakın tür olduğu
düşünülmektedir.
İzleyici diğer sinema türlerinden farklı olarak, belgesel filmde gördüklerinden
daha fazla etkilenebilmektedir. Bunun nedenini ise, belgesel filmin yapısı gereği izleyenlerin birçoğunun gördüklerinin bir oyuncu tarafından canlandırılmayan gerçek yaşamdan alınmış, gerçek görüntüler olduğunu düşünmesi oluşturmaktadır (Rabbiger, 1998:3). İzleyiciler en başından, gördüklerinin bir kurmaca
olmadığını varsaymaktadırlar. Belgesel sinemanın kendine özgü etkileme gücünün de buradan geldiği düşünülmektedir. Belgeselin gerçekliği, film ve yaşanmış
gerçekler arasında bir etkileşim oluşturmaktadır. Dolayısıyla belgesel sinemanın
gerçekliğini, göz ve kulak tarafından algılanabilen olayların yeniden üretimi oluşturmaktadır.

3. Araştırmanın Yöntem ve Metodolojisi

Belgesel filmlerin çözümlemesi yapılırken, eleştirel bir bakış açısıyla, karşıt okumalar yapılarak; satır aralarında gizlenenler ve yönetmenin konuya bakış açısı
ortaya konmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle, var olan sistemin devamlılığını sağlamak veya değiştirmeye çalışmak için gösterilen çabaları ortaya çıkarabilmenin
yönteminin, kültürün ve bir kültür ürünü olarak filmlerin yerine getirdiği sosyal
işlevleri, ideolojik bakış açısıyla ve yöntemlerle ortaya çıkarmanın gerektiği düşünülmektedir. Belgesellerde yer alan söz konusu ideolojik bakış açılarını ortaya
koyabilmek için ise; ürün ya da çıktı olarak kabul edilen belgesel film inceleneceğinden çalışmada içerik araştırması yapılacak ve yöntem olarak da içerik araştırma yöntemlerinden niteliksel araştırma yöntemi kullanılacaktır.
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Niteliksel araştırma yöntemi olarak, film çözümlemelerinde; tarihsel eleştiri, gazete eleştirisi, göstergebilimsel eleştiri, feminist eleştiri, auteur eleştiri, sosyolojik
eleştiri, psikanalatik eleştiri, türsel eleştiri ve ideolojik eleştiri (Kabadayı, 2013:54)
olmak üzere farklı yaklaşımlar kullanılabilmektedir. Araştırma, belgesel filmlerde
yer alan ideolojik yapılanmaları açığa çıkarmayı ve bu yapılanmalar yolu ile belgesellerde gerçekliğin ne şekilde inşa edildiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu
nedenle toplumsal gerçekliğe ilişkin üretilen (egemen ideolojinin yanında ya da
karşısında yer alan) gerçekliklerin, belgesel filmlerde temsil edilmesi ve bu temsilerin kurulu düzene gönderme yaparak, onların yeniden üretilmesini sağlayan
ideolojik yapılanmalar çalışmanın ana konusunu oluşturduğundan, çalışmada
ideolojik film eleştirisi yaklaşımı benimsenmiştir. Böylelikle, çalışmanın konusunu
oluşturan gerçekliğin belgesel filmler yoluyla inşa edilmesi sürecinde, belgesel
filmlerin içeriklerinde yer alan çeşitli toplumsal değerler ve kültürel metaforlarla
toplumsal sistemin nasıl desteklenmekte, meşrulaştırılmakta ya da karşısında yer
alarak değiştirilmeye çalışıldığı ortaya konmaya çalışılacaktır.
Araştırmada kullanılan çözümleme yönteminde sırasıyla aşağıdaki aşamalar takip
edilmektedir. İlk aşamada belgesel filmin ve yönetmeninin tanıtımı amaçlanmaktadır. Sonraki aşamada ise ideolojik çözümlenmesi ili ilgili aşamalar uygulanmaktadır.
1) Belgesel filmin tanıtılması: Filmin künyesi ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır. Bunlar; filmin adı, senaryosu, yönetmeni, görüntü yönetmeni, yapım yılı ve süresi,
gösterim tarihi ve de varsa müzik konusunda bilgiler aktırılmaktadır.
2) Belgesel filmin anlatı yapısı: Belgesel filmin metninde neyin, ne şekilde ve hangi sıra ile anlatıldığına değinilerek belgeselin akışı hakkında bilgi verilmektedir.
Anlatısal yapıda neye öncelik verildiği konusu ideolojileri açığa çıkarmada önem
taşımaktadır.
3) Belgesel filmin tematik çözümlenmesi: Belgesel filmde yer alan temalar nelerdir? sorusuna cevap aranmaktadır. Çünkü tema belgeselde ideolojiyi belirleyen
temel unsurlardan birini oluşturmaktadır.
4) Belgesel filmin ideolojik çözümlenmesi: Belgesel filmde yer alan ideolojik seslenişlerin neler olduğu ve bu ideolojik öğelerin nasıl eklemlendiği araştırılmaktadır. Bu da iki aşamada gerçekleştirilmektedir.
a. Belgesel filmin dizisel çözümlemesi: Karşıtlıklar ve dışlamalar, direngen anlamlar ve çelişkili öğelerin neler olduğu ortaya konmaktadır.
b. Belgesel filmde ideolojinin işleyişi: Belgesel Filmde kullanılan ideolojinin işleyişindeki yöntem ve sembolik inşa stratejilerinin neler olduğuna bakılmaktadır.
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4. Mustafa (2008) Belgesel Filminin Çözümlenmesi
4.1. Mustafa Filminin Tanıtılması
Filmin Künyesi
Filmin Adı			
Senaryosu			
Yönetmeni			
Görüntü Yönetmeni			
Yapım Yılı ve Süresi			
Gösterim Tarihi			
Müzik				

: Mustafa
: Can Dündar
: Can Dündar
: Candan Murat Özcan
: 2008-130 dk.
: 28 Ekim 2008
: Goran Bregovic

4.2. Mustafa Belgesel Filminin Anlatı Yapısı
“Mustafa” belgesel filminin yönetmeni Can Dündar, filmin tamamında kendi sesini hakim üst anlatıcı ses olarak kullanmaktadır. Belgesel film Mustafa Kemal’in
ölümünden birkaç ay öncesinde (Eylül 1938 de) onun sağlık durumu hakkında
bilgi verilerek başlatılmaktadır. Anlatı yapısı içinde ilk sekansta sıçramalı kurgu
tercih edilerek tarih çizgisi sondan başlatılmaktadır. Ancak, kısa bir süre sonra,
normal anlatım şekline dönülerek düz (lineer) bir kurgu ile tarihsel olayların doğrusal bir çizgide aktarımına geçilmektedir.
Yönetmen tarafından filmin henüz başlangıcında kullanılan ve izleyicisine samimiyetle yaklaşıldığının gösterilmeye çalışıldığı dille, belgeselde Mustafa Kemal’in
o herkes tarafından bilindiği düşünülen tarafının değil; çok farklı bir bakış açısıyla
bilinmeyen yönlerinin anlatılacağının sinyalleri verilmektedir. Bu nedenle filmde kullanılmak üzere Mustafa Kemal’e ait birçok dokümana ulaşabilmek için özel
izinler alınmıştır. Film için özel izinle açılan Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay
Başkanlığı arşivleri başta olmak üzere, yerli ve yabancı birçok arşivden derlenen
Atatürk’ün daha önce görülmemiş fotoğrafları, hatıralarını yazdığı not defterleri,
yakınlarına yolladığı çok özel mektuplarından, günlüğüne, elyazmalarına kadar
pek çok belgeye filmde yer verilmektedir. Filme yerleştirilen bu özel dokümanlar,
filmin anlatı yapısını güçlendirirken, aynı zamanda seyircide belgelere dayanan
gerçek ve nesnel bir film izlediği izlenimi oluşturulmaktadır.
Ciddi bir hazırlık aşamasından sonra, Atatürk’ün ayak bastığı Selanik’ten Manastır’a, Şam’dan Berlin’e, Sofya’dan Karlsbad’a kadar her coğrafyaya gidilerek, doğduğu odadan, öldüğü odaya dek her mekana girilerek onun hayatı yerinde görüntülenmektedir. Atatürk’e dair yazılmış kitaplar, yerli yabancı basın, diplomatik
yazışmalar taranıp onlardan sahici, objektif, sıcak bir hayat hikayesi oluşturulmaya çalışılmaktadır. Ondan kalan eşyalar, onu anlatan anılar, çalıştığı karargahlar,
yaşadığı evler, geride bıraktığı belgeler, sevdiği müzikler, söylediği sözler derlenip
filmde kurgulanarak anlatının temelleri daha da sağlamlaştırılmakta, belgeselin
inandırma ve ikna etme gücü arttırılmaktadır.
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Atatürk’ün kendi sesinden çok önemli konuşmalarının yer aldığı belgeselde, kişilik özelliklerini ortaya koymayı hedefleyen özel mektuplara da yer verilmektedir
Ayrıca Mustafa Kemal’in okullarda okutulsun diye yazdığı bir takım eserler de
gün ışığına çıkarılmaktadır. Çok özel fotoğraflara ve filmlere de belgeselin anlatı
yapısını bozmayacak şekilde filmin içinde yer verilmektedir.
Atatürk’ün kendi fotoğrafçılarının arşivlerinden derlenen çok özel fotoğraflar
belgesel ile seyirciye ulaştırılmaktadır. Atatürk’ün o güne kadar bilinen en eski
fotoğrafı seyirciye ilk defa Mustafa filminde gösterilmektedir. Bu anlamda da
belgesel filmin her karesinde seyirci, Atasıyla ilgili yeni bir şeyleri keşfetmenin
heyecanıyla coşturulmaya çalışılmakta ve heyecan verici anlatı yapısı ile seyirci
meraklandırılmaktadır. Yine filmin anlatı yapısını bozmayacak şekilde yeni kuşağın okulda öğrendiği klasik bilgilerden ve eski, siyah beyaz görüntülerden sıkılmış
olacakları varsayımıyla filmde modern animasyon teknikleri de kullanılmaktadır.
Mustafa belgesel filminin samimi anlatı yapısı ve dili ile ilgili olarak filmin yönetmeni Can Dündar tarafından aşağıdaki gibi yanıt verilmektedir.
Filmin ismi neden Atatürk değil de Mustafa” sorusuna; “Bu isimle, Atatürk’ün hiçbir takı almamış, en yalın haline ulaşmaya çalıştık. Ona sadece
annesinin hitap ettiği isimle hitap ettik. İzleyiciyle filmin kahramanı arasında dostane bir samimiyet kurmak istedik. Onu; espri yapan, içkisini
içen, zeybek oynayan, zaman zaman hüzünlenen, zaman zaman öfkelenen, herkes gibi bir insan olarak sergilerken, sıradanlığı aşan liderlik özellikleriyle farkını da ortaya koymaya çalıştık (http://arsiv.ntvmsnbc.com/
news/463687.asp., 04.06.2014).

Daha önce yapılan tespitlerden ve belgesel filmin yönetmeninin söylediklerinden
de anlaşılmaktadır ki; izlerken adeta insanların içini ısıtmaya çalışan bu anlatı yapısı, yönetmen tarafından bilinçli bir tercih olarak kullanılmaktadır.
4.3. Mustafa Belgesel Filminin Tematik Çözümlenmesi
Belgesel filmin temasını; heykeller, büstler, rozetlerle insancıl özelliklerin dışında
kalarak, katılaştırılmış olan bir liderin, bir ülke kurucusunun ama aynı zamanda
bir insan olan Mustafa Kemal’in insani yönlerinin yer aldığı hayatı oluşturmaktadır. Filmde yer alan konular ise;
• Atatürk’ün insani boyutta hayatı
• Çocuk Atatürk
• Delikanlı Atatürk
• Asker Atatürk
• Aşık olan Atatürk
• Evini, ailesini, toprağını kaybetmiş, bunun derin acısını yaşayan Atatürk.
• Kızan, hüzünlenen, efkârlanan, içen, sevinen, heyecanlanan Atatürk vb.
konulardan oluşturulmaktadır.
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4.4. Mustafa Belgesel Filminin İdeolojik Çözümlemesi
İdeolojinin önemli özelliklerden bir tanesini, ideolojinin insanlara, kendine göre
kutsal olanı tanımlaması oluşturmaktadır. İdeoloji, bunu yaparken bulduğu ilkeleri egemenliği altına almakta ve böylece kutsal olanı tanımlamakta aynı zamanda
rasyonelleştirmektedir. Atatürk uzun yıllardır egemen ideoloji tarafından kutsal,
dokunulmaz bir tabu haline getirilmiş ve bu durum onun ölümünden sonraki dönemde toplumun gözünde rasyonelleştirilmiştir. “Sosyalizasyon süreci içerisinde
bireyler bebeklikten başlayarak toplum, evren, diğer bireyler, kişilerarası ilişkiler
ve yaşam yapıları konusunda zihinsel şemalar geliştirmektedirler” (Kula, 2004: ).
“Mustafa” belgesel filminde yönetmen egemen ideoloji tarafından oluşturulmuş
bu söz konusu kalıplaşmış zihinsel şemaları kırma ya da bozma çabası içine girmektedir. Bu yüzden toplumda alışılmışın dışında bir Atatürk portresi çizmeye
çalışması büyük tepkilere neden olmaktadır. Çözümlemede söz konusu tepkilerin
neler olduğu ya da neden olduğundan çok, görsel bir metin olarak belgesel filmdeki gerçeklik ve bu gerçekliğin ideoloji tarafından nasıl çarpıtıldığı ya da değiştirildiği araştırılmaktadır.
Belgesel filmlerin en temel özelliğini; aydınlatıcı bilgiler içeren, ele aldıkları olaylara nesnel bir tutumla yaklaşarak, gerçekleri gözler önüne seren, iyi bir araştırma
ve titizlik gösterilerek hazırlanması oluşturmaktadır. Belgesel sinemanın amacını
ise gerçeğe yaklaşmak, dolayısıyla da filmi oluşturma, bilince ayna tutma sürecinde gerçeği değiştirmeden yansıtma ya da gerçeği yozlaştırmadan yorumlama
oluşturmaktadır. Dolayısıyla belgesel filmin, belgesel olabilmesi için öncelikle,
gerçeğin nesnel bir şekilde, çarpıtılmadan kişisel görüşlere ve çıkarlara mümkün
olduğunca yer verilmeden anlatılması gerekmektedir. Oysa film gösterime girdikten ve belgeselin nesnelliği ve gerçekliği ile ilgili eleştiriler yöneltilmeye başladıktan hemen sonra filmin yönetmeni Can Dündar “Herkesin bir Atatürk’ü var, bu da
benim Atatürk’üm” (http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/463687.asp., 05.06.2014)
diyerek, bir belgeselde bulunması geren en temel özelliği nesnelliği zedelemekte
ve belgeselde anlattığı gerçekliğin, nesnel bir gerçeklik değil kendi gerçekliği olduğunu belirtmektedir.
Can Dündar’ın henüz belgeselin başında çocuk Mustafa’nın yaşadıkları, hissettikleri ve psikolojik durumu ile ilgili verdiği bilgiler, mitolojik masalsı bir mistiklik çerçevesinde aktarılmaktadır. Belgesel gerçekliğini belgelerden almaktadır. Ancak
burada yönetmenin ideolojik bakış açısı devreye girerek, gerçekliği kurgulamakta, ekrandaki görüntülerle anlatı masalsı hale getirilerek gerçeklikten koparılmaktadır. Kısa süre içerisinde anlatının devamında Mustafa ve ailesi arabeskleştirilmekte ve hangi belgeye dayandırıldığı belli olmayan üretilmiş gerçeklik haline
getirilmektedir.
Çocuk Mustafa’nın psikolojik durumu ile ilgili o kadar net çıkarımlarla onun hissettikleri aktarılmaktadır ki izleyenler, sanki anlatıcı Dündar’ın anlatılan o dönemde
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ve çocuk Mustafa’nın yanındaymış gibi olduğu hissine kapılmaktadırlar. Örneğin
üst seste yer alan anlatımda kullanılan şu cümle adeta söz konusu tespitleri doğrulamaktadır; “…çiftlikteki görevi kargaları kovalamaktı. Ama hiçbir şey babasını
kaybetmiş, okulu bırakmış, evinden uzaklaşmış bu çocuğun sıkıntısını dağıtmaya
yetmiyordu…”. Bu ve buna benzer cümleler filmin tamamında görülebilmektedir.
Ayrıca görüntüde yer alan kareler de sözel ifadelerden geri kalmamaktadır. Bu
ifadeler üst sesle Can Dündar tarafından seslendirilirken görüntüde de o sözel
mistiklik ve masalsı havanın yakalanabilmesi için, ekranda yer alan karelerin netlikleri azaltılarak flulaştırılmakta, ışık azaltılarak karanlıklaştırılmakta ve görüntüye efektler bindirilmektedir. Adeta gerçeklik yönetmenin bakış açısı tarafından
yeniden kurgulanmaktadır.
Özellikle Mustafa’nın üç yaşında ölmüş olan büyük kardeşi Ahmet’in cesedinin
çakallar tarafından Selanik sahilinde mezarından çıkarılması ve parçalanması
hikayesi ile anlatılan ve gerçek diye öne sürülenlerin ne kadar abartı yüklü ve
gerçek dışı olduğu görülmektedir. Çünkü İslami geleneklerde, burada gösterildiği
gibi, ölünün sahile, kumsala gömülmesinin pek rastlanan bir durum olmadığı bilinmektedir. Aksine defin işleminin toprağa yapılması gerekmektedir. Bu nedenle
filmde anlatılan sahnenin gerçekliği tartışılabilecek nitelikte görülmektedir. Üstelik bu sekansta görüntü yönetmenin seçtiği kareler korku filmlerinin gerçek üstü
yapılarını çağrıştırmakta ve seyirciyi filmde anlatılanların gerçekliği konusunda
rahatsız etmektedir.
Filmde Mustafa’nın hayatı bölümler halinde (çocukluk, gençlik, …vb.) anlatılmaya
çalışılmaktadır. Ancak söz konusu bölümler arasında bir bütünlük görülememektedir. Bütünlükteki bu sıkıntılar aynı zamanda izleyicinin zihninde de gerçeklikle
ilgili yarılmalara sebep olabilmektedir. Ayrıca bölümlerin kendi içlerinde de birçok olay ve konunun atlandığı, anlatılmadığı hissi uyandırılmaktadır. İdeolojinin
en önemli işlevlerinden biri olan yok sayma ve silme işlevi, gerçekliğin yeniden
inşa edilmesi ve kurgulanması aşamasında oldukça çok kullanılan işlevlerin başında yer almaktadır. Çünkü ideoloji bazı olayları, olguları bilinçli olarak yok sayarak
kendi istediği yönde bir gerçeklik kurgulayabilmektedir. Yıllardır Atatürk ile ilgi
resmi bilgiler edinen izlerkitle, Atası ile ilgi bu anlatının eksiltildiğini düşünebilmektedir. Belgeselde Atatürk, İstanbul’a geldikten sonra şehrin şaşası ile buluşturulmakta, gece hayatıyla, içkiyle ve kadınla tanıştırılmaktadır. Bu anlatım tarzı
Atatürk’ü sevenleri kızdırabilecek ve ona yapılmış bir hakaret olarak algılanabilecek nitelikte görülmektedir. Çünkü yıllarca egemen ideoloji tarafından neredeyse
doğduklarından beri yüceltilen hatta putlaştırılan Atatürk imajı, bir anda alaşağı
edilmekte; serseri, kadın ve eğlence düşkünü yeni bir imaj olarak gösterilmeye
çalışılmaktadır. Kemalist ideolojinin yıllarca anlatmaya, yüceltmeye çalıştığı Atatürk imajı, filmde bu anlatım tarzıyla aşağılanmakta ve yok edilmeye çalışılmaktadır. Hem de kendisi Atatürkçü ve Kemalist ideolojinin savunucusu olarak bilinen
biri tarafından.
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Belgesel filmin geneline bakıldığında, ideolojik seslenişlerin muhatabını daha
çok Atatürk’e sevgi duyan, ancak onu sadece resmi egemen ideolojinin tanımlamalarıyla bilen kişiler oluşturmaktadır. Belgesel en başından itibaren Atatürk’ü
bilindik kalıpların dışına çıkarma çabası içinde yer almaktadır. Bu nedenle izleyicilerine farklı bir Atatürk görecekleri vaadinde bulunulmaktadır. Belgesel her ne
kadar seslendiği kişileri kendi ideolojisine davet etmekteyse de, diğer taraftan
alışılmışın çok dışında olan yaklaşımıyla da seyirci korkutulmakta ve biraz da kışkırtılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında belgeselle içinde bulunduğu topluma tarihsel (herkesin bildiği resmi tarihten çok farklı), politik (içselleştirilmiş ideolojinin
dışında) ve kültürel (yukarıdaki paragraflarda belirtilen toplumun bilindik kültürel
göstergelerinin dışında göstergeler üreterek) tezat fikirler üretilerek yaklaşıldığı
görülmektedir.
“Mustafa” belgeseli ile topluma oldukça açık politik bir mesajla bir değişim önerilmektedir. Burada önerilen değişimin temelini, şu ana kadar bilinenlerin yanlışlığından çok, eksikliği konusu oluşturmaktadır. Belgesel tarafından kahramanı
hakkında insanların öğrendikleri, bildikleri reddedilmemektedir. Ancak o bilişsel
sürecin bilinçli olarak egemen ideoloji tarafından eksik bırakıldığı gösterilmekte
ve böylece egemen ideolojinin yanındaymış gibi görünerek diğer enformasyonları reddetmeden, kendi ideolojisini kabul ettirme çabasına girilmektedir. Var olan
bilgiler film tarafından açıkça reddedilmemektedir. Ancak kullanılan dil ve söylem, eksiklik üzerinde yoğunlaşmakta bu yüzden de artalanda gizliden gizliye bir
reddetme durumu oluşturulmaktadır.
Filmde Atatürk’ün hiç bilinmeyen tarafları gösterilmeye çalışılmakta ve bu yüzden
seyircinin belgeselde insani yönü öne çıkarılmaya çalışılan Mustafa ile özdeşleşmesi ve onu bu yönüyle kendisine yakın hissetmesi amaçlanmaktadır. Bunun için
de kendini yalnız hisseden herkes gibi, Mustafa da hüzünlendirilmiş, dostlarıyla
yalnızlığı paylaştırılmaya çalışılmış, kendisi gibi Rumelili hemşerileriyle coşturulup içki içirtilmiş, onlarla halaylar çektirilmiş ya da zeybek oynatılmıştır. Böylece
perdedeki Mustafa, bir taraftan bizlerden biri yapılırken, bir taraftan da seyirci
onun bu hallerine ortak edilerek biz duygusu oluşturulmaya çalışılmıştır. Belgesel
filmin iddiasını ise; egemen ideoloji tarafından Atatürk’ün bu insani yönlerinin
bilinçli olarak yıllarca yok sayılarak, insanüstü varlık haline getirilmesi oluşturmaktadır. Oysa belgeselde egemen ideolojiden farklı olarak Atatürk de, herkes
gibi, biz gibi, bizden biri gibi, duyguları olan bir insandır önermesiyle toplumda
var olan bilişsel gerçeklik yeniden kurgulanmaya çalışılmaktadır.
“Mustafa” belgesel filminin sahip olması gereken tarafsızlık ilkesini zedeleyerek
tarafsız kalamadığı ve aksine kurgulanan filmsel gerçeklikle belli bir değişim önerdiği görülmektedir. Bu amaçla, kendi ideolojik gerçekliğini üretebilmek çabası
içinde yer alarak, ideolojinin özelliklerinden ve işlevlerinden yararlanılmaktadır.
Kimi zaman bazı olaylar ve olgular bilinçli olarak yok sayılırken, kimi zaman var
olan ideolojik anlamlar çarpıtılmaktadır. Yeni getirilen önerilerle filmdeki kişiler
de duruma ortak edilerek “bu zaten her yerde ve her zaman böyle olmuştur”
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denilerek kurgulanan filmsel gerçeklik hem tarihselleştirilmekte ve rasyonel hale
getirilmekte, hem de izlerkitle de bu duruma davet edilerek ortak bir biz duygusu
yaratılmakta ve filmin (yönetmenin) ideolojisi izleyici gözünde meşrulaştırılarak
doğallaştırılmaktadır.
4.4.1. Mustafa Belgesel Filminin Dizisel Çözümlenmesi
“Mustafa” belgesel filminde yönetmen tarafından, izleyiciye tablonun sağ tarafında yer alan özellikler önerilmektedir. Çünkü tablonun sağ tarafındaki özelliklerle Atatürk, tam da yönetmenin istediği yönde; o yüceltilmiş, abartılmış, tabulaştırılmış özelliklerinden kurtarılmakta ve Can Dündar’ın yaklaşımıyla, insancıl
özelliklere büründürülmektedir. Yönetmen filmin başından sonuna kadar Atatürk’ü Tablo 10’nun sol tarafında yer alan özelliklerden kurtarma çabasına girmektedir. Ancak, o da Atatürk’ü bu özelliklerden sıyırmanın kolay olmayacağını
görmektedir. Çünkü Cumhuriyet tarihi boyunca resmi ideolojinin Atatürk’e yüklediği tarihsel ve ideolojik anlamlar sol tarafta yer alan özelliklerle sağlanabilmiştir.
Oysa filmde gösterilen Mustafa ise, bunun aksi yönünde konumlandırılmaktadır.
Böylelikle var olan egemen ideolojik söylemler yerinden edilerek yıkılma çabası
içerisine girilmektedir.
Yönetmen Can Dündar, tarihsel süreç içerisinde Atatürk’ün özelliklerinin egemen
ideoloji tarafından yüceltilmesi sonucunda, çok güçlü ancak duygusuz bir o kadar
da dokunulmaz bir tabu haline getirildiğini, fakat onun da insan olarak en azından, doğru yere oturtulması gerektiğini filminde ortaya koymaya çalışmaktadır.
Belgesel filimde güçlü konuma, aşağıdaki tablonun sağ tarafında yer alan özelliklere sahip olan Mustafa oturtulmakta ve gücünü olumlu ve insani vasıflarının
varlığından almaktadır. Filmde insan olarak Mustafa’ya yüklenen bazı özelliklerle
güçsüzleştirildiği ve edilgenleştirildiği düşünülürken, aslında filme yerleştirilmeye çalışılan ideoloji ve gerçeklik artalan okumasıyla farklılaşmaktadır. Çünkü bu
vasıflar filmde insani yönlerden kaynaklanması yoluyla normalleştirilmekte ve
aslında bu nedenle de yüceltilerek gerçeklik yeniden kurgulanarak/inşa edilerek
Mustafa güçlü hale getirilmektedir. Bu durum özellikle de Mustafa’nın bizden olduğu; onun da en az bizim kadar duyguları, zaafları, zayıflıkları olduğu izleyicilere
gösterilerek, biz duygusunun inşasında kullanılmaktadır. Ayrıca seyirciye böyle
gösterilen; yıllarca tabu olduğu için hakkında konuşmaktan korkulan, ancak bizden olan bizim gibi olan Mustafa, onlarda bir sempati uyandırmakta ve böylece yeniden kurgulanmış olarak aktarılan ideolojik gerçeklik izleyiciler tarafından
daha kolay kabullenilmektedir.
•
•
•
•
•
•
•

Tabu/dokunulmaz
Yüceltme/abartma
İnsancıl olmayan		
Duygusuz		
Güçlü			
Etken			
Başarılı		
X

X
X
X
X
X
X
Başarısız

Normal
Doğru yere oturtma
İnsancıl
Duygulu
Güçsüz
Edilgen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sert			
Hırslı			
Geleneksellik		
Korkaklık		
Hükmeden		
Yargılayıcı		
Dindarlık		
Kararlı			
Bağımsız		
Çözüm getiren 		
Gericilik		
Riyakarlık		

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Yumuşak
Hırslı olmayan
Modernizm
Cesaret
Uyum Göseteren
Kabullenici
Laiklik
Kararsız
Bağımlı
Çaresiz
İleri görüşlülük
Dürüstlük

Belgeseli izleme isteğini, egemen resmi ideoloji tarafından tabulaştırılmış Mustafa’nın değil, onun yerine biz gibi olan, bizden biri olan en temelde insan olan
Mustafa imajının sağladığı düşünülmektedir. Çünkü yönetmen, egemen ideolojik yapılanma içinde yıllarca yok sayılmış insani özellikleri ile doğallaştırılmaya ve
meşrulaştırılmaya çalışılmış bir tabu Mustafa’nın, insanlarda yanlış bir bilinç oluşturduğunu, ancak gösterilen yeni gerçeklikle yeni Mustafa imajının, asıl Mustafa olduğu anlatmaya çalışmaktadır. Ancak yönetmen olarak Can Dündar da aynı
egemen resmi ideolojinin yaptığı gibi, o da daha önce var olan gerçeklikleri yok
saymakta, gizlemekte, reddetmekte ve onun yerine yanlış bilinç oluşturarak yeni
bir ideolojik gerçeklik oluşturmaktadır. Bu durumu da “Herkesin bir Atatürk’ü
var bu da benim Atatürk’üm” (http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/463687.asp.,
05.06.2014) söylemiyle var olan gerçekliği kendi ideolojik gerçekliği ile değiştirerek oluşturduğunu reddetmemektedir.
Belgeselde görüntü dışı bırakılanı, sesi kısılanı egemen ideolojik söylem ve onun
yıllarca oluşturmaya çalıştığı Atatürk imajı oluşturmaktadır. Yönetmen halkın
yıllardır Atasından uzak kalmasının ve ona gerekli sempatiyle yaklaşamamasının
temelinde onun egemen ideoloji tarafından çok katı, acımasız, insani vasıflardan
uzak bırakılmış despot ve aşırı yüceltilme sonucu oluşturulmuş dokunulmaz tabu
olarak gösterilmesinden kaynaklandığını filmde anlatmaya çalışmaktadır. Ancak
yönetmenin kendisi de insan Mustafa kimliği ile göstermeye çalıştığı Atatürk’ü
tıpkı egemen ideolojinin yaptığı gibi aynı ideolojik inşa stratejileri kullanarak var
olan imajın tam tersi olarak; karanlıkta uyuyamayan bir çocuk misali aşırı korkak,
sürekli içki içen alkolikler gibi sarhoş, zevke, sefaya, kadına düşkün ve güçsüz bir
imaj çizerek göstermektedir. Yönetmenin ideolojisi doğrultusunda kurgulanan bu
yeni gerçeklik de doğallaştırılarak, meşrulaştırılmaya çalışılırken izleyicilerde yanlış bilinç oluşturmaktan kendini kurtaramamaktadır.
4.4.2. Mustafa Belgesel Filminde İdeolojinin İşleyişi
Belgesel filmde, ideolojinin işleyişindeki yöntem ve sembolik inşa stratejilerinin
sadece bir tanesi üzerinde değil, birden çok strateji üzerinde aynı anda yoğunlaşılarak egemen ideolojik söyleme karşıt söylemler oluşturulduğu görülmektedir.
Kullanılan yöntem ve stratejiler genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yok sayma
Silme
Farklılaştırma ve ötekini dışlama stratejisi
Rasyonelleştirme
Meşrulaştırma
Çağırma
Gizleme
Gizemleştirme
Mistikleştirme ve büyülü bir hale getirme
Doğallaştırma
Tarihselleştirme
Edilgenleştirme
Yanlış bilinç oluşturma
(Yeniden) inşa etme; toplumsal gerçekliğin (yeniden) kurgulanması

Filmin tamamında yönetmen tarafından var olan egemen ideolojik gerçeklik, alaşağı edilerek yok sayılmakta ve yönetmenin kendi gerçekliği yeniden kurgulanmaya çalışılmaktadır. Bunu gerçekleştirebilmek için de öncelikle egemen ideoloji
tarafından toplumda şu ana kadar Atatürk’le ilgili sosyolojik, tarihsel, kültürel,
psikolojik bir olgu olarak yanlış bilinç oluşturulduğu üzerinde durulmaktadır. Toplumsal gerçekliğin yeniden kurgulanabilmesi için ise; yönetmenin ideolojik bakış
açısında yer alan kendi gerçekliği rasyonel hale getirilmeye çalışılmakta ve var
olan gerçeklik yeni gerçeklikle yer değiştirilerek meşrulaştırılmaktadır. Örneğin,
filmin başında yer alan görüntüler ve mistik anlatım şekliyle izleyiciler, zihinlerinde yaratılan yarılmalarla, var olan gerçeklikten koparılmaktadır. Gizemli hale
getirilen olaylar, izleyicinin kafasında boşaltılmış yere, yeni bir rasyonaliteyle
oluşturulmuş, bizden biri haline getirilen, yeni Mustafa imajı olarak yerleştirilmektedir.
Diğer taraftan yeni Mustafa imajıyla yönetmenin ideolojisi doğrultusunda bir
toplumsal seslenme ve çağırma süreci olarak, bireyler/izleyiciler özne olarak adlandırmakta ve filmde biz duygusuna hitap edilerek egemen ideolojinin “bizi” yerinden edilerek yeni bir “biz” ile izleyenler gruplaşmaya davet edilmektedir. Artık
bu biz içinde yer alan Mustafa imajı putlaşmaktan, korkulan olmaktan vb. daha
önce oluşturulmuş olumsuz özelliklerinden kurtarılarak, herkes gibi insani duygulara sahip, bizim gibi olan hüzünlenen, kızan, sevinen, aşık olan insan Mustafa
haline getirilmektedir.
Belgesel filmde egemen ideolojinin insanlara kendine göre tanımladığı kutsal
olan yerinden edilerek yeniden tanımlamaktadır. Yeni ideolojik gerçeklik yeni ilkeler üretmekte, bu ilkeleri egemenliği altına alarak, yeni kutsallar oluşturmakta ve bunu rasyonelleştirerek meşrulaştırmaktadır. Üretilen bu yeni gerçeklikte
kutsallık doğma halinden/dokunulmazlıktan çıkarılmaktadır. Yeni kutsallık ise,
hümanist değerler ortaya konularak yaratılan yeni insan Mustafa imajı ile insanların/izleyicilerin kafasında bir gösterilen olarak tanımlanmaktadır. Böylece
belgesel yönetmenin ideolojisi tarafından oluşturulan bu yeni gerçeklikle filmde
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neyin iyi, neyin kötü, neyin doğru, neyin yanlış olduğu belirlenerek/söylenilerek
gerçeklik yönetmenin gözünden yeniden kurgulanmaktadır. Belgesel filmde var
olan egemen ideolojik gerçekliğin üretilen bu yeni ideolojik gerçeklik tarafından
ortadan kaldırıldığı ya da değiştirilerek yeniden üretildiği görülmektedir.

Sonuç

Sinemada gerçek ve gerçekçilik dendiğinde düşünülen her şey, belgesel sinema
için de genellikle geçerli olabilmektedir. Sonuçta sanatsal bir çalışma olan belgesel film, ele aldığı konu ile ilgili olarak her ne kadar nesnel olmaya çalışsa da,
“yönetmeninin ideolojik bakış açısını yansıttığı” yorumunu içermektedir. Belgesel filmin yönetmenin ideolojik bakış açısını içermesi, belgesellerin üzerine yapılan tartışmalarda belgesellerin gerçeği, gerçek ortamında, gerçek kişileriyle,
gerçekçi bir biçimde yeniden üretme özelliği üzerinde en çok durulan konuları
oluşturmaktadır.
İdeoloji, bireylerin yaşamı anlamlandırmasını sağlayan çerçeve olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan yola çıkılarak egemen ideolojinin ya da karşıt ideolojilerin
yönetmenin zihniyet yapısını etkilediğini söylemek mümkün görülmektedir. Buna
göre belgeseller ise, dönemin egemen ideolojisinin veya ona karşıt durumdaki
ideolojilerin rasyonaliteleri ve yönetmenin etkisinde kaldığı ideoloji(ler) doğrultusunda gerçekliğin yeniden inşası halini almaktadır. Belgesel filmler, her ne
kadar belgelere dayandığından gerçeklik iddiası taşısa da, seçilen veya gizlenen
(dışarıda bırakılan) belgeler, yönetmenin ideolojik bakış açısını yansıtmaktadır.
Kamerası ile o anı peliküle/dijital ortama aktaran kişinin görsel seçimleri, aslında
öznel bir bakış açısını sunmaktadır. Dolayısıyla sinemanın bir sanat dalı olarak
tanımlanmasının en temel nedenlerinden biri olan öznel bakış kaçınılmaz olmaktadır. Öznel bakışın söz konusu olduğu yerde ise, son derece doğal bir varoluşsal
öğe olarak bakan kişinin gerçekliği algılayış biçimi belirleyici olmakta ve bu aynı
zamanda nesnel gerçeklik gibi bir kavramsallaştırmanın pek de mümkün olmadığı
gerçeğini göstermektedir. Bu belirleyici öğe, gerçeklik denilen olgunun doğasında geri çevrilemez bir değişme değilse bile, en azından çerçeveleme yardımıyla
parçalamaya ve seçmeye dayalı bir dönüşüme yol açmaktadır. Yani kamera aracılığıyla asla gerçeğin tüm gerçekliğine tanıklık yapılamamakta; aslında izleyicinin
karşılaştığı, kamerayı kullanan kişinin algı evreni çerçevesinde seçilerek, yeniden
üretilen/kurgulanan bir gerçeklik oluşturulmaktadır.
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Animasyonlar Yoluyla Geçmişten Günümüze
Sanal Gerçeklikte Var Olan Ütopyalar
Utopias Existed in Virtual Reality From
Past to Present Through Animations
Banu Özge Demirbaş
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı

Özet

Animasyon kelimesi, Latince “animo” ruh, “animatio” hayat verme” anlamına gelir. Özellikle,
geleneksel animasyon açısından bakıldığında 20. yüzyıl devrim niteliğindedir. Birçok farklı
türü olan bu alan günümüzde yapılan teknolojik gelişmeler ile dijital bir dünyaya yolculuğu
sağlar. Bu bakımdan sanat ve tasarımın farklı alanlarında teknoloji önemli bir yere sahiptir.
Aynı şekilde, bu durumun tam tersi olarak teknolojik üretimlerde de, temeli geçmişteki sanatsal üretimlere uzanan bir fikir alışverişinin görüldüğünü söylemek mümkündür. Animasyonlar teknolojik atılımların tasarım üzerindeki etkisinin en iyi gözlemlenebileceği örneklerdir. Resimlerin arka arkaya hızlı bir şekilde gösterilmesi temeline dayanan bu film tekniğinin,
güncel teknolojik uygulamalar ile gerçeklik algısını sorgulatan bir noktaya ulaştığını söylemek mümkündür. Bu alanda ortaya çıkan üretimlerde teknoloji kullanımının yanı sıra tabiat
tabanlı bir tasarım anlayışına yaklaşan, birey ile üretim arasında psikolojik bir bağ oluşmasını
sağlayan bir anlayış hakimdir. Bu bağ ile hayal ettiğimiz mekânı dijital ortamda yaratırız. Bilim
ve teknoloji sayesinde, tasarım yoluyla zihnimizdeki ütopyaları sanal gerçekliğe aktarırız. Bu
gerçeklikte oluşturduğumuz düzen/düzensizlikler bireysel özelliklerimiz, fikirlerimiz, kültürel
ve sosyal edinimlerimiz ile şekillenir. Aynı zamanda, zihnimizde oluşturduğumuz bu düşsel
dünyanın görüntülerini başkalarıyla iletişim kurmak amacıyla da kullanırız. Dil, ırk, kültür fark
etmeksizin tasarlanan bu evrende, görüntüler yoluyla bir başkasının zihnine ulaşmayı sağlayan bir iletişim kanalı oluştururuz. Bu doğrultuda tasarlanan düzeni yönlendirmek tasarımcının elindedir, diyebiliriz. Animasyonlar yoluyla aktarılan fikirlerin iletişimde farklı kanallar
açmaya olanak tanıması, bu alanda oluşturulan üretimlere olan dikkati arttırmaktadır. Aynı
zamanda güncel teknolojik atılımlar yoluyla mevcut özelliklere getirilen yenilikler, alt metin
ile birleşerek bireyi hayal edilen dünyaya bir adım daha yaklaştırır. Sanal dünyanın içinde var
olan bu sanal gerçeklik “gerçek/ gerçek olmayan” kavramları üzerine düşünmemizi sağlar.
Günümüzde üç boyutlu animasyonlarda kullanılan grafikler, renk, şekil, biçim, hacim bakımından gerçekçi çözümlemeler sunmaktadır. Teknoloji, sanat ve tasarımın birleşiminden
ortaya çıkan bu çözümlemeler, farklı alanlardaki uygulamalara da zemin hazırlamaktadır.
Bu çalışmanın amacı; geçmişte ütopik gelen fikirlerin günümüzde animasyonlar yoluyla şekillenmesi üzerinedir. Mevcut teknolojiyle tasarlanan ve dijital dünyada var olan gerçek yaşam modellemesinin, biyolojik ve psikolojik açıdan birey üzerindeki etkilerinin araştırılması
sonucu oluşan bu ütopik mekânlar ele alınacaktır.
Anahtar Sözcükler: Animasyon, Sanat ve Tasarım, Sanal Gerçeklik, Ütopya, Uncanny Valley
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Abstract

The word animation means “animo” (spirit) and “animatio” ( to give life) in Latin. Especially
when considered from the perspective of traditional animation, 20th century is revolutionary. This field has many different types and it provides a trip to the digital world with the
recent technological developments. From this perspective, technology has an important
place in different fields of art and design. On the contrary, we can also see that an Exchange
of ideas can be seen that reach to the past artistic productions in technological productions.
Animations are the best cases where the effects of technological progresses on design can
be best observed. This film technique that is based on showing the pictures very fast in a
row helps us say that the perception of reality can be questioned with the actual technological implementations. Along with the usage of technology in productions that appear in this
area, there is an understanding that approaches a nature-based design understanding and
provides to establish a psychological connection between the individual and production.
With this connection, we create the place we dream in the digital environment. With the
help of science and technology, we transmit the utopias in our mind to the digital reality.
The order/chaos we establish within this reality is shaped by our individual characteristics,
ideas, cultural and social achievements. Also, we use the images of this imaginary world
that we have created in our mind in order to communicate with others. We create a channel
of communication to reach someone else’s mind through images in this universe designed
without any differences among language, race and culture. We can say that directing the
order designed in accordance to this is in hands of the designer. As the ideas transmitted by
animations make it possible to open up different channels of communication, the attention
given to productions in this field has increased. Also, the novelties in the existing features
through actual technological processes combine with the sub text and make the individual
a step closer to the imagined world. This virtual reality existing in the virtual world makes
it possible for us to question the concepts of “real/unreal”. The graphics used in 3d animations today provide realistic analyses in terms of color, shape and volume. These analyses
that appear as a combination of technology, art and design establish the grounds for the
applications considered to be created in different areas.
The aim of this study is about shaping the utopian ideas of the past through animations
today. These utopian locations will be considered by focusing on the effects of real life modeling existing in the digital world and designed by the existing technology, on the individual
both biologically and physically.
Keywords: Animation, Art and Design, Virtual Reality, Utopias, Uncanny Valley
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Geçmişte ütopik gelen birçok fikir ve nesnenin günümüzde yaşantımızın bir parçası haline geldiğini görüyoruz. Teknoloji yoluyla gerçekleşen iletişim, beraberinde
farklı çözümlemeleri ve yenilikleri de ortaya çıkarıyor. İnsanın çevresiyle iletişim
kurma ihtiyacının, sanal gerçekliğin kabul edilebilirliğinin en büyük nedenlerinden
biri olduğunu söylemek de mümkün.
Sanal gerçeklik içerisinde oluşturulan ortam, birey ile kurgulanmış dünya arasında bir bağ oluşmasını sağlar. Kişi orada olmak istediği karaktere bürünebilir veya
hayal ettiği evreni kurgulayabilir. Thomas More’un “Ütopya” tanımı düşünülecek
olursa; zihnimizde canlandırdığımız “yok-yer, yok-ülke”yi teknoloji yoluyla sanal
gerçeklikte işleme olanağı buluruz. Bu durum, beraberinde farklı talepleri de getirmektedir. Günlük yaşantımızda kullandığımız birçok uygulama bu gerçekliğin bir
parçasını oluşturmaktadır.
İdealize edilen ortamın sanal gerçeklikte oluşturulabileceği fikri, etkileyicidir. Bu
nedenle filmler ve bilgisayar oyunları gibi sanal gerçekliğin oluşturulabildiği üretimlerde, zihnimizdeki ütopik mekânların, nesnelerin, karakterlerin yansımalarını
görmekteyiz. Bunlar bir bakıma bizim doğayı algılama biçimimizi de ortaya çıkarırlar. Arnheim’a göre “Taklit etme, insanlara özel deneyimlerle başa çıkma fırsatı
verir; kurtuluş sağlar ve dünyayla kendisi arasında bir çeşit karşıtlık yaratır” (Arnheim, 2010: 128).
İnsan, bu isteğini sanatsal dürtü ile dışa vurmaktadır. Kopyalamakla yetinmez,
aynı zamanda yorumlayarak ona yeni bir biçim kazandırır. Bu durum daha önce
hiç görmediğimiz ve tahayyül etmekte zorlandığımız bir nesne ya da fikirle karşılaştığımızda, kendi kendimize sorduğumuz yaygın bir soruyu da beraberinde getirmektedir. “Bir gün gerçek olabilir mi?”
Filmlerde dikkat çeken ütopik nesneler, senaryoda yer alan düşüncelerimizin simülasyonlarıdır. Bir dönem için simülasyondan ibaret olan fikirler bugün elimizin altında ve kullanıma açık bir şekilde bulunmaktadır. Yeni tekniklerin ortaya
çıkışıyla birlikte, görsel anlatımda teknoloji önemli bir yer edinmiştir. Animasyon
filmler yoluyla hayal edileni gerçekleştirmede teknolojinin gücünden faydalanarak zihnimizdeki yapıları görsel olarak sunma imkanı buluruz. Geçmiş zamanlarda
sinemanın geleceği endişe yaratmıştır. Ne yönde şekilleneceği, ya da bir geleceği
olup olmayacağı merak konusu olmuştur.
Lumière Kardeşler, 1895 yılında Paris’te Salon Indian Du Grand Café’de ilk özel
sinema sunumlarını gerçekleştirdikleri zaman, sinemaya tam olarak bir sanat gözüyle bakmadıklarını, dahası sinemayı “geleceği olmayan bir icat” olarak gördüklerini belirtmişlerdir. Fakat, sinemanın şu anki konumu bunun aksini göstermektedir (Cavendish, 2008: 1007).
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Bunun nedeni; belki de Murch’ın deyimiyle “İnsana ait en az dil kadar eski bir
dürtü” nün gözardı ediliyor olmasıdır:“Evden çıkıp ateşin başında kendisi gibi insanlarla toplanmak ve öyküler dinlemek” (Murch, 2005: 110).
Sinema salonları bir yönüyle insanları ortak bir amaç için bir araya getiren sihirli
ortamlardır. Evde film izleme deneyimi ile sinema salonundaki deneyim birbirinden farklıdır. İlk olarak, evde kontrol sizdedir ve etrafta dikkatinizi dağıtacak birçok unsur bulunur. Filmi beğenmezseniz yalnızca kapatma düğmesine basmanız
yeterlidir. Sinema salonunda ise, artık kontrol sizin elinizde değildir ve bu durum
evde algılayamayacağınız bir ruh halini beraberinde getirmektedir. Fakat daha da
önemlisi orada, hiç tanımadığınız insanlarla bir arada, aynı görüntüler ve seslere
odaklanırsınız. Ortalama yaş oranının yirmi beş olduğu bir film gösteriminde:
“Altı yüz defa yirmi, o karanlıkta toplanmış on beş bin yıllık insan deneyimi
eder. Kaydedilmiş insanlık tarihinin iki katından fazla düş, hayal kırıklığı,
mutluluk, trajedi orada durmaktadır” (Murch, 2005: 111).

Bu durum günlük yaşantınızda sıklıkla elde edemeyeceğimiz bir deneyim imkânı
sağlar. İki ortamı birbirinden ayıran en önemli fark; belki de izleyenin içinde bulunduğu, geçmişe ait ilkel dürtüsünü canlandırmasına olanak tanıyan o ruh halidir.
Sinemanın insanları bir araya getiren büyüleyici atmosferi, onun gelişiminin esas
nedenlerinden biridir. Bugün bildiğimiz anlamda sinema, sanatın en güçlü kollarından birini oluşturmaktadır. Diğer sanat alanlarında olduğu gibi sinemada da
yeni teknikler, buluşlar ve deneyimler dikkat çekmektedir.

Sinemada Sayısal Atılımlar

Sinema alanında ortaya çıkan yeni buluşlar, animasyon filmlerde yer alan karakterlerin görünümlerini şaşırtıcı bir hale getirmiştir. Günümüzde, karakterler üzerindeki gerçekçi tutum Arnheim’a göre “nesneleri yeniden yaratarak onları denetim altına almaya iten ilkel arzu”dan kaynaklanmaktadır (Arnheim, 2010: 128).
İlk dönem animasyon örneklerinde karakterler genellikle basit ve yalın çizimlerden oluşmaktadır. Buna rağmen, Gertie the Dinosaur (McCay, 1914), The Sinking
of the Lusitania (McCay, 1918) gibi filmler oluşturdukları içten ve derin hislerle
bugün bile güzelliğini yitirmeyen sinema yapıtları olarak yerini korur.
20. yüzyılın sonlarına doğru sinema kurgusunun yapısını değiştirecek elektronik
sistemler devreye girmeye başlamıştır. Finansal açıdan sağladığı tasarruf, kurguya
hız kazandırması ve yaratıcı seçenekler sağladığı gerekçesi ile bu yenilikler birçok
donanım üreticisi ve film yapımcısından destek görmüştür. Seksenlerde ise, George Lucas, EditDroid ile üretici konumuna ulaşmıştır (Murch, 2005: 73).
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Aynı dönemde animasyonun seyrini değiştirecek ve geleneksel animasyonun yerini alacak bir başka atılımın ise hareket yakalama (Motion Capture) stüdyolarının
doğuşuyla gerçekleştiği söylenebilir. İnsan hareketlerinin kullanılabilirliğini sağlayan bu teknik ile animasyon filmlerde gerçekçi görüntüler elde edilmesi mümkün hale gelmiştir. Karakterlerin oluşum süreci ve oluşum şekilleri ele alındığında,
farklı tekniklerin kullanımı dikkat çekmektedir. Geleneksel animasyon tekniğiyle
üretilmiş yapıtlara bakıldığında, daha çok karakterize edilmiş basit insan ve hayvan figürlerinin olduğu görülmektedir. Özellikle, teknik açıdan ele alınacak olursa,
bugünkü yapısı ile farklılıklar şaşırtıcıdır. Nitekim geçmişten günümüze dikkat çeken, yadsınamayacak esas nokta insanın gerçeğe ulaşma çabası olarak gösterilebilir.

Sinemanın Geleceğine Dönüş

Ulaşımda hava kaykayı kullanılan, gökyüzünün uçan otomobillerle renklendiği bir
gezegende geçirilecek bir gün, bizim için hiç şüphesiz etkileyici bir deneyim olurdu.
Bir bakıma, bu deneyimi Robert Zemeckis filmleri ile sinema perdesinde yaşamış
olanlar da o heyecana dahil olmuş kabul edilebilirler. Zemeckis’in sinema yoluyla
zihnimizde oluşturduğu o derin merak duygusu, belki bir gün gerçek bir deneyim
imkânına kavuşmamıza sağlayacaktır. Zemeckis, filmlerinde zaman-mekân kavramını ustalıkla bir oya gibi işler. Fakat aynı zaman kavramının sanki hiçbir müdahale
olmaksızın, kendi varoluş kurallarının akışı doğrultusunda ilerlediğini fark edersiniz. Bu, tıpkı bir parkta oturmuş etraftaki farklı kişileri, farklı olayları birbirleriyle
ilişkilendirmeye çalışırken ansızın bulunduğunuz dünyanın, mekânın, anın varlığını hissettiğiniz bir anlık sarsıntı gibidir. Oluşturduğu dâhiyane ve içerisinde tuhaf
bir gizemi barındıran çekim açıları ile filmlerinin, Arnolfi’nin Evlenmesi’ndeki nadide görselliğe sahip olduğu düşünülebilir (Eyck, 1434).
Back to the Future (1985), Forrest Gump (1994), Contact (1997) gibi filmlerde
karşımıza çıkan da tam olarak budur. Animasyon denildiğinde akla gelen ilk isim
olmayabilir, fakat animasyon filmlerde kullandığı teknik ile ütopik, masalsı bir
dünyanın eşiğinden geçmemizi sağlayan atılımlar gerçekleştirmiştir.
2004 yılında Robert Zemeckis, The Polar Express filminde kullandığı teknik yapı ile
dikkatleri üzerine çekmiştir. Bunun sebebi; o zamana kadarki örneklerin bir yana
bırakılıp, gerçekçi insan hareketlerinden faydalanılarak anime edilmiş karakterlerin kullanımıdır. Hareket yakalama tekniği, vücuda entegre edilen işaretleyiciler
vasıtasıyla gerçek insan hareketlerini ekrana taşımanızı mümkün kılmaktadır.
Hareket yakalama teknolojileri, aktörlerin performanslarının yakalanmasına olanak sağlar, animasyon filmlerde gerçekçi karakterlere ulaşılmasını kolaylaştırır.
Yüksek çözünürlüklü kameralar ile aktörün hareketleri yakalanarak, veriler bilgisayar ortamına transfer edilir. Bu sayede, üç boyutlu görüntü elde edilir (Tinwell,
Sloan, 2014: 287).
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Zemeckis’in hareket yakalama tekniği kullanarak perdeye taşıdığı karakterler
Ebert’in deyimiyle gerçek gibi görünmeyen fakat gerçek dışı da görünmeyen, basitleştirilmiş ve altı çizili bir gerçeklik algısı sunmaktadır (Ebert, 2004).
Hayal edilen gerçekliğin sağlanabilmesi, kuşkusuz pek çok farklı konuyu bir arada
ele almayı gerektirmektedir. Gündelik yaşantımızda sürekli insanlarla bir arada
olmamıza rağmen bir insanın nasıl görünmesi gerektiği konusu düşünüldüğü zaman, detaylı bir açıklamada bulunmak oldukça güçtür. Fakat, bunun aksine gerçek bir insanın nasıl görünmemesi gerektiği konusunda da beynimiz farklılıkları
algılamakta zorlanmayan mükemmel bir yapıdadır (Menache, 2011: 51). Gerçek
olmayan bir görüntü karşısında beyin, detayları yakalamada oldukça keskin ve etkili davranmaktadır.
Bazıları gerçeğe çok yakın, fakat gerçek olmayan dijital karakterlerin ürkütücü olduğunu düşünmektedir. Bu durum 70’lerde robot bilimci Masahiro Mori tarafından öne sürülen “Uncanny Valley” (Tekinsiz Vadi) terimi ile açıklanmaktadır.
Günümüzde, çoğunlukla izleyicilerin bilgisayarlı modelleme, anime etme ve dönüştürmede oluşan hatalar nedeniyle animasyon filmler ve video oyunlarında
algılamakta zorlandığı karakterler için kullanılmaktadır (MacDorman, Sirinivas,
Patel, 2013: 1671).

Görüntü 1. Masahiro Mori. (1970). Uncanny Valley. İzleyicinin algıladığı yapıların pozitif ve negatif etkisini gösteren grafik
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Robotik bilimi üzerine yapılan çalışmalar insansı özellikler gösteren yapılara karşı
duygusal bir yakınlık gösterdiğimizi fakat, giderek artan gerçekliğin bir noktadan
sonra ters etki yarattığını ortaya çıkarmıştır (Menache, 2011: 51 ). Mori’ye göre
gerçeğe çok yakın görünen makineler rahatsız edici hatta korkutucu görünebilmektedir. Kabuslar ve zombilere dayanarak bu görüş ortaya atılmıştır. Bazıları
ise, insan benzeri robotların ölümü hatırlattıkları için güven duygusunu sarsabileceğini ileri sürmüştür (Gray, Wegner, 2012: 125). Doğal olmayan yüz ifadelerinin
empati eksikliği oluşturması nedeniyle, kişi bunları samimi olmayan ve düşmanca eğilimler olarak algılamaktadır (Tinkwell, Sloan, 2014: 286). Buna göre, korku
temalı filmlerde kullanılan öğeler, örneğin; zombiler ve deforme edilmiş insan
figürlerine karşı duyulan olumsuz hisler, insanın gerçek olmayanı kolaylıkla ayırt
edebiliyor olmasından kaynaklanmaktadır. İlk başta samimi bulunan insansı özelliklerin artmasıyla benzerliğin ayırt edilemez boyuta geldiği noktada yabancılık
hissi oluşmaya başlamaktadır (MacDorman, Ishiguro, 2006: 300). Bu nedenle, yeterli olmayan gerçekçi bir yaklaşım yerine karakterize edilmiş insansı özelliklere
sahip görüntüler olumlu bir etki oluşmasını sağlamaktadır (Mori, 1970: 100).
The Polar Express filminde Zemeckis gerçekliğe ulaşmak için karakter oluşumunda hareket yakalama tekniğini kullanmıştır. Bu yolla gerçekçi insan hareketlerine ulaşılması hedeflenmiştir. Bazıları bu karakterleri “Tüyler ürpertici bir şekilde
cansız gibi” olarak nitelendirdiği halde (Burleigh, Schoenherr, Lacroix, 2013: 759)
filmin teknik içeriği incelediğinde, yirminci yüzyılın ilk çeyreği için ütopik görünen
birçok teknolojik atılımın uygulamaya geçmiş olması teknik açıdan olağanüstüdür. Her ne kadar, The Polar Express’te kullanılan yüze ilişkin hareket yakalama
(Facial Motion Capture) tekniği hakkında kendinden önce yapılmış örnekler olsa
da, sonucun nasıl olacağı konusunda çıkarımlar yapılamamıştır.

Görüntü 2. The Polar Express. Robert Zemeckis. (2004). Tom Hanks tarafından canlandırılan kondüktör karakteri
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2007 yılında gelindiğinde ise Beowulf ile Zemeckis yeniden hareket yakalama
tekniğini kullanmıştır. The Polar Express’te kazanılan deneyim ile oluşabilecek
teknik aksaklıklar giderilmiştir. Aynı zamanda, Beowulf’ta yüz için kullanılan sistem daha önce The Polar Express’te kullanılandan farklıdır. Beowulf’ta daha çok
yüz kodlama sistemi (FACS) kullanılmıştır. Bu uygulama, oyuncuların önceden belirlenen yüz ifadeleri ile en uygun kombinasyonun oluşturulmasına olanak tanır
(Menache, 2011: 72).

Görüntü 3. Beowulf. Robert Zemeckis. (2007). Ray Winston tarafından canlandırılan
Beowulf karakteri

Hareket yakalama, gerçekçi insan hareketleri kullanılan 3D karakterleri oluşturmayı mümkün kılmaktadır. The Polar Express’in ardından ortaya çıkan filmlere
bakıldığında teknik gelişmeler dikkat çekicidir. Etkileyici bir görsel dünyanın kapılarını aralayan “Avatar” bu filmlerden biridir. 2005 yılına kadar yapımına başlanmayan Avatar’ın sunduğu nadide görüntüler filmin neden daha önce çekilemediğini açıklamaktadır. Filmin yapımcısı Jon Landau, Avatar’ın daha önce yapımına
başlanamamasının nedenini filmin gerçekleştirilmesini sağlayacak teknolojinin o
zamanlar mevcut olmamasıyla açıklamıştır (Menache, 2011: 72). Ancak, daha da
ilginci; bu teknolojinin ne olması gerektiği konusunun da bilinmiyor oluşudur.
Avatar için hayal edilen karakterlerin duygusal ve merak uyandırıcı olması gerektiği düşünülmüştür. Robert Ebert’in yorumuyla “Avatar yalnızca sansasyonel
bir görsel ziyafet değil aynı zamanda teknik olarak bir dönüm noktasıdır” (Ebert,
2009). Kurgulanan ütopik evren ve ilgi çekici karakterleri ile Avatar merakları üzerine toplamıştır. Tıpkı Star Wars ve LOTR’da olduğu gibi, Avatar da yeni bir neslin
özel efektlerine sahiptir.

Sonuç

Teknolojinin ilerlemesi ile ütopik gelen mekânların sanal gerçeklikte şekillenebildiğini görmekteyiz. Sinemanın geleceği açısından bakıldığında, teknoloji ile ortaya çıkan yeni teknikler farklı fikirleri beraberinde getirmektedir. Animasyonun
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sinema içerisindeki yeri ve teknoloji ile ilişkisi farklı kavramların etkileşimini de
ele almaktadır. Bu kavramlar, geçmişte bize ütopik gelen düşüncelere ulaşmamızı sağlamada önemli rol oynamaktadır. Geleceğimiz için hayal ettiklerimize de
yer verdiğimiz sinema ile, bunu toplum ile paylaşma imkânı buluruz. Sayısal atılımların getirdiği yeniklikler, farklı deneyimler kazanmamızı sağlamakta ve farklı
düşüncelere zemin hazırlamaktadır.
Bugün, sinemanın geldiği konum hayret vericidir. Nitekim bir geleceği olacağı düşünülmeyen sinema sanatı, günümüzde toplumun fikirlerini şekillendiren ve yeni
deneyimler sunan bir evrene yolculuğu sağlamaktadır.
Bu çalışmada, sinemadaki sayısal tutum ve güncel teknolojik atılımlar incelenmiştir. Sonuç olarak ulaşılmak istenen yolda, hayal ettiklerimizi gerçekleştirmemizi
sağlayan bu büyülü dünyanın etkinliği yadsınamayacak boyuttadır ve bir bakıma
izleyebildiğimiz, yorumlayabildiğimiz ve yeni fikirler üretebildiğimiz bir gelecek
simülasyonu oluşturmamızı sağlamaktadır.
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Görsel Sanatlar Bağlamında Gerçeklik ve Yanılsama
Reality and Illusion in the Visual Arts’ Context
Öğr. Gör. Benal Dikmen
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi GSF Heykel Bölümü

Özet

Sanatın amacının gerçekliği yansıtmak olduğu ve bu yansıtmanın da kendine özgü birtakım estetik kurallar üzerinde kurulması gerektiği düşüncesi, Batı’da İlk Çağdan başlayarak
uzunca bir süre izlenilmesi gereken bir yöntem olarak kabul görmüştür. Bu kuramın etkisi
ve bu kuram üzerine yapılan tartışmalar günümüze dek sürmüştür. Ancak, zaman içinde
görülen pek çok gelişme (ya da karşıt veri) yanılsamanın ya da yansıtma olarak sanat kuramının inanılırlığından çok şey götürmüştür. Görsel sanatlarda yanılsamanın asal bir değer
taşıması yaklaşık olarak on dokuzuncu yüzyılın sonundan itibaren pek çok sanat türü için
gittikçe daha az geçerliliğini koruyan bir amaç haline gelmiştir. Ancak, sanatta yanılsama,
sanatçının bireysel duyarlılığının ve yaratıcı bakışının değerini öne çıkaran modern vurguya
yer vermediği gibi gerekçeler öne sürülerek önemini kaybetmeye başlamıştır. Görsel sanatlarda yanılsama, mimesis yani, öykünme ya da doğanın bir taklidi olarak tanımlanmaktadır.
İlk çağ düşünürleri tarafından geliştirilen bu kuram, üzerinde yüzyıllardır çalışmakta olan
araştırmacılar, söz konusu kuram üzerine farklı görüşler öne sürmüşler, getirdikleri eleştirilerle sanat-gerçeklik ilişkisinin, sağlam bir dayanağa oturmasını sağlamak üzere çaba göstermişlerdir. Sanat kuramlarıyla ilgili yapılacak kronolojik bir okuma, konunun ayrıntılarını
göstermeye yarayacaktır.
Yaşamda kültürel bir etkinlik olan sanat etkinliğinin önemini ortaya koymak, sınırlayıcı bir
paradigma olan mimesis’i bırakıp da bir deneyim ve bir dışavurum olarak sanata daha geniş
bir yoldan varılmak istenildiğinde sanat- gerçeklik ilişkileri ile ilgili olarak birden çok yaklaşımın çıktığı görülmektedir. Kuşkusuz gerçeklik kavramının farklı biçimleri vardır. Batı’da gerçekliğin sanat yapıtına yansıması, pozitif bilimler ve pozitivist felsefeyle doğrudan ilişkili görülmektedir. Ancak, olguların evrensel olarak üzerinde birleşilmiş oluşumlar olması, sadece
çözümsel/analitik bir gerçekliktir. Bu tür bir gerçekliğin kabul görmesi, bağımsız bir gerçeklik
onaylaması değil, yalnızca, bir toplumsal gereksinim ve uzlaşma olgusudur. Sanat yapıtı ise,
çeşitli ortamların bir araya getirilmesinden, gerçekliğin boyutlarının hem genişletilmesi hem
zenginleştirilmesi sonucunda oluşturulan bir etkinliktir.
Batı felsefesinin merkezindeki gelenek karşısında, apaçık bir karşıtlık olarak göze görünürlüğün gerçeklik içinde yer aldığı, onun bir parçası olduğu, bunun yaşamın tutarlığı için çok
önemli bir yanılsama olduğunu düşünmek de ilginç sonuçlar doğurabilir. Eğer bilim, görünür
olandan bağımsız gerçekliği ayırt etme girişimi olarak ele alınırsa, sanat da onların birbirlerine bağımlı oluşları üzerinde direnen bir kültürel etkinlik olarak kabul edilebilir. Ancak
sanatın, gerçeklikle görünürlüğü ayırmaktan çok, görünürlük içindeki gerçekliği ve gerçeklik
içindeki görünürlüğü sergilemekle uğraşmayı amaç edindiği öne sürülebilir.
Anahtar Sözcükler: Görsel Sanatlar, Gerçek, Yanılsama, Taklit, Doğa
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Abstract

The Western world has long been convinced that art aimed to mirror the reality, and this
mirroring had to be built on some definite aesthetic rules. From ancient times on, debates
and discussions about this conviction have not yet completely ceased. Nevertheless a lot
of developments (or opposite views) brought during these discussions made that ‘art as
projector of reality’, and the illusion given on this way, lost a great deal of its plausibility.
The illusion is less and less aimed in various fine arts as a primary method, from the end of
the ninetieth century. This abandon is due to the fact that the illusion lacked the modern
insistence on the individual sensibility of the artist.
The illusion in fine arts is definite as mimesis, i.e. imitation of what is natural. We owe this
definition to ancient thinkers, writers, art historians, etc. Not only the definition, but also we
have inherited their different judgments on it. Through to their critics, they all tried to set
the art-reality relation on a solid and healthy basis. A chronological lecture of art theories
might be very instructive about these studies.
Mimesis is a restrictive paradigm; if we look at the art on a larger scale to weigh the importance of the artistic activity as a constructive element of our life we can see that there are a
more than one approaches to the art-reality relations. No doubt, there are different forms
of the reality concept. Western world considers the mirroring of the reality on artworks
through positive sciences and positivist philosophy. It is only an analytic reality that facts
are universally agreed formations. A general agreement about a reality of this kind does
not mean that an independent reality is approved; it only indicates the necessity of social
compromise. As for the artwork, it is the result of an activity carried out by putting together
various cultural media, enlarging and enriching the dimensions of the reality.
In the western philosophy we see, opposed to the tradition, the evidence in the reality; this
is an illusion, important for the logic of the life. If the science is a venture to reach the reality
independently from the appearance, we can consider the art as a cultural activity insisting
on their interdependence. On the other hand, it is possible to pretend that art aims to show
us the reality within the appearance and the appearance within the reality rather than distinguish them from each other.
Keywords: Visual Arts, Reality, Ilusion, Mimesis, Nature
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Gerçek kavramı, felsefi bir kavram olarak, genel anlamda, düşüncede var olan ya
da düşünülmüş şeylere karşıt anlamda var olan, düşünülmüş olanın dışında bulunan anlamındadır. Felsefe tarihinin en eski ve köklü tartışması bu gerçek kavramı
üzerinde yürütülmüştür. Gerçeklik kavramı da buradaki gerçek kavramından hareketle kullanılan, gerçek olarak var olan şeylerin tümünü ifade eden bir kavramdır. Tarih boyunca bu kavram üzerinden birçok farklı ya da karşıt felsefe akımları
ve okulları ortaya çıkmıştır.
Görsel sanatlarda gerçek ve gerçeklik kavramları birbirinden farklı anlamları içermektedir. Genellikle, görülenin görünüşüyle ilgili olan realist [gerçekçi] ile bir sanat akımı olan realizm/gerçekçilik arasında ayrım yapma yararlı olabilmektedir.
Görsel sanatlarda, fiziksel görünümleri kesinlikle betimlemeye girişime mimesis/
taklit denilmektedir. Bu anlamda gerçekçi [realist] terimi kullanılabilir. Ancak,
bu kavram, Bu doğalcılık (natüralizm), veristic (gerçekçilik), yanılsamacılık (illusionism) gibi kavramlarla benzer anlamları taşımaktadır. On dokuzuncu yüzyılın
sonlarında Fransa’da ortaya çıkmış olan gerçekçilik [realizm] adlı sanat akımını
belirleyen özellik ise betimlemede görülene gösterilen titiz dikkatten çok, konunun seçimi ve ele alınışıdır.
Felsefede sanatla gerçeklik arasındaki ilişkiler sorunu hep Platon’un çok iyi bilinen sanat eleştirisiyle başlamaktadır. Söz konusu eleştiriyle sanat mimesis olarak,
öykünme yani taklit olarak tanımlanmaktadır. Mimesis/ taklit ya da yanılsama kuramı, doğanın birebir taklidini yapmaya dayanmış ve Batı’da İlk Çağ’dan yaklaşık
olarak Modern Çağ’a kadar sanatta asal bir değer taşımıştır. Dış gerçekliği yanılsama içinde ve yanılsama aracılığıyla göstermek sanatın şaşırtıcı bir gücüdür. Sanat,
bunu gerçekliğin karmaşık niteliğini insanın olağan deneyimindekinden başka bir
biçimde anlaşılmasına izin verecek farklı bir biçim yaratarak yapmaktadır. Ancak,
bu durum, sanatı ikinci derecede bir süreç olan kopyalama durumuna getirmekte
ve böylelikle sanat, birinci derecede bir özellik olarak önem verilmesi gereken
yaşamdan ve farklı bir gerçeklikten epeyce ayrılmış olduğu öne sürülebilir.
Modern Çağdan başlayarak görülen pek çok gelişme (ya da “karşıt veri” ) yansılama olarak sanat kuramının inanılırlığından çok şey götürmüştür. Özellikle resim
sanatı, büsbütün yeni bir araç olan fotoğrafla çok sarsılmıştır. Batı’da yaklaşık olarak on dokuzuncu yüzyıldan başlayarak, izlenimcilik, dışavurumculuk, sürrealizm,
soyut sanat gibi pek çok sanat akımının ortaya çıktığı dönemde, yansılama kuramı, sanatçının bireysel duyarlılığının ve yaratıcı bakışının değerini öne çıkaran
modern vurguya yer vermediği gerekçesiyle bir çok sanat türü için gittikçe daha
az peşinden koşulan bir amaç haline gelmiştir. Modern Çağ’dan çağımıza dek, bu
kuramın etkileri ve bu kuram üzerine yapılan tartışmalar süregelmekle birlikte,
sanatta gerçeklik ve yanılsama ilişkisinde çeşitli gelişim ve değişimlere koşut olarak, bu kuramın yanı sıra pek çok yeni kuram ortaya çıkmış ve çıkmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, görsel sanatlar bağlamında, diğer birçok disiplinde olduğu
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gibi, Batı’da, İlk Çağ’dan günümüze, sanat tarihi boyunca sorgulanmış olan gerçeklik ve yanılsama kavramlarının, Batı sanatındaki yansımalarını, kronolojik bir
sıra izleyerek açımlamaya ve bu kavramlar hakkında yorum yapmaya çalışmaktır.

Batı’da İlk Çağ’da Gerçeklik Yanılsamasının Üstünlüğü

Antik tragedya tartışmaları bütün sanat kuramlarının en süreğen kuramlarından
birine yol vermiştir: yansılama kuramı. Bu kurama göre, sanat, doğanın ya da
insan yaşamının ve edimlerinin bir taklididir. Taklit olarak Klasik Yunan sanat anlayışı, tragedyanın yanı sıra, sanat tarihinin diğer alanlarında da etkili olmuştur.
Platon (M.Ö. 427- M.Ö.347) “sanat” olmasa da, “tekhne”, yani beceri isteyen işler olan heykel, resim, şiir ve mimarinin yanı sıra tragedya gibi sanat biçimlerini
de tartışmıştır. Bu sanat biçimlerinin tamamını “mimesis”, taklit yani yansılama
örnekleri olarak görmüştür. Sonsuz ideal gerçeklikleri (“biçimler” ya da “İdealar”)
betimlemekte yetersiz kaldıkları için, tragedyalar da dahil olmak üzere bütün taklitleri eleştirmiştir. Platon’a göre, onlar zaten İdealar’ın kopyası olan dünyamızdaki nesnelerin yansımalarını sunmaktadırlar. Bu görüşe göre sanat, bize gerçekliği
değil, sadece gerçekliğin bir görünüşünü verir. Dış dünyadaki nesneler de idealar
dünyasının birer taklididir. Dolayısıyla sanatçının yaptığı üçüncü elden bir taklittir.
Yani sanat yapıtı taklidin taklididir. Bu nedenle sanat yapıtı kişiyi gerçekliğe yaklaştırmak yerine ondan uzaklaştırmaktadır.

Görüntü 1. Cam Kasede Meyveler ve Vazolar, Roma dönemi, 63-79

63-79 AD, Platon’dan sonra birçok düşünür sanatın doğayı taklit etmesi gerektiği görüşü hakkında benzer düşünceleri öne sürmüşlerdir. Aristoteles (M.Ö. 384M.Ö.322) ise, insanda bir taklit (mimesis) yeteneğinin bulunduğunu, sanatçının
olayların ve varlıkların özündeki ideali, düşünceyi taklit ettiğini öne sürmüştür.
Sanatçı, adeta doğanın eksik bıraktığı şeyleri tamamlamaktadır. Baumgarten
(1714-1762)’e göre de evrende madde ve ruh öylesine uyumlu bir biçimde birleşmiş ve kaynaşmıştır ki sanatçının amacı da bu uyumlu birleşimi taklit etmek
olmalıdır.
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Çağımızın başat sanat tarihçisi E. H. Gombrich (1909-2001) ise, Batı sanat tarihini (büyük ölçüde resim) gerçeğin en canlı betimlerini yapma araştırması olarak
tanımlamıştır. Bu yanılsamayı yaratmada kullanılan teknikler yani uygulama yöntemleri ise perspektif, kısaltım/ rakursi, üç boyut verecek gölgeleme ve uzamsal
derinlik yanılsamasına yol açacak öteki uygulamalar. Rönesans’ta yeni perspektif
kuramları, yağlıboyanın mükemmel dokusu ve zenginliği, sanatçının, Doğa’nın
daha inandırıcı bir “kopyası”na ulaşmasına olanak tanıdı giderek olanak tanımıştır.
Gaius Plinius Secundus’un (Büyük Plinius, 23-79) yazmış olduğu Naturalis Historia adlı kitabında, M. Ö. V. yüzyılda yaşamış olan Zeuxis, adlı ressam ile aynı dönemde yaşayan Efes’li Parrhasius adlı ressamın kimin daha büyük sanatçı olduğu
konusunda girdikleri iddiadan söz edilmektedir. Buna göre, Zeuxis, o derecede
inandırıcı bir natürmort yapmış ki, uçan kuşlar tabloya konup orada gördükleri
üzüm resimlerini gagalamak istemişlerdir. Bu anlatıda sözü edilen teknik trompe
l’oeil yani gözü aldatmaktır. Bu Fransızca terim ilk olarak 1893 yılında, ilk örnekleri Batı sanat tarihinin başlangıcına uzanan özel bir betimleme türünü tanımlamak
üzere aşağılayıcı bir terim olarak kullanılmıştır. Bu mimetik biçemin tipik özelliği,
seyircinin en azından ilk bakışta imgeyi aslında sadece temsil ettiği nesnenin kendisi olarak algılamasına yol açan olağanüstü bir doğalcılıktır.
Bu benzerliği sağlamak için sanatçının resmin ister içinde isterse de dışında olsun hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmaması gerekir. Örneğin, tablonun içindeki ışık
kaynağı, tablonun kendisine vuran ışıkla uyuşmalıdır; yani farklı bir açıdan gelmemelidir. Betimlenen imgelerin boyutları temsili yapılan nesnelerinkiyle aynı
olmalıdır. Resim yapma ediminden iz olmamalıdır; fırça darbeleri saklanmalıdır.
Renk ve dokular gerçek nesnelerinkilerle uyuşmalıdır. Genel bir ifadeyle, aslında
kompozisyon özenli bir yapılandırmanın ürünü olmalıdır ama öte yandan nesnelerin planlandığına ya da biçimsel olarak düzenlendiklerine ilişkin en ufak bir
belirti gözükmemelidir.
Büyük Plinius’un kitabında sözünü ettiği sanatçıların yapıtları günümüze dek gelmemiştir. Ancak, yazında anlatılanlardan ve onlardan türemiş çoğu eski Yunan ve
Roma dönemi mozaik yapıtların ayakta kalanlarından yanılsamanın resimdeki
yerinin çok önemli olduğu anlaşılmaktadır.
Ancak, yanılsama etkilerinin gittikçe daha çok kullanılması, hiçbir biçimde idealizmin reddi olarak düşünülmemelidir. Yunan tanrılarının ve Yunan mitolojisi kahramanlarının heykelleri idealize edilmiş güzel vücut biçimlerini uygun biçimde
sunmaya yönelikti. Ayrıca, çoğu zaman böyle bir gerçekçilik anlayışı, sanatçıların
gerçek yaşamda görülmesi olanaklı olmayan, doğaüstü varlıkları betimlemeleriyle bir çelişki yaratmaktadır.
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Görüntü 2. 2300 Chestnut Street Philadelphia, PA. Richard Haas, 1983.

Yanılsamacılık Batı’da İlk Çağ’dan günümüzün duvar ressamı Richard John Haas’a
(1936_ ) kadar giden uzun bir zaman dilimine yayılmıştır. Trompe-l’oeil yani göz
aldatmacası, anamorphosis1 , Op art, soyutlama yoluyla yanılsama ve di sotto in
su2 ve quadratura3 gibi yanılsatıcı tavan resmi yöntemlerini içerir. Çoğu zaman
boyalı olan duvar gibi yapı parçası resimlerini uzaktan bakılınca gerçek izlenimi
veren ya da yöntemler topluluğu yapı yanılsamacılığı olarak adlandırılmaktadır.

Modern Çağ’da Sanatta Gerçeklik ve Yanılsama
Kavramlarının Dönüşümü

Leonardo da Vinci’nin ‘çizgi, nokta, düzlem, hacim, gölge ve ışığı kullanan bilimsel sanat anlayışıyla nesnelerin evrensel özünü görünür kılmak’ tanımlamasıyla bilinen yerleşik Klasik sanat programı yaklaşık olarak on dokuzuncu yüzyılın
sonlarından başlayarak, parçalanıp değişme yoluna girmiştir. Görülebilir şeylerin
dünyasını betimlemenin sonu gelmişti. Böylece doğadaki görüntülerin taklidi yavaş yavaş bırakılmış, temsil ikinci plana atılmıştır.
Modern Çağ’da gerçeklik kavramına yalnızca bilim ve teknoloji ile ulaşılabileceğine dair baskın inanç karşısında sanat, öncelikle, görmenin öznel koşullarını öne
çıkarmıştır. Bu anlayış izlenimcilik akımının içinde gerçekleşmiştir. Bir yandan bu
görme koşullarının kendisi bilimsel - teknolojik bir araştırmanın, açınsamanın konusuyken öte yandan sanat bu çeşit bir görmenin görülebilenine el koyuyordu.
Yaklaşık olarak on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından başlayarak, art arda ortaya çıkan sanat akımları gerçeklik ve yanılsama üzerine çeşitli kuramlar geliştirmişlerdir. Soyut sanat akımı, nesneyi tümüyle resimden dışlamış ve resmin yalnızca
biçimsel öğelerini (çizgi, nokta ve düzlem) betimleme yoluna gitmiştir. Kazimir
1- Bir imgenin eğri ayna gibi bir optik düzenekle ya da matematiksel bir yöntemle geri dönüşlü bir biçim bozulmasına uğratılması.
2- İt. Aşağıdan yukarıya. XV. yy İtalyan resminde tavan süslemesi için kullanılmış bir yöntem.
3- XVII. yüzyılda kullanılan bir yöntem. Doğrudan doğruya perspektife bağlı ve daha çok mimarlıkla ilgili. Sözcük
anlamı dört köşeleştirme.
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Malevich’le (1878-1935) başlayıp Wassily Kandinsky’nin (1866-1944), 1926 tarihli kitabının başlığı Punkt und Linie zu Fläche4 sözcüklerinde programının özetini
bulan bu betimleme yolu yirminci yüzyılda görsel sanatlarda baskın bir yaklaşım
olmuştur.

Görüntü 3. Bu Bir Pipo Değildir, René Magritte, 1928-1929.

Görsel sanatlarda gerçeklik ve yanılsama kavramları, gerçeküstücü sanatçı René
Magritte’in (1898-1967) yapıtlarında da sıklıkla sorgulanmıştır. Resimde, resmin
gerçekte dümdüz bir yüzey olmasına ve gerçekliğin içinde bir nesne olmamasına
dikkatleri çeken Ceci n’est pas une pipe5 tablosu bu konuyu irdeleyen çok iyi bilinen bir yapıtıdır. Tabloda dikkat bunlara değil, aynı zamanda ressamın adeta bir
illüzyonist gibi yanılsama yaratmasına da çekilmektedir. Ancak, Magritte, erken
dönem trompe-l’oeil sanatçılarının tersine, kavramsal içeriği yalın görsel yanılsamanın arkasından getirmekteydi.
Kübizm akımıyla ise, ilk kez gerçek nesne tuval yüzeyine girmiştir. Artık, gerçeklik
yanılsamasının yerine somut gerçekliğin kendisi vardı. Marcel Duchamp (18871968), 1913’te ortaya koyduğu ilk hazır nesne olan bisiklet tekerleği ile birlikte
gerçek nesneyi sanat dizgesi içine soktu. Hazır yapım (Ready made), yani endüstri
ürünü nesne ile gerçekliğin betimlenmesinin sonunun geldiği ilan edildi. Ressamca yapılmış nesne betimlemesi bir yana bırakılmış, yerine gerçek nesne konuyordu. Bu ayracın içinde, bu ikili karşıtlığın ara yerinde çağdaş sanat meydana
çıktı ve gelişti. Daha önce betimleme olan hemen her alanın yerini gerçeklik aldı;
Manzara resminin yerini arazi sanatı [land art], natürmortların yerini asamblajlar, enstalasyonlar [yerleştirme], Portrelerin yerini beden sanatı [body art], Janr
[genre] yani gündelik sahneler gösteren resimlerin yerini de performans sanatı,
happeningler aldı.

4- ‘Nokta ve çizgiden düzleme’
5- “Bu bir pipo değildir”.
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Görüntü 4. Bisiklet tekerleği, Marcel Duchamp, New York, 1951.

On dokuzuncu yüzyılda fotoğrafın bulunması mimesis/taklit etme anlayışını değiştirerek sanatta farklı bakış açılarının kazanılmasına neden olmuştur. Fotoğrafın icadıyla sanatçılar pek çok yeni deneyime açılmışlardır. Bu bir yana, fotoğraf
aynı zamanda sanatçılara başka sanatsal anlatım yolları izlemekte esin kaynağı da
olmuş ve sanatçılar gerçekliği kopyalamada fotoğrafla yarışmayı bırakıp imgenin
algılanmasındaki öznelliği, fotoğrafın bir yana ittiği asıl öznelliği bir sanat biçimi
olarak geliştirmek üzere harekete geçmişlerdir.
Fotogerçekçiler yapıtlarını vermeye başladıklarında fotoğraf artık gerçekliği aktarmanın başta gelen aracı olmuştu. Pop sanat akımının bir uzantısı olarak değerlendirilebilecek fotogerçekçilik akımının ürünleri, genellikle, dönemin popüler
kültürünün içinden seçilmiş nesne ve mekanları konu almaktadır. Her ikisi de, yirminci yüzyılın ortalarında büyüyüp çok önemli bir olaya dönüşmüş olan fotoğraf
aracılığı, fotoğraf yolları bolluğundan kaynaklanıyordu. Fotoğrafik yollar öylesine
artıp çoğalmıştı ki, bu durum sanatta imgelemenin değerini tehdit etmekteydi.
Fotogerçekçi sanatçıların yapmaya çalıştıkları, aslında, ilke olarak klasik realizm
ressamlarının amaçladıklarına çok benzemektedir. Ancak, hedeflediklerinin gerçekliği değil fotoğrafik gerçekliği resmetmek olduğu yalnızca biçimleriyle değil,
kullandıkları teknik ne olursa olsun, resimlerin taşıdığı bazı ipuçlarıyla da ortaya
konulmaktadır.
Fotogerçekçiliğin trompe-l’oeil’e bağlanması, bazı çevrelerce, 1970’ler ve
1980’lerde bazı eleştirmenler tarafından yapılan yanlış bir benzetme, gözlemde
ya da yorumda yapılan bir hata olduğu öne sürülmektedir. Trompe-l’oeil tabloları
gözü aldatmayı, resme bakan kişinin resmedilmiş bir şey değil de gerçek bir nesne
gördüğünü sanmasını amaçlar. Halbuki fotogerçekçi resme bakan kişi, bir resme
baktığının hep bilincindedir.
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Çağımızda Sanatta Gerçeklik ve
Yanılsama Kavramlarına Bakış

Çağımızda görsel sanatlara, post modern yaklaşımların yön verdiği öne sürülmektedir. Bu yaklaşımlar ise, Post modern dönemde gerçeklik ve yanılsama algısında etkili olan bir dizi kuramın gittikçe önem kazanması sonucunda oluşmuştur.
Temelcilik/ Foundationalism karşıtı filozofların başı çektiği bir görüşe göre, bu
kuramlar gerçeği tanıyabildiğimiz yolundaki inancımızın bir yanılsama olduğunu
ileri sürerler. Başka bir görüşe göre de, aynı kuramlar insanı [kendi], toplumu ya
da gerçekliği bir kurmaca gibi göstermekte ve ileri bir teknikle üretilmiş hologram gibi, bilgisayar oyunu ve sanal gerçeklik gibi sahte benzetmeleri yani insanı,
toplumu ve gerçekliği betimleyecek bir örnek ya da bir eğretileme olarak kullanmaktadırlar. Post modern felsefelerin bulunabileceği yerlerden biri de spekülatif fiziktir. Spekülatif fizikte gerçeklik simülasyona, taklide benzer bir biçimde ele
alınmaktadır.
Aynı düşüncelerin yine bir başka anlatımı da metinlerin bir görünüşler oyunundan başka bir anlam taşımadığı yolundaki post yapısalcı görüşte bulunmaktadır.
Bu görüşe göre, söz konusu görünüşler de sadece bazı altta yatan gizli anlamlara
ya da nesnel gerçekliğe göndermede bulunan bir yanılsamadan başka bir şey yaratmazlar. Post Yapısalcılığın Postmodernizm içinde bulunan bazı yüksek teknolojili [high-tech] ardılları, elektronik imgeler ve taklitler, benzetmeler dikkatlerin
odağına metni yerleştirirler.
Yirminci yüzyıldan çağımızın sanatına dek, en etkili paradigma fotoğrafın egemenliğidir. Francis Bacon, Gerhard Richter ya da Andy Warhol’dan, Constantin
Brancusi, Man Ray ve Erwin Wurm’e kadar pek çok sanatçı yapıtlarında fotoğraftan yararlanmışlardır. Ayrıca, çağımızın arazi sanatı, performans sanatı gibi yeni
sanat alanlarından geriye belge olarak fotoğraf kalmaktadır.
Bugünkü film, video, televizyon, bilgisayarın oluşturduğu o uzun teknik imgeler
medyası zincirinin, başlangıç halkası fotoğraftır. Çağımızda, Yeni Medya sanatının
kökleri on dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan zoetype (1834) ve
praxinoscope (1877) Eadweard Muybridge’in zoopraxicope (1879) gibi hareketli
fotoğraf buluşlarına dayandırılmaktadır. Yirmi birinci yüzyılda, özellikle Web 2.0
devriminden beri, peşinden gidilen yeni model, küresel ölçekteki internet ağı
yani herkesin her zaman medyanın tümüne erişmesini sağlayan ağ olmuştur.
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Görüntü 5. Atlantik’in Altındaki Tünel, Maurice Benayoun, 1995.

Yirmi birinci yüzyılın başlarında, Hipergerçekçilik, Fotogerçekçiliğin estetik ilkeleri
üzerinde kurulmuştur. Graham Thomson, 1980’lerde Amerikan Kültürü adlı kitabında : “Fotoğrafın sanat dünyasınca nasıl özümlendiğinin bir kanıtı, fotogerçekçi
resmin 1960’ların sonu ve 70’lerin başında elde ettiği başarıdır. Buna aynı zamanda süperrealizm ya da hiperrealizm de denir ve Richard Estes, Denis Peterson,
Audrey Flack ve Chuck Close gibi ressamlar çoğu zaman hareketsiz fotoğraflar
üzerinde çalışarak fotograf gibi görünen resimler yarattılar”6 diye yazmaktadır.
Yirmi birinci yüzyılın başlarında, Hipergerçekçilik, Fotogerçekçiliğin estetik ilkeleri
üzerinde kurulmuştur. Hipergerçekçilik, her ne kadar özde fotoğrafik bir yolsa
da, çoğu zaman betimlenen nesnenin üzerine çok daha karmaşık biçimde odaklanmaktadır. Hiperrealist sanat yapıtlarında nesne ve sahneler, tüm ayrıntılarıyla
titizce incelenerek orijinal fotoğrafta görülmeyen bir gerçeklik yanılsaması yaratılmaktadır. Bu, yanılsama orijinal fotoğraftan, hattâ gerçek nesnenin kendinden
bile daha belirgin/gerçek görünmektedirler.
Hipergerçekçiliğin kökleri hiçbir zaman gerçekte var olmamış bir şeyin taklidinden söz eden Jean Baudrillard’ın felsefesinde yatmaktadır. Bu anlamda hipergerçekçiler sahte bir gerçeklik, gerçekliğin taklidine yani dijital fotoğrafa dayanan
inandırıcı bir yanılsama yaratırlar. Hiperrealist resim ve heykeller, dijital kamerayla üretilip bilgisayarda gösterilen son derecede yüksek çözünürlüklü imgelerin bir
türevidir. Fotogerçekçilik analog fotoğrafı taklit etmekteyken, Hipergerçekçilik de
dijital imgeleri kullanır ve gerçekliğin yeni bir yönünü yaratmak için onu genişletir. Hipergerçekçi sanat yapıtları onlara bakan kişiyi daha büyük özen ve titizlikle
de olsa değiştirilmiş yüksek-çözünürlüklü imgelerin yanılsaması ile karşı karşıya
getirirmektedirler.

6- Graham Thompson, American Culture in the 1980’s, s.77-78
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Görüntü 6. Büyük Bebek, II Ron Mueck, 1997.

Sonuç

Batı’da İlk Çağ’dan yaklaşık olarak Modern Çağ’a dek görsel sanatlardaki kuram
ve uygulamalar, hemen sadece, gerçekle gerçeğin kopyası arasındaki ilişkiye
oturtulmuştur. Modern sanatın benzerliği bilinçli biçimde yadsıyan soyut sanat
gibi çeşitli sanat akımlarının tanımlanmasına yardım etmiştir.
Yaşamda kültürel bir etkinlik olan sanat etkinliğinin önemini değerlendirmek, sınırlayıcı bir biçim olan mimesis/taklit ya da gerçeklik yanılsamasını bırakıp da bir
deneyim ve bir dışavurum olarak sanata daha geniş bir yoldan varılmak istendiğinde karşımıza sanat gerçeklik ve yanılsama ilişkileri ile bağlantılı olarak birden
çok yaklaşımın çıktığını görürüz. Kuşkusuz, gerçekliğin farklı algılanış biçimleri
vardır, ama sonuçta biri ötekinden daha az gerçek değildir. Sanat yapıtı, çeşitli
duygu, düşünce ve imgelemin bir araya getirilmesinden, gerçekliğin boyutlarının
hem genişletilmesi hem zenginleştirilmesiyle ortaya konulan bir etkinliktir.
Sanat felsefesinin temellerine göre, sanat sadece öznel düşlemin bir ürünü olarak ya da dış gerçekliğin bir kopyası (mimesis) olarak ele alınmamaktadır. Bu felsefeye göre sanat, gerçekliğe bakmanın ayrık bir yoludur. Aslında gerçekliğin bir
anlaşılmasıdır, çünkü gerçekliğe her bakış gibi bu yaklaşım da dünyayı birtakım
önsel [a priori] koşullar altında göstermektedir. Bu da, gerçekliğin özel bir görünümüdür, çünkü bu önsel koşullar gerçekliğin belirli bir görünümüne yani olduğu
gibi görünümüne gönderme yapmaktadır. Bu, aynı zamanda gerçekliğin birtakım
tarihsel dönemlerin özellikleri olan öteki görünümleriyle de bağlantılıdır. Görsel
sanatlar, bu öteki görünümlerle bağlantı kurmaktadır, ama bu bir çeşit belirsizlik
ilişkisidir.
Batı felsefesinin merkezindeki gelenek karşısında, apaçık bir karşıtlık olarak göze
görünürlüğün gerçeklik içinde yer aldığı, onun bir parçası olduğu, bunun yaşamın tutarlığı için çok önemli bir yanılsama olduğunu düşünmek de ilginç sonuçlar
doğurabilir. Eğer bilim, görünür olandan bağımsız gerçekliği ayırt etme girişimi
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olarak ele alınırsa, sanat da onların birbirlerine bağımlı oluşları üzerinde direnen
bir kültürel etkinlik olarak kabul edilebilir. Ancak sanatın, gerçeklikle görünürlüğü
ayırmaktan çok, görünürlük içindeki gerçekliği ve gerçeklik içindeki görünürlüğü
sergilemekle uğraşmayı amaç edindiği öne sürülebilir.
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Yardımcı Teknoloji ve Paradoksları
Assistive Technology and Paradox
Yrd. Doç. Arzu Dursin
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı
Bölümü

Özet

Tasarı birden fazla düşüncenin bir araya getirilerek yeni bir düşünceye büründürülmesi süreci olarak tanımlanabilir. Tasarım sürecinde geçmişi tanımak ve geleceği ön görmek gerekmektedir. Bilimin ve sanatın temelinde tasarlama süreci vardır. Hayal etme ve zihinde
planlama en temel yapılan iştir.
Tasarım güncel zaman ile paralel gittiği takdirde işlevselliğini artırmaktadır. Özellikle engellilere yardımcı olması için düşünülen herhangi bir tasarlama sürecinin günün olanak ve
özelliklerini tanıması kaçınılmazdır. Son yıllarda hızla gelişen teknoloji sayesinde tasarımın
etkililiği de doğru orantıda artmıştır. Artık iyi çizilmiş bir tasarım birçok üst düzey projelerin
en temel adımı haline gelmiştir. Günümüzde yardımcı teknoloji (assistive technology )olarak adlandırılan ve engelli insanların erişebilir ortamlarını hazırlayan projeler kamuoyuna
sunulmaktadır.
Her türlü engel grubu için düşünülen birçok çalışmanın ön çalışması araştırma ve ürün tasarlama sürecinden oluşmaktadır. Fakat büyük maddi-manevi emek harcanarak yapılan bu
yardımcı ürünlerin, bir sonraki aşaması olan engelliler ile buluşturulması süreci oldukça başarısızlık göstermektedir.
Özellikle Türkiye örneği ile açıklanacak olan bu çalışmada amaç, görme engelliler için düşünülmüş ve hazırlanmış olan erişebilir tasarım ürünlerinin engelli vatandaşlarımızın yararından çok zararına işlev gösterdiklerini vurgulamaktır.
Farklı çözüm önerilerinin sunulacağı çalışmanın, güncel tasarım yaklaşımları ve paradokslar
başlığı altında literatüre ışık tutması öngörülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Tasarım, Erişebilirlik, Yardımcı Teknoloji

Abstract

Design is the bringing together of multiple ideas transformed into a new idea. Recognize the
history of the design process and to predict the future is necessary. There is the process of
designing on the basis of science and art. Imagine and mind in planning is the main feature.
The usability is increasing in parallel with the design of the current time. In particular, the
design should be considered with technology. Thanks to rapidly evolving technology in re-
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cent years has increased the importance of design. Now a well-drawn design has become
the most basic step of a very important project. Today, assistive technology called and disabled people can access the media projects are presented to the public.
A lot of work for all types of disability groups considered preliminary work consists of research and product design process. But big spending made strenuous efforts of these ancillary products, the meeting of the next stage of the process with disabilities who are quite
failures.
The purpose of this study, which will be explained in particular by the case of Turkey, to
emphasize visual thought, and access for the disabled prepared design products. But this
study shows that, the tactile designs can be dangerous for disabled persons when they are
used in a wrong way.
The study, which presents different solutions to current design approaches and paradoxes
is expected to shed light on the literature.
Keywords: Design, Accessibility, Assistive Technology
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Bilimin ve sanatın temelinde tasarlama süreci vardır. Hayal etme ve zihinde planlama en temel yapılan iştir. Son yıllarda tasarım bilim ile eş zamanlı düşünülmeye
başlamıştır. Sanatın bilimle buluşması; sanatın estetik ve bilimin ise teknolojik gücünün birleşmesi yardımcı teknolojilerin en güzel örneklerini ortaya çıkarmıştır.
Yardımcı teknolojide gerek sanatsal gerek bilimsel yeniliklerin var olan ihtiyaca
karşılık vermesi beklenmektedir. Aksi takdirde bir sonraki yeniliğe ihtiyaç duymaya başlayacaktır. Günümüzde birçok alanda üretilen ürünler ihtiyaca yönelik ve
hayatı kolaylaştırma amacı ile üretilmektedir. Bunların en yenisi özellikle engelli
bireyler için düşünülen yardımcı teknoloji (assistive teknoloji) ürünleridir.
Özel olarak tasarlanan ve fiziksel yardıma ihtiyaç duyan bireylerin yaşam kalitelerini arttırmak amacı ile üretilen bu ürünlerin temelinde iyi bir tasarı süreci yatmaktadır. İyi yapılmış gözlem, estetik değerler ve kullanışlılık temel özellikleridir.
Sayılan özelliklerin biri göz ardı edildiği takdirde birbirini takip eden hatalar zinciri
oluşmaya başlamaktadır. Büyük maddi-manevi emek harcanarak yapılan yardımcı ürünlerin, tasarımlarından kullanıcılara ulaşma aşamasına kadar olan her basamağı dikkat ile uygulanması gereken bir durumdur. Ne yazık ki bir bütün olarak
düşünülmesi gereken bu süreçteki en önemli nokta olan bireye ulaşma basamağında sorunlar yaşamaktayız. Özellikle yardımcı teknoloji olarak başlanan işlerde
ne yazık ki engelli bireylerimize daha da engel olmakta ve zarar vermekteyiz.

Yardımcı Teknoloji (Asistive Teknoloji) Nedir?

Yardımcı teknoloji (Asistive teknoloji) özellikle engelli ve bakıma muhtaç bireylerin fonksiyonel kapasitelerini artırmak amacıyla kullanılan cihazlar ve bunların
kullanım ile ilgili servisleri kapsamaktadır (İnanıcı, 2006:50).
Uluslararası Standartlar Teşkilatının tanımına göre yardımcı teknoloji;
“Engeli önleyen, telafi eden, azaltan ya da etkisiz hale getiren ve bu amaçlarla özellikle üretilen ya da yaygın biçimde mevcut olan ve engelli bir kişi
tarafından kullanılan her tür ürün, cihaz, donanım ya da teknik sistemdir”
(ISO 9999).

Yardımcı teknoloji (assistive Teknoloji) engelli insanın önceden başaramadığı işlerde zorluğun üstesinden gelebilmesi için iletişim ve etkileşim yöntemlerini değiştirerek bağımsızlık kazanmasını ve verimli olmasını sağlar. Buradan hareketle
yardımcı teknoloji; engelli insanlar için iyileştirme, uyum, yardım, destek sözcüklerini içeren ve bu konuda gerekli aygıtları bulma, oluşturma, seçme, kullanma
süreçlerini de kapsayan bir şemsiye kavram olarak algılanmaktadır (Yurdakul,
2011).
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Yardımcı Teknoloji Olan Dokunsal Bilgilendirme
ve Yönlendirme Tasarımları Nedir?

Bilgi tasarımı çoklu disiplin ve çoklu çözümler ile evrensel düşünceleri içeren bir
olgudur. Tasarımcının, bakış açısını tek bir düşünce kanalı ile geliştirerek mesajı
doğru ulaştırması mümkün değildir. Bu aklı geliştirmek için, birçok tasarım disiplinini uygulamak ve etkisini görmek gerekmektedir. İyi bir bilgilendirme tasarımı,
iletişimin netliği ile doğru orantılıdır. Söz konusu mesaj tasarımcıdan izleyiciye en
anlaşılır yollarla gitmelidir. İzleyiciye gidecek en sağlıklı kanallar önceden tahmin
edilmelidir. Dil, sanat, estetik, iletişim bilgisi, davranış bilgisi, iş hukuku ve kanunlar ve her şeyden önemlisi üretim teknolojisi bilgi tasarımında unutulmaması
gereken yapıtaşlarıdır (Peterson, 2010:2).
Tasarım, akıllı çözümlere ulaşmayı hedefler. Kullandığı malzemesi ve ulaşacağı
kitleye kadar tüm sürece ve ortamlara ait soruları ve sorunları düşünür sonuçlarını öngörür. Gözlemlemeler ve araştırmalar sonucu görme engelli bireylerin
yaşadıkları en büyük sorunlar keşfedilmiş ve soruna çözüm odaklı tasarımlar
düşünülmeye başlanmıştır. Bilindiği gibi, görme engelli kişilerde görülen psikolojik ve sosyolojik korkuların temelinde var olan, kişinin çevresindeki varlıkları
gerektiği gibi tanıyıp algılayamamasının getirdiği güvensizlik duygusudur. Engelli
ancak eliyle dokunabildiği, duyabildiği ve koklayabildiği nesnelerin bilgisini alabilmektedir. Girdiği yeni bir ortam onun için tamamen merak, korku ve endişe ile
geçireceği uzun bir zaman tünelidir (Parman, 2000:11).
Yardımcı teknoloji, birçok farklı engelli grupları için geniş bir uygulamaya cevap
vermektedir. Araştırmamızda yardımcı teknoloji aracı olarak dokunsal yönlendirme ve bilgilendirme tasarımları ürünleri ele alınmaktadır. Görme engelliler için
tasarlanan bu ürünlerde yaygın olarak Braille alfabesi kullanılmaktadır. Dünyanın
birçok ülkesinde basılan dokunsal yüzeyli ürünler görme engelli kişilerin gerek
eğitimlerinde gerekse iletişim yöntemlerinde kullanılmaktadır. Baskı makinelerinin ve kâğıtların gelişmesiyle dokunsal tasarım alanlarında birçok ürün verilebilmektedir. Bu gelişme Görme engelli kişinin en büyük sorunu olan hareket kısıtlılığına da çözüm oluşturmaktadır.
Dokulu kaldırım taşları, sesli trafik ışıklarının yanında bir de dokunsal grafik tasarımların üretilmesiyle, onlara hayati birçok kolaylıklar sunulmaktadır. Özellikle
Avrupa ve Amerika’da dokunsal tasarımlar, son yıllarda görme engelli kişilerin
bilgilendirilmesinde önemli yere sahip olmuştur. Hem iç mekânda hem de dış
çevrede kullanılan dokunsal bilgilendirme grafikleri uzmanlar tarafından uluslararası görme engelli kriterlerine uygun olarak tasarlanmaya başlanmıştır. Görme
engellilerin hareket kısıtlılığına dair çoğu problem dokunsal bilgilendirmelerle
veya Braille yazı kullanılan eğitim materyallerine ulaşmak ile bitmiyor, engelli
bireylerin yaşadığı sosyal ve fiziki çevre de yaşam şartlarını oldukça fazla etkilemektedir. Dokunsal diyagram tasarımları denilince akla dokunulabilir ve hissedilebilir yüzeyler gelmektedir. Bu yüzeyleri oluşturan elemanlar ise kabartılı noktalar, çizgiler, form/biçim ve dokulardır (Dursin,2013:46).
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Dokunsal grafik/diyagram, görüntünün daha çok işaretler ile dokunarak okunması şeklidir (http://www.artbeyondsight.org/ahtts/). Görme engelli kişiler okumalarını genellikle ses kaydı veya Braille alfabesi ile yaparlar fakat onlar için yeteri
kadar görsel imajları tasvir eden dokunsal grafikler bulunamamaktadır. Hâlbuki
dokunsal grafik görme engelli olmayan kişilerin dahi en faydalı kalıcı öğrenme
yöntemlerinden biridir. Dokunarak keşfetmek öğrenmeyi ve anlamayı kolaylaştıran öğrenme yöntemlerindendir. Görme engellilerin eğitimleri için de dokunsal
grafikler önemli yere sahiptir.
(http://www.rnib.org.uk/professionals/accessibleinformation/accessibleformats/accessibleimages/tactilegraphics/Pages/tactile_graphics.aspx)

İyi Bir Dokunsal Tasarım Nasıl Olmalı?

Dokunsal ürünler tasarlanmadan önce yapılması gereken başlıca çalışmalar şöyledir; İhtiyaç belirleme; iyi bir dokunsal tasarım yapmak istiyorsak öncelikle ürünü kullanacak kitleyi iyi tanımak gerekmektedir. Dokunsal ürünler görme engelli,
görme güçlüğü ve görme bozukluğu yaşayan farklı görme engelli grupları için ayrı
ayrı düşünülmek zorundadır. Ayrıca tasarlanan ürünlerin aynı zamanda gören
bireyler tarafından da anlaşılır olması aranan bir niteliktir. Dokunsal tasarımlar,
yardımcı teknoloji ürünü olmasından dolayı engelli bireye öncelikle hareket özgürlüğü vermelidir. Görme engellilerin daha önce de belirtildiği gibi yaşadıkları
en büyük sıkıntılardan biri özgürce hareket edememelerdir. Bu durumda tasarlanacak haritanın vereceği bilgiler engelli kişinin bulunduğu konumdan farklı yönlere doğru özgür hareket edebilme yeterliğini vermesi gerekmektedir.
Yeni bir ortama giren tüm engelli kişilerin ortamı tanımaları normal kişilere göre
daha fazla zaman almaktadır. Kişi çevreye uyum sağlamakta zorlandığı durumu
algılamaya çalışırken bir taraftan da çevredeki kişilerin kendisi hakkında düşündüklerini aklından geçirmesi kendisinde heyecan, korku ve utanmaya sebep olmaktadır. Dokunsal tasarımın diğer yardımcı olması gereken özelliği, bilgilendirme görevini üstelenmesidir. Gerek sesli yöntemlerle gerekse kabartılı işaret ve
yazılar ile engelli kişiye nerde olduğunu, bulunduğu konumun fiziki özellikleri ve
yakın çevre bilgilerini vermesidir (Bkz: Görüntü 1-2).
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Görüntü 1-2. Görme engellilere yönelik dokunsal harita örneği

Oryantasyon-Uyum süreci, görme engelli olan kişilerin, işitme, hareket ve dokunma duyularını kullanarak pozisyonunu ve çevresindeki diğer nesneler ile ilişkisini belirlemesi demektir. Yönelim ise, kişinin zihninde üç aşama ile açıklanabilir;
Neredeyim? Hedefim neresi? Ona nasıl ulaşabilirim? Bu durumlar kişinin boşluk
içinde nerede olduğunu bilmesi gerektiğini, hedefin boşluk içinde nerede olduğunu bilmesi gerektiğini, bulunduğu yerden hedefine ulaşmak için ne yapması
gerektiğini hatırlatmaktadır (Tüfekçioğlu, 2005:277).
Bilgi alabileceği bir konum görme engellinin tek başına hareket etme yeteneğini
artıracağından haritaların yerleştirildiği fiziki koşullarda çok önemlidir. Engelli kişilerin oraya nasıl gidebileceği, yardımcı ürünleri nasıl kullanabileceği ve bir sonraki
bilgilendirme duraklarına nasıl ulaşabileceği önceden düşünülüp tasarlanması gereken önemli adımlardır.
Ulaşım sırasında görme engellinin yürüyeceği duyumsanabilir yürüyüş yollarının
uygun malzeme olan yumuşak silikon kalıplardan olması ayağa takılmaması, döşenen zemine yapıştırılmayıp zeminin kesilip dokunsal yollarına gömülerek eşit
seviyeye getirilmesi gerekmektedir. Bu yürüyüş yollarının engelli kişiyi tehlikeye
atmayacak şehrin veya mekânın sakin kısımlarına yerleştirilmesi gerekmektedir.
Üzerindeki uyarı dokunsalların doğru yönlendirmeyi vermesi de önemli bir konudur.
Diğer gerekli olan aşama ise tanıtımdır. Görme engelli bireyler sokakla var olan
yardımcı teknoloji ürünlerinin varlığından daha önce haberdar olmalıdır. Yollara
döşenmiş dokunsal yürüyüş yollarından, sokaklara yerleştirilmiş bilgilendirme ve
yönlendirme haritalarından, trafik lambalarına konulmuş uyarı ışıklarından ve telefon ile sağlanabilecek yardım kulübeleri hakkında eğitim seminerleri, televizyon
kanalları, radyo yayınları, okullar vs. yöntemler aracılığı ile bilgilendirilme zorundadırlar. Bu süreç üretilen yardımcı ürünlerin kullanılabilmesi açısında oldukça
önemli bir adımdır.
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Görme engelli bireylerin fiziki ve psikolojik ihtiyaçları belirlenip temel hedefler
analiz edildikten sonraki aşama ise ürünlerin tasarlama sürecidir. İyi bir dokunsal
tasarım ilkeleri şöyledir; Dokunsal grafikler görüntünün daha çok işaretler ile dokunarak okunması şeklidir (http://www.artbeyondsight.org/ahtts/). Normal görüntüler dokunsal grafiklere çevrilirken bazı prensiplere uyulmaktadır. Dokunsal
tasarımlarda Braille yazı ile şekiller aynı anda kullanılacaksa şeklin mi yoksa metnin mi daha çok yer alacağına karar verilmelidir. Bazen sadece şekil veya sadece
metin bazen de sadece başlık ve iyi bir şekli anlatımı sağlayabilmektedir. BANA
(Braille Authority of North America, Americans with Disabilities Act), CBA(Canadian Braille Authority Members) ve APH (American Printing House for the Blind)
kurumlarının “Guidelines and Standards for Tactile Graphics” adlı yayınında da
belirttiği gibi dokunsal tasarımlarda özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar vardır (BANA, 2010).
Öncelikle görme engelli kişiler sadece dokunarak tasarımları anlayabileceklerinden diyagramlarda ve yazılarda yığılmayı önlemek ve basitleştirmek gereklidir.
Çizimlerin olmadığı bölümleri Braille hücre ile ayırmak, birbirine yakın semboller
çizgiler ve dokular kullanmamak gerekmektedir. Ayrıca dokunsal grafikte ne yazılarda ne de çizimlerde asla gölge kullanmamak, dekoratif desenler ve motiflerden
uzak durmak gerekmektedir (Allman,2009:69). Bu durum tamamen görme engelli
kişiler için geçerlidir. Az gören ve görme bozukluğu olan bireyler için ise uluslararası kurallar çerçevesindeki yazı fontları ve renkleri kullanılmalıdır.
Tasarım aşamasından sonraki adım baskı ve kalıptır. Özel yazıcılar aracılığı ile basılan dokunsal tasarımların kullanıldığı mekânlara göre basılması önemlidir. Dış
mekânda kullanılacak olan harita ve yönlendirmelerin güneş ışığından veya yağmurdan zarar görmemesi gerekmektedir. Hazırlanan ürünlerin kesici ve delici olmaması sağlıklı malzemelerden üretilmesi önemlidir. Aynı şeklide duyumsanabilir
yürüyüş yollarının sert plastikten değil yumuşak silikon veya kauçuk malzemeden
yapılması gerekmektedir. Malzemenin rengi uluslararası standartlara uygun olmalı. Yağmurdan veya güneş ışığından etkilenmeyecek çevreye ve kullanıcılara zarara
vermeyecek malzemen yapılması gerekmektedir.
Üretim aşamasından sonraki aşama ise yardımcı ürünlerin kurulma ve yerleştirilme aşamasıdır. İç mekân veya dış mekân olarak düşünülüp üretilen ürünlerin
fiziki koşulların uygun olması önemlidir. Yükseklikleri ve genişlikleri uluslararası
standartlar dışına çıkılmamalıdır (Bkz: Görüntü 3-4). Şehrin veya mekânın uygun
erişebilir kısımlarına önceden düşünülmüş şekilde yerleştirilmelidir. Haritaların,
ses yönlendirmelerinin veya duyumsanabilir yürüyüş yollarının fiziki konumları
mutlaka önceden yapılmış uzman keşifleri sonucu belirlenmeli ve sağlam yöntemler ile yerleştirilmelidir. Sonradan rengi solan, gevşeyen veya kırılan ürünlerin
engelli kişilere yarar sağlamaktan çok zarar vereceği unutulmamalıdır.
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Görüntü 3-4. Görme engellilere yönelik dokunsal harita kullanım ölçüleri

Dokunsal Ürünlerin Yanlış Üretimi ve Yanlış Kullanımı

Ülkemizde son yıllarda erişebilir ortamların varlığı artmaktadır. Birçok kurum ve
kuruluşlarda mecburiyet haline getirilen engelsiz erişim alanları ne yazık ki birçok maddi harcamalara rağmen sağlıklı yapılamamaktadır. Erişim sırasında görme engellinin yürüyeceği duyumsanabilir yürüyüş yollarının uygun malzeme olan
yumuşak silikon veya kauçuk kalıplardan olması ayağa takılmaması, döşenen zemine yapıştırılmayıp zeminin kesilip içine gömülerek eşit seviyeye getirilmesi gerekmektedir.
Özellikle görme engelli bireyler için düşünülen duyumsanabilir yürüyüş yollarının
(klavuz yollar) yanlış malzemelerden üretilmesi ve yanlış monte edilmesi görme
engelli bireylerin erişimlerine engel olmaktadır. Görüntü 5,6,7’den anlaşılacağı
gibi sert plastikten yapılan malzeme yapıştırıcı ile beton zemine yapıştırılmıştır.
Zamanla yerinden çıkan yüzeyler engelli bireylerin erişimine engel olduğu gibi zarar görmelerine de sebep olmaktadır. Bu durum sadece engelli bireyler için değil
sağlıklı bireyler için de tehlike teşkil etmektedir (Bkz: Görüntü 5-6-7).
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Görüntü 5-6-7. Görme engellilere yönelik hissedilebilir yolların
yanlış üretimi ve uygulamaları

Görüntü 8’de olduğu gibi görme engelliler için hazırlanan kılavuz yolların amaçları
dışında kullanılması ayrıca engel oluşturmaktadır Yüzeye döşenirken farklı pürüzler ve kırıkların oluşması ayakları ile hissederek yönlerini takip eden kişilere zorluklar yaşatmaktadır (Bkz: Görüntü 8). Ayrıca en ufak farklı pürüz görme engelli
kişinin yanlış yönelmesine sebep olabilmektedir (http://www.sanalalfabe.com).

Görüntü 8. Görme engellilere yönelik hissedilebilir kılavuz yolların
farklı amaçta kullanımı

Duyumsanabilir yürüyüş yolları görme engellilerin güven içinde yürümeleri gerektiği özel yollardır. Hissedilebilir yolların yanlış yerlere döşenmesi sonucu yönlerini
yollara döşenmiş özel kılavuz yolları takip ederek bulmaya çalışan bireyleri tehlikeye sokmaktadır zaten göremedikleri için kaza geçirme çarpma, düşme korkusu
yaşayan bireylere bu tür yanlış uygulamada hem psikolojik hem fiziksel zarar vermektedir (Bkz: Görüntü 9-10-11).
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Görüntü 9-10-11. Görme engellilere yönelik hissedilebilir yolların yanlış uygulamaları

Caddeler kalabalığın yoğun olduğu dolayısıyla gürültü ve karmaşıklığın da yoğun
olduğu ortamlardır. Görme engelli kişiler görme duyularını kullanamadıklarından
duyma ve dokunma duyuları onlar için çok önemlidir.
Sesin mekân içindeki yansıması ile kendilerine yön veren kişiler terminal gibi
gürültülü ortamlarda yön bulma yetersizliği yaşamaktadırlar. Bu nedenle bu tür
mekânlarda yönlendirme ve bilgilendirme materyalleri görme engelli kişiler için
hayati önem taşıyabilmektedir.

Sonuç ve Öneriler

Engelli bireylerin erişebilirlik sorunlarının hissedilebilir kılavuz yollarla ve dokunsal
bilgilendirme ve yönlendirme tasarımları ile tamamen çözümlenemediği çünkü
ürünlerin tasarlanmadan önceki ve tasarlandıktan sonraki aşamaların da önemli
olduğu sonucuna varılmaktadır. Özelikle çevresel yerleşimin büyük oranda etkili olduğu bir kez daha önemini göstermektedir. Görme engelli bireylere yönelik
yardımcı teknoloji ürünü olarak üretilen dokunsal bilgilendirme ve yönlendirme
tasarımlarının erişilebilir ve ulaşılabilir fırsatlar sağlaması beklenmektedir. Fakat
araştırmalar neticesinde bu ürünlerin başta yanlış malzeme kullanılmasından kaynaklanan sorunlardan dolayı engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaktan ziyade
zorlaştırdığı sonucuna varılmaktadır.
Ülkemizdeki bu tür yanlış üretim ve uygulamaların tespit edilerek kullanımdan
kaldırılması veya revize edilmesi önerilmektedir. Yardımcı teknoloji ürünleri uzmanlık alanı gerektiren sosyal sorumluluk projeleridir. Bu nedenle her basamağını
alan uzmanları tarafından takip edilmesi önerilmektedir.
Bu araştırma aracılığı ile çevre düzenlemesinin ayrıca iç ve dış mekân düzenlemesinin sadece görme engelliler için değil diğer tüm engel gruplarının da düşünülmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

300

International Art Symposium

Yardımcı teknoloji ürünlerinin ortaya çıkma amacı yardıma ihtiyacı olan kişiler
olduğundan öncelikle engellilerin sorunları dinlenmeli ve empati kurulmalıdır.
Gelişen teknolojinin engelli problemlerine çözüm olması için çalışmalara devam
edilmelidir. Bazen büyük engellerin basit çözümler ile ortadan kaldırılabileceği bilinmelidir.
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Mekansallığın, Çağdaş Müzik Konser Salonları
ve Müzik Arasında Süregelen Paradoksu
The Dragging Paradox: Spatiality in Between
Modern Concert Halls and Music
Yük. Mimar Ayşe Glass
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Özet

Bir konser salonu tasarımı; müzik, mimari ve akustik bilimi alanlarıyla doğrudan ilişkilidir.
Konser salonlarının akustik niteliklerini mekanın, mimari, hacimsel (geometrik) özellik ve
ayrıntıları belirlemektedir. Bu niteliklerin müzik üzerinde belirleyici etkileri bulunmaktadır.
Mimar ve akustik danışmanın öncelikli amacı, müziği dinleyiciye müzikal özellikleri kaybol
maksızın en iyi şekilde verebilecek hacmi tasarlamak; bestecinin de, diğerlerinin inşa et
tiği
sahne kutsunun mekansal olanaklarını kullanarak müziğini duyurmaktır. Çalışmanın amacı;
mekansal olanakların, günümüz müzik üretimine olan paradoksal etkilerinin incelenmesidir.
Bu bağlamda; müzik, mimari ve akustik biliminin tarihsel gelişimi birbiriyle ilişkili olarak ince
lenerek, konuyla ilgili bir proje çalışması ve ilgili literatür değerlendirilmiştir.
Müziğin, meydan, kilise ve saraylardaki gelişimi, konser salonu haline gelmesi ve sonrası, kı
saca müzik mekanlarının değişimi, sahne-seyirci/dinleyici ilişkisi üzerinden anlaşılabilmekte
dir. Yüz yıllar boyu batı müziğinin mimariyle ilişkisi; saray, kilise, tiyatro, opera vb. yapılarının
el verdiği olanaklarla, onların mekansal gelişimine paralel olarak değişmiştir. Antik tiyratro
lardan çağdaş konser salonlarının inşasına kadar geçen sürede istisnalar olsa da, müzikte
mekansallaşma, fiziksel mekan yerine, çok sesliliğin kullanımı ve müziğin kendi gelişimi üze
rinden gerçekleştirilmiştir. 1950 sonrası müzik üretim
 inde dinleyici ile kurulan doğrudan iliş
kinin, gelişen teknoloji ve mekansallık olanağının kullanılmasının, konser salonu kavramı ve
tasarımını başka bir boyuta taşıması sonucu; tasarlanan mekan ortak bir çalışmanın ürünü
haline dönüşmüş, geleneksel tasarım kriterleri ve akustik parametrelerin dışına çıkılmıştır.
Çoksesliliğin ulaştığı noktanın gelişen mimari tekniklerle birleşmesiyle, müzikteki mekansal
laşma, fiziksel mimari mekana aktarılmıştır.
Akustik mimariyle ilgili bilinen ilk tanımlayıcı yazılar M.Ö. 20’lerde olsa da, akustiğ in anlaşıl
ma süreci; titreşim ve dalga hareketlerinin matematiksel incelenmesi, rönesans döneminde
dir. Müziğin kilise ve sarayların dışına taşmasından itibaren inşa edilen konser salonlarında
mekanın akustik özellikleri deneme yanılma yoluyla belirlenmektedir. Var olan konser sa
lonlarının incelenmesi ile de akustik biliminde kullanılan parametrelerin ortaya çıktığ ı bi
linmektedir. 1800’lerin sonunda akustik, ses teorisi olarak geliştir ilmiş ancak 1900’lerden
sonra modern anlamda anlaşılmaya başlanmış ve bir bilim dalına dönüşmüştür. 1950 son
rası yukarıda belirtilen müzikteki gelişmeler sonucu yeni akustik parametreler bulunmuştur.
Mimar, besteci ve çeşitli uzmanların ortak çalışmasıyla, kimi zaman söküp takılabilen, ses
yollarından yola çıkılarak, ses alanları ve mekansal etkileri düşünülerek tasarlanan günümüz
konser salonu örneklerin ortaya çıktığı görülmüştür.
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Tüm bu gelişmeler müziği ve konser salonu tasarımını başka bir boyuta taşımıştur. Müzik,
mimarinin mekansal olanaklarından yararlanarak kendini geliştirip, özgürleşirken; günümüz
inşa tekniklerinin mimari tasarımdaki belirleyici etkileriyle yeniden modern konser salonu
akustik parametrelerinin içine hapsolmuştur.
Anahtar Sözcükler: Akustik, Müzik, Konser Salonu, Mekansallık, Mimarlık

Abstract

As Music, architecture and acoustics are mainly influencing a concert hall design. Architec
tural and geometrical properties and details defin
 e the acoustic quality of concert halls,
which mainly affects the musical experience. An architect and acoustic consultant should
design the space in such a way that the music is perceivable in a proper volume by the audi
ence without losing any musical quality. The composer writes his or her music using the
space others designed and built. This paper shows the paradoxical affects using spatiality in
music. The historical development of music, architecture and acoustics in this context and
their relatio
 n to each other will be explored.
The development of musical spaces, first squares, churches and palaces, later concert halls,
can be understood through the relationship between the stage and the audience/listener.
The relation between western music and architecture was developed and has changed in
parallel with the spatial opportunitie s of palaces, churches, theater, opera and so on. From
the constructio
 n of ancient theaters to that of modern concert halls polyphony and ad
vances in music theory mostly modeled spatiality rather than physical space. Musical pro
ductio
 n after the 1950’s, and as a direct result of reinforcing the direct contact betw
 een
the audience and the experimentation with spatiality, the design criteria for concert halls
drifted away into a novel direction, establishing a collaborativ e effort of different disciplines.
This culminated in, unlike the original design criteria for the traditio
 nal concert hall, a novel
way of collaboratio
 n betw
 een composer, architect and assorted specialists. This process
led to new concert hall design criteria and acoustic parameters. The moment polyphony
merged with advanced architectural techniques music’s spatia lity was transferred to the
physical space.
Although first known texts about architectural acoustics was in 20 BCE, actual understan
ding of acoustics (the mathematical analysis of vibratio
 n and wave motio
 ns) was reached in
the Renaissance. After music left church and palace, the characteristics of concert hall aco
ustics were determined by trial and error. From an examinatio
 n of the existing concert halls,
acoustic parameters used in acoustic science appeared. In the late 19th century the theory
of sound was developed, but in the 20th century acoustics began to be understood in the
modern sense and became a science. After 1950, as a result of above-mentioned develop
ments, scientists found new acoustic parameters. New concert hall design characteristics
were observed, which are designed by architects, composers and in cooperatio
 n with vario
us experts, sometim
 es with temporary demountable structures, sound field effects, spatial
effects which provided novel concert hall designs.
All these developments changed the design of concert halls dramatically. The new archi
tectural spatial possibilitie s liberated and developed music But again it was trapped inside
constructio
 n techniques, physical architectural space and new acoustic parameters.
Keywords: Acoustics, Music, Concert Hall ,Spatia
 lity, Architecture
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Müziğin temel öğeleri; seslerin zaman içinde art arda dizilmesiyle oluşan
zamansallığı ve seslerin eşzamanlılık olanağından gelen mekansallığıdır.
Müzik yazısında; zamansallık yatay eksende, mekansallık ise düşey eksende, gösterilmektedir (Köksal, 2009:224).

Batı müziğinin gelişimi; düşey eksenin, başka bir deyişle müzikte çoksesliliğin gelişiminin okunmasıyla anlaşılabilmektedir. Bu gelişim; sahne-seyirci ilişkisiyle sıkı
sıkıya bağlıdır.

Avrupa Kültür Tarihinde Müzik, Mimarlık ve Kesişim Noktaları

Antik tiyratrolardan çağdaş konser salonlarının inşasına kadar geçen sürede istisnalar olsa da, müzikte mekansallaşma, fiziksel mekan yerine, çok sesliliğin kullanımı ve müziğin kendi gelişimi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Çoksesliliğin ulaştığı noktanın gelişen mimari tekniklerle birleşmesiyle, müzikteki mekansallaşma,
fiziksel mimari mekana aktarılmıştır. Bu bölümde; konser salonlarını ilgilendiren
müzik ve mimarlığın kesişim noktaları Avrupa kültür tarihi bağlamında incelenmiştir.
Avrupa Müzik Teorisi’nde Proporsiyonlarının Ortaya Çıkması
Avrupa müzik teorisi tarihi Pythagoras (Pisagor)’ın harmonik aralıkları bulmasına
dayanarak başlamaktadır (Dermietzel, 2005:14). Antik Yunan Tiyatrosu, “Dionysos” şenliklerine sahne olan orta dans yeri ve çevresindeki düzenden gelişmiştir.
Oturma alanı; 180 dereceden biraz fazla, yarım daire fomundadır. Roma ve geç
Helenistik dönem tiyatroları Yunan tiyatro oturma şemasını örnek almıştır. En iyi
görüş açısını ve sesin en arka sıralardan bile duyulmasını sağlayan dik setlerden
oluşan Yunan Tiyatrosu, sahnenin arkasına akustik ek bir duvar inşa eden Roma
ve geç Helenistik dönem tiyatrolarında seyirciler, sahneyle iç içedir ve her zaman
potansiyel oyuncudur (Arnott, 1981:217).
Müzikte Çok Sesliliğin Başlangıcı ve Gelişimi
İlk çok sesli müzik biçimi olarak Organum ele alınmaktadır. İlk yazılı kayıt, 9. yüzyılda Musica Enchiriadis (Müzik Elkitabı) adlı kitapta yer almaktadır (Boran & Yıldız,
2010: 26). Clausula, Motet ve sonrasında içerisinde kanonik bir örgü içeren Caccia, iki sesli kanon formunda başlamış üç sesli forma dönüşmüştür. Genellikle üç
ses barındıran Motet biçimi, kilisenin dar görüşüne karşılık, açık görüşlere simge
olmuştur (Mimaroğlu, 2006:23). 16. yüzyıldan itibaren, kanon kelimesi bir ezginin
belirli zaman aralıkları ile ayrı partiler tarafından sıkı taklit yöntemi ile seslendirildiği eser türüne verilen isim halini almıştır. Kanon tekniği müzikte mekansallık
olanağının kullanımı açısından önem taşımaktadır.
Rönesans Dönem
Bu dönemde Roma’lı mimar Vitruvius’un ‘Mimarlık Üzerine’ adlı kitabıyla, yeni
tiyatrolar ve sahneler inşa edilmeye başlanmıştır. Vitruvius kitabında, akustik mimariyle, sesle ilgili tanımlamalar yapmakta, müzisyenlerin ve matematikçilerin
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geliştirdiği kanon kuramı ve armoni aracılığıyla sahnedeki seslerin daha berrak
ve tatlı bir şekilde dinleyicinin kulağına ulaştırılabileceğini belirtmektedir (Vitruvius: 102). Rönesans tiyatrosunun perspektife verdiği önemle antik tiyatro geometrik tasarım kriterleriyle birleşince ortaya çıkan sentezle sahne önü kemerli,
resimsi fonla oluşturulan dekora sahip olan kutu sahneleri ortaya çıkarmıştır. Bu
gelişmelerle, seyirci ilk kez sahneden tamamen ayrılmıştır, oyuncuyla olan bire
bir ilişkisi ortadan kalkmıştır (Yıldız, 2005:432). Dekordaki perspektifli resimlerin
önünde oynayan oyuncunun dünyası, seyirciden ayrıdır. Sahne önü kemeriyle,
seyirci gerçek dünyadan bir zaman dilimini izlemektedir. Oyuncu içinse seyirci tamamen ortadan kaldırılmıştır. Batı müziğinde mekansallık olanağınının kullanımının unutulmasına neden olan bu gelişme 1950’lerde müziğin beşinci parametresi
olan yer(topos) parametresinin önem kazanmasına kadar devam etmiştir. Müzik
yapıtının içe kapanma süreci, müzik kuramındaki gelişmelere paralel yürüyerek,
müzik yazısında besteciye sınırsız olanaklar sunmuş, mekansallaşma müziğin kendi gelişimi üzerinden gerçekleştirilmiştir.
Barok Dönem
Müzik tarihinde barok terimi 1600-1750 yılları arasındaki dönemi tanımlamaktadır. Bu dönemde besteciler hala var olan mekanın özelliklerine göre beste yapmaktadır. Örneğin dönemin en ünlü bestecilerinden biri olan Bach’ın bestelediği
pek çok eser, Leipzig’deki bir kilise yapısı için bestelenmiştir (Beranek, 1996:9).
Sadece soylulara ve kiliselere hizmet eden müzisyenler, 1672 yılında bir kemanistin evinde verilen ilk halk konserinin ardından konsere gitme alışkanlığının
başlamasıyla saray ve dini yapılardan çıkıp yeni konser mekanlarında müziklerini
duyurmaya başlamışlardır. Barok mimarlık, abartılı hacim ve dekorları kullanarak,
görkem ve güç etkisi yaratmaya çalışmıştır. Kütlesel etki, eklenmelerle güçlendirilmekte, dış yüzeyler, iç bükey ve dış bükeyler oluşturarak dalgalanmaktadır.
Tüm bu yüzeyler hacimdeki akustiği, dolayısıyla konser salonlarını ve dönemin
müziğini etkilemiştir. 17. yüzyıl başında, Giovanni Gabrieli’nin yazdığı müzikler bu
dönem için önemlidir. Gabrieli, mimari mekanın olanakları sayesinde San Marco
Bazilikasının simetrik tribünlerine birer org ve koro yerleştirmiştir. Bu durum, iki
çalgıtopluluğunun eş zamanlı birlikteliği, yarışması, karşıtlık oluşturmasına olanak
tanıyarak “stile concertato”nun doğuşuna yol açmıştır. Eşzamanlı karşıtlık içindeki öğelerin uyum sorununun tonal armoniye dek varan bir süreci başlatmıştır.
Mekansallık olanağı, 20. yüzyıla dek egemenlik kuran temel yapının doğurucusu
olmuştur (Köksal, 2009: 225).
Klasik Dönem
Genel olarak, 1720-50 arasında başlayan ve 1800’lerin başına kadar etkisini sürdüren dönemi kapsamaktadır. Hala müzisyenler bulundukları mekanın fiziksel ve
akustik koşullarına uygun müzik yazmaktadır. Bu nedenle çoğunlukla bestenin
kendisinde mekansallık olanakları aranmaktadır. Mozart’ın Re Majör Sonat’ı, mekansallık olanağını kullanarak mekan içinde ayrışmış dört ayrı orkestra için yazıldığından önemlidir. Besteci aynı zamanda, Don Giovanni (1787) operasının balo
sahnesinde, üç ayrı orkestranın farklı ritimlerdeki üç ayrı dansı (saray dansı- bur-
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juva dansı-köylü dansı) eşzamanlı olarak seslendirmiştir. Üç farklı toplumsal sınıfı
müziğe ve sahneye eşzamanlı olarak aktaran bu bölüm mekansal müziğin olanaklarını gösteren çok erken bir çalışma olarak nitelendirilmektedir.
Romantik Dönem
Bu dönemde, müzik, dinleyici ve sahne tasarımı açısından en önemli gelişim, orkestra çukurunun ortaya çıkmasıdır. Genellikle 1814-15 lerde başlayıp 1900lerin
ortalarına kadar devam eden dönemi temsil etmektedir. 19. yüzyıl Alman operasının en etkin ismi ve konser salonu mimarisi gelişiminde de büyük etkisi olan besteci, Richard Wagner (1813-83)’dir. Wagner yapıtını istediği şekilde sahneleyebileceği, besteleri için tasarladığı mekanı mimariye döken, kendi bestelerine uygun
bir opera binası inşa etmiştir (Beranek,.1996:183). Wagner, yelpaze formundaki
Bayreuth Festivali Opera Binası’nın sahne tasarımı, salon düzeni ve orkestra çukuru ile kendisi ilgilenmiştir. En önemli özelliği orkestra yerinin alışılmışın dışında olmasıdır. Wagner, sahneye dikkati toplamak için orkestra konumunun sahne
altında tasarlanmasını istemiştir. Bu tasarım, bu günkü orkestra çukurunun da
başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Wagner’in salonu, akustik parametreler ve
sahne tasarımı açısından da avrupa opera standartlarının dışında tasarlanmıştır.
Bu durum müzisyenlerin var olan konser salonlarının fiziksel sınırlarını aşma isteğinin en erken örneklerindendir. Müzik tasarımında, bestecinin sesleri kafasında
oluşturduğu bir mekanda biçimlendirdiği bilinmektedir. Mimarların tasarladığı
mekanlar bu bestelerin dinleyiciye aktarımında yeterli olamamaktadır.
20. ve 21. Yüzyılda Müzik
20. ve 21. yüzyıl, genel olarak bütün sanat alanlarında köklü değişimlerin gerçekleştiği bir çağ olmuştur. 20. Yüzyılda ortaya çıkmış müzik; çağdaş müzik, modern
müzik, yeni müzik, postmodern müzik, deneyler çağı gibi çeşitli kaynaklarda çeşitli isimlerle anılmaktadır. Yirminci yüzyılda, klasik müzik kuralları, tonal düzen
yıkılmakta, yerine yeni bir düzen gelmektedir. Armoni kuralları, akorların ilerleyiş ve bağlanışlarına ilişkin kuralların ortadan kalkması, kromatik dizideki on iki
notanın bir diğeriyle ilintisine dayanan ve belirli bir düzene bağlı olmayan özgür
besteleme tekniğinin gelişmesi farklı ritimlerin üst üste ve yan yana kullanılması,
eserin iç yapısında benzeşim ve tam tekrardan kaçınılması, kromatizmin yaygınlaşması, çalgı kullanımında, tekniğinde yenilikler, büyük konser salonu için yazılan
müzik biçimlerinin bırakılması, sanat objesinin algılama, kabul ve kullanımında
dinleyici/gözlemci rollerinin yeniden tanımlanması (Yöre, 2012:21), elektroakustik olanakların bestelerde kullanılması gibi değişikliklerle müzik dili ve grameri yenilenmiştir. Günümüzde müzik anlaşılabilirliği sadece keyif almaktansa başka bir
alana dönüşmüştür. 1950 sonrası çağdaş müzikte “mekansallık” ana paradigma
konumuna yükselmiştir. Müzikteki mekansallığın gelişimi, teknolojinin ve elektroakustik olanaklarla birleşince, düzenli kutu sahne formlarında yeni müziğin icra
edilemeyeceği anlaşılmıştır ve yeni arayışlara yönelinmiştir. Bu dönemde besteci,mimar, akustik danışman ve çeşitli disiplinlerin ortak çalışmalarının ürünü olan
çağdaş, bir başka deyişle mekansal müzik konser salonları ortaya çıkmıştır. Önceden var olan mekanların koşullarına göre tasarlanan besteler bu yüzyılda mimari
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mekanın sınırlarını zorlamış, akustik simülasyonlar yapılabilmiş, besteler kendine
özel tasarlanmış hacimlerde icra edilebilmiştir.

Akustik Parametrelerin Gelişimi ve Örnek
Mekansal Müzik Salonları

Akustik bilimi; doğrudan müzik ve mimari mekanla ilgilidir. Müziğin fiziksel mekanda var olabilmesi,aktarılabilmesi için bir arayüz, dönüştürücü görevindedir.
Müziğin kutu sahnelerden çıkışı ve elektroakustik özelliklerden faydalanabilmesi
akustik bilimi sayesinde olmuştur. Akustik parametrelerin gelişimi yle müzikteki
eşzamanlılık olanağından gelen mekansallaşma, mimari mekana aktarılabilmiştir.
Mimari Akustik Bilimi ve Müzikle İlişkisi
MÖ 20’de Romalı mimar Vitruvius’un tiyatro akustiği ve mimarisi ile ilgili tanımlayıcı yazıları bulunmaktadır. Akustik biliminin anlaşılma süreci, Rönesans döneminde Avrupa’da başlayan ‘bilimsel devrim’ sırasında ve sonrasında hızla gelişmiştir.
1894 tarihli, Lord Rayleigh’in “Theory of Sound” (Sesin teorisi) kitabı sonrasında,
Sabine’nin reverberasyon süresi çalışmalarıyla, akustik, modern anlamda anlaşılmaya başlanmış ve ancak 1900’lerden sonra bir bilim dalına dönüşmüştür.
20. yüzyıldan itibaren En çok kullanılan akustik parametreler kronolojik olarak; Reverberasyon Süresi (1922), Parlaklık (Brilliance)(1962), Tını (Timbre)(1962), Doku
(Texture) (1962), Erken Düşme Süresi (EDT)(1970), Yanal Enerji Oranı (LF)(1971),
Netlik (C50,C80)(1974), Kulaklar Arası Çapraz Korelasyon (1974), Güç (G)(1976),
Konuşma Anlaşılabilirliği (STI)(1980), Mekansal İzlenim (SI)(1981), Hızlı Konuşma
İletim İndeksi (RASTI)(1985), Dinleyicinin Hacimce Çevrelenmesidir(LEV)(1995)
(Lacatis, R ve diğer,2008: 2151) .
Söz konusu parametreleri bir bölümü sesin doğuşu ve özelliklerini kaybetmeden
dinleyiciye ulaşmasını sağlamaktadır. Diğer bölümü; tını, parlaklık, doku, dinleyicinin hacimce çevrelenmesi gibi müzikal özelliklerle doğrudan bağlantıda olanları
1950 ‘lere kadar müziğin kendi içinde gerçekleştirilmiştir. Kronolojik gelişiminden
de anlaşabileceği gibi, 1950 sonrası müzik, teknoloji ve akustik olanaklardaki gelişmeler sonucu yeni akustik parametreler bulunmuştur. Bu sayede; mimar, besteci ve çeşitli uzmanların ortak çalışmasıyla, kimi zaman söküp takılabilen, ses
yollarından yola çıkılarak, ses alanları ve mekansal etkileri düşünülerek tasarlanan
mekansal müzik konser salonlarının inşa edilebilmiştir. Bu salonlar elektroakustik
olanaklarla, müziği kutu sahneden çıkarıp özgürlüğüne kavuşturmuştur.
Mekansal Müzik Üretiminin Örnek Bestecileri ve Mekan Tasarımları
Iannis Xenakis (1922-2001), Edgar Varese (1883-1965), Karlheinz Stockhausen
(1928-2007), Luigi Nono (1924-1990), Luciano Berio (1925-2003), John Cage
(1912-1992), Pierre Boulez (1925-) mekansal müzik üretiminin en dikkat çeken
bestecileridir. Xenakis’in, Varese ve Le Corbusier’le birlikte tasarladıkları Philips
Pavyonu, çağdaş mimaride yenilikçi olmasının yanı sıra, içerisinde seslendirilen
Poeme Electronique isimli yapıtla müzik dünyasında ses getirmiştir. Hiperbolik
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parabolid örtülü pavyon yaklaşık dört yüz hoperlörle donatılmıştır. Varese’ in
bu ses kaynakları için gerçekleştirdiği müzik, belirlenmiş yollar üzerinde hareket
eder. Farklı yönlerde ilerleyen ses çizgileri oluşturur ve mekanı yeniden üretir. Ses
ve ışık kompozisyonlarını içeren bir diğer proje, sökülüp takılabilir sistemle inşa
edilen Le Diatope (1978)’tur. Xenakis, Terretektorh’da (1965-1966) seksen sekiz
çalgıcıyı dinleyicilerin arasına dağıtır. Dinleyiciler, müzisyenlerin çevresinde dolaşarak kendi dinleme açılarını bulurlar. Stockhausen’ın bestelerinden Gruppen ve
Carré, örneklerinde olduğu gibi farklı orkestraların aynı anda seyirci etrafında konumlanmış olması, bestelerin kutu sahnedeki sahne seyirci ilişkisinden çok farklı
bir dinleme öngörmesi çağdaş konser salonu anlayışını örneklemektedir. Stockhausen, Gruppen (1955- 1957) isimli eserinde her biri birer orkestra oluşturan
şekilde üç topluluk kurmuştur. Her bir orkestranın kendi şefleri ve enstrumanları
ayrıdır ve eser boyunca birbirleriyle etkileşim içindedirler. Dinleyicilerin her iki yanında ve ön kısmında, üç ayrı orkestra aynı anda mekansallık olanağını kullanarak
eseri seslendirmektedirler. Bu yapıtlarda, alansal, çok yönlü duyma sağlanmıştır.
Stockhausen’ın, 1958’de yayımladığı “Mekan içinde Müzik” başlıklı yazısında yer
alan, kendi deyimiyle yeni tip konser salonları, günümüz müzik gereksinimlerine cevap verebilecek şekilde tasarlanmalıdır. 1970 Osaka Uluslararası Fuarı’nda
Alman Pavyonu da bu görüşler doğrultusunda tasarlanmıştır. Söz konusu Alman
Pavyon’u, küresel forma sahip yapı kabuğu ve dairesel planda yerleştirilmiş seyircilerle oldukça yenilikçi bir tasarımdır. Bir bakıma üç boyutlu müzik gibi düşünülebilecek çalışmalar, küresel koordinat sistemini baz almaktadır. Yönlü duyma,
duyum mesafeleri, hareketli kaynakların kullanımı konu için önem taşımaktadır.
Bu çalışmaların, akustik bilimindeki karşılğı, erken geç yansımalar, reverberasyon
süresi, dinleyicinin hacimce çevrelenmesi, mekansal izlenim gibi kavramların toplam etkisi ve oranlarıdır. Canlı elektroniği, mekansal müziklerde kullanan bestecilerin başında Luigi Nono gelmektedir. Bu sistemle ses, transpoze edilebilmiş, tersten okunabilmiş, belirli aralıklarla yinelenebilmiş, filtre edilerek yeni armonikler
üretilebilmiş ve özgün sesle birlikte ya da tek başına hoparlöre aktarılabilmiştir.
Ayrıca bir çalgının ürettiği sesin gürlüğü, bağlı olarak başka bir çalgının ses gürlüğüne göre değiştirilebilmektedir. Sistem, bu dönüştürme süreçlerinin ardından,
seslerin mekan içinde örgütlenmesini sağlamıştır. Ses dinleyicinin çevresinde dolaşabilmekte ve mekan içerisinde diyagonal hareketler yapabilmektedir. Nono
bu sistemin getirdiği olanaklarla mekansal çalışmalar gerçekleştirmiştir. Özellikle,
mekansal kurgunun besteci mimar işbirliğiyle gerçekleştiği Prometeo (1985), bu
çalışmalara örnek olarak verilebilir. 150 dakikalık eser, dokuz bölümden oluşur. Bu
eserin ilk dinletisi, 1984 yılında Venedik San Lorenzo Kilisesi’nin içine kurulan sökülüp takılabilir bir sistemin varlığıyla gerçekleşmiştir. Bu sistemin tasarımı, mimar
Renzo Piano’ya aittir. Ahşap strüktürün ortasında dinleyiciler konumlandırılırken,
farklı kotlarda dinleyiciyi çevreleyen platformlarda yorumcular ve elektroakustik
ses kaynakları konumlandırılmıştır. Söz konusu ahşap yapı, ahşabın kendi iç yapısal özellikleri nedeniyle de kendisi de tınlamaktadır. Dinleyiciler bu konstrüksyonun merkezinde yer alırlar. Seyirciyi çevreleyerek yükselen konstrüksyonun iç çeperlerinde farklı kotlarda müzisyenler ve hoparlörler bulunmaktadır. Sistem, çelik
ayaklarla kilise yapısının zeminine bağlanmaktadır. Kesit görünümü; kilise yapısı-
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nın içinde havada asılı duran bir gemiyi andırmaktadır. Berio’nun Circles (1960)
çalışmasında, sayıları 30 civarında vurmalı kümeleri, merkezlerinde iki icracının
yer aldığı iki çember oluşturmuştur. Solistler eser sırasında yer değiştirmektedirler. Müzik kendi içinde de bir daireyi tanımlamaktadır. İcracıların çemberlerin
çizgisini izleyen dairesel hareketleri, yerleşme düzenini seslere yansıtmaktadır.
Müzik çalgıların mekansal kurgusyla belirlenmektedir. Her vokailst-çalgıcı birlikteliğinden oluşan çiftin mekanda dağılımı ile tasarlanan Coro (1975-1976) ve
besteci tarafından belirlenen ayrı çalgı topluluklarının farklı konum ve kotlarda
bulunduğu Formazioni (1987) bestecinin diğer mekansal çalışmalarına örneklerdir. Boulez, Dialogue de l’ombre double’da (1985) dinleyiciyi gerçekte var olmayan bir mekana, bir klarnetçinin ‘şimdi’ çaldığıyla ‘önceden’ çaldığının ‘burada’ bir
arada varoluşuna davet etmektedir. Mekan içine mesafeli yerleştirilen ve farklı
sırayla kullanılan hoparlörler ve yankı etkisi sayesinde dinleyici ‘şimdi’ ile ‘önce’
nin yarattığı derinlik farkına tanıklık etmektedir. Önceden yapılmış klarinet kaydı,
salonun çevresine yerleştirilmiş altı hoparlör aracılığıyla salona yansıtılmaktadır.
Klarinet, sahnede canlı olarak bu kayıtlarla söyleşmektedir. Bu mekansallaştırma
sürecinde, müziğin belirli bölümlerinde kullanılan hoparlör sayısı değişmekte, ön
ve arka plan etkileri ortaya çıkmaktadır. Dinleyiciler, solo klarinet ile hoparlör sistemi arasında konumlanmaktadır. Mekansal müziğin önemli bestecilerinden biri
olan Cage’in, orkestra şefine yer vermeyen, eş zamanlılığı monitörde gösterilen
zaman sayacıyla sağlayan 103 (1991) başlıklı çalışması, mekan içindeki ayrışmayı
çalgı gruplarına ve en sonunda da tek tek çalgıcılara götürmektedir. Örneğin, koro
oluşturan birinci kemanların partileri de aynı, ama kendilerine tanınan özgürlük
içinde, aynı partiyi farklı sürelerde, farklı tınılarda, farklı gürlüklerde, giderek farklı tonlamalarda seslendirmektedir. Cage, Concert for Piano and Orchestra’sında
(1957-1958) birbirinden bağımsız on üç çalgısal parti ve bir solo piyano partisinden oluşan topluluğu dinleyici ile birlikte örgütlemiştir. Dance/4 Orchestras’da
(1982) da dört orkestrayı dinleyicinin çevresinde konumlandırmıştır. Besteci’nin
en ünlü yapıtı 4’33’’ isimli sessiz bestesidir. Tüm bu örneklerden anlaşılacağı gibi,
mekansal müzik konser salonları, işlevsel ve akustik açıdan kutu sahnelere göre
farklı tasarımlara ve özelliklere sahiptir.
Besteci-Mimar Ortak Çalışmasıyla Tasarlanmış Bir Proje Örneği
Atölye çalışması, 2–15.07.2008 tarihinde, Emre Senan Vakfı’nda Aykut Köksal
yönetiminde gerçekleştirilmiştir. Atölye dahilinde 9 mimar ve 3 besteciden oluşan 3 proje grubu oluşturulmuştur. Aşağıdaki görüntülerde 3 numaralı, besteci
M. Uzunselvi, mimarlar A. Köseoğlu, A. Glass, M. Tosun’dan oluşan grubun proje
çalışmasından görseller yer almaktadır.
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Görüntü 1. Müzikal strüktürün algısı ve mekansal planlama eskizleri.
Kaynak: Ayşe Glass arşivi.

Görüntü 2. Bestecinin müziği için tasarlanan salonun iç mekanının üç boyutlu
gösterimi. Kaynak: Ayşe Glass arşivi.
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Görüntü 3-4-5. Bestecinin üflemeli solo çalgılar (Bölüm 2) ve yaylı çalgılar
(bölüm 1) için hazırladığı notasyon.

Görüntü 6. Beste akış-plan şemaları (Çemberler üflemeli solo çalgılar, yıldızlar
yaylı çalgılar, yarım yıldızlar hareketli(dinleyici etrafında yürüyen) solo çalgılar)

Projede Görüntü 2 ve 6’da görüldüğü gibi, dinleyiciler merkezde konumlandrılmıştır. Yaylıların oluşturduğu müzikal aura, yüzden fazla yaylı çalgının yer aldığı
orkestra, dinleyiciyi yan ve arkasından farklı kotlarda çevreleyerek fiziksel mekana
aktarılmıştır. Dinleyicilerin önündeki platformda solo enstrumanlar konumlanmış
olup hareketlidirler. Salon planlamasında, hareketli müzisyenler için akustik seperatörler tasarlanmıştır. Salon, müzikal gereksinimler dolayısıyla bir arayüz oluşturabilecek şekilde iki katmanlı sökülüp takılabilir kabuktan oluşturulmuştur. Söz
konusu arayüz bölümü, bestenin içindeki sessizlik ve müziğin giriş bölümündeki
arayüz kavramıyla çakıştırılmıştır.
Dinleyicilerin arkasında bu kabuk koni şekline dönüşmektedir. Bu bölgede solist
enstrumanların seslerini deforme ederek yeniden mekana verebilecek hoparlör-
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ler tasarlanmıştır. 2009 yılında da, projenin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi lisans mimari proje 2 kapsamında uygulama ve akustik projesi hazırlanmıştır.
Yukarıdaki görüntülerden (1–6) anlaşabildiği üzere; müziğin öğeleri ve akış şeması, fiziksel mekana aktarılmıştır. Bestenin öğelerinden yansıma, yankılanma, dinleyicinin çevrelenmesi, yaylıların giderek gürleşerek oluşturduğu çeşitli ses alanları
vb. etkiler mimari mekan üzerindeki tasarlanmıştır. Ancak proje çalışması boyunca, müziğin gereksindiği ve mimarinin cevap bulamadığı pek çok durumla karşılaşılmıştır. Bu problemlerin bir kısmı elektroakustik olanaklarla çözümlenmiştir. Bir
kısmında ise beste tasarımında değişiklikler yapılmıştır.

Sonuç

Konser mekanları, müziğin gereksinimlerine ve mimari prensiplere göre şekillenmektedir. Rönesans dönem kutu sahnelerine gelinceye kadar seyirciyle kurulan
yakın ilişkinin sıkı sıkıya bağlı olduğu görülmüştür. Dinleyicinin katılımcılığı, kutu
sahneyle birlikte sona ermiştir. Bu konuda çalışmaları olan uzmanların da belirttiği gibi, yirminci yüzyıl müziğinin temel sorunsallarından birisi müzik sanatı adına
dinleyici ile doğrudan ilişkiyi yitirmek olmuştur. Kayıt teknolojilerinin gelişmesi ile,
dinleyici kendi yerine taşınmıştır. Bu da müziğin dinleyiciyle mekansal ilişkisinde
dönüşüme yol açmış, yüzyıllar boyunca sahnenin içinde kapanan müzik, plaklarda
tutsak kalmıştır. 20. yüzyıla kadar müziği besteci ve müzisyenlerin var olan mekanı kullanma zorunlulukları yönlendirmiştir. Bu dönemde müzikte mekansallaşma,
fiziksel mekan yerine, çok sesliliğin kullanımı ve müziğin kendi gelişimi üzerinden
gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle, çalışmanın ilk bölümünde, müzikte çok sesliliğin
başlangıcı ve gelişimi detaylı olarak anlatılmıştır.
Çoksesliliğin ulaştığı noktanın gelişen mimari tekniklerle birleşmesiyle, müzikteki
mekansallaşma, fiziksel mimari mekana aktarılmıştır. Wagner örneğine kadar besteciler var olan mekanların mimari ve akustik özelliklerinin sınırları dahilinde göre
müziklerini tasarlamışlardır. Wagnerin mimariye müdahale edebilme olanağıyla
konser salonlarının müzikle şekillenmeye başlamasının ilk örnekleri görülmüştür.
Salon mimarisinde yapılan değişiklikler 1950’lere kadar Wagner’in getirdiği yeniliklerle sınırlı kalmış olup 1950 sonrası müzikte olduğu gibi mimari tasarımda da
köklü değişikliklere gidilmiştir. Bu durum, akustik biliminin gelişimi ve yeni parametrelerin keşfi sayesinde gerçekleştirilebilmiştir. Mekansallık olanağını ilk kullanan, salon akustiğiyle ilgilenenler, besteciler ve müzisyenler olmuştur. Bu günkü
anlamıyla akustik biliminin ortaya çıkışı, parametrelerin oluşturulmasının ancak
1922’lerde olduğunu görülmüştür. Le Corbusier, Philips Pavyonu örneğiyle birlikte, ses yollarından yola çıkılarak, ses alanları ve mekansal etkileri düşünülerek,
besteciyle birlikte tasarlanan örneklerin ortaya çıktığı görülmüştür.
Konser salonu tasarımında, sesin kendisinden yola çıkılıp ortak çalışmalarla tasarımlar gerçekleştirilmesinin yalnızca müziğe değil, mimari tasarımda da yeni
olanakların varlığını sunması, akustik biliminde yeni araştırma alanlarını ortaya
koyması açısından önem taşımaktadır. Müzik ve mekan ilişkisi hep var olmuş ve
bu varoluş, 1950 sonrası, müzik üretiminde başka bir boyuta taşınmıştır. 1950
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sonrası müzik üretiminin en önemli özelliği, dinleyici ile doğrudan ilişkinin yeniden kurulması olmuştur. Dinleyici yalnızca dinleyen konumundan çıkarak bütünün
bir parçası haline dönüşmüştür. Bu bağlamda geleneksel konser salonu parametreleri yerine, özgün, besteci ve mimarların ortak çalışmasına dayanan, mimari
ve akustik alanlarında yeni konser salonu tasarım kriterleri ortaya çıkmıştır. Yapı
kurucu, yalnız mimar olmaktan çıkmıştır. Besteci ile yapılan çalışmanın dışında,
elektroakustik sistem tasarımcıları, görsel ve işitsel tasarımcılar ve daha birçok
uzmanlık alanıyla sıkı sıkıya bağlantı kurulmuştur. Tasarlanan mekan, ortak bir çalışmanın ürünü haline dönüşerek müziği sahne kutusundan çıkartmıştır. Kısacası
müzik, mekanın yalnızca teknik akustik özellikleri ya da mimari bağlamda işlevsel
özelliklerini değil, mekanın kendisini bir element, bir girdi, malzeme olarak kullanmaya başlamıştır.
Var olan salonlarda müzisyenlerin konumlandığı alanlarda yapılan değişiklikler,
seyircinin yürütülmesi, hareketli müzisyenler kullanılması gibi mekansallaştırmalar incelenmiştir. Dünyada inşa edilen söz konusu mekansal müzik salonlarının
çoğunun ortak özelikleri incelendiğinde, konser salonları için, yeni tasarımlarda,
esnek, değiştirilebilen, hafif, modüler, hareketli, sökülüp takılabilen sistemler olduğu belirlenmiştir. Modelleme teknolojisi sayesinde bu sistemler simüle edilebilmiş, salonlar inşa edilmeden akustik parametreleri kontrol edilebilir duruma
gelmiştir. Bu durum müziği dinleyiciyle yeniden buluşturmuş,özgürlüğüne kavuşturmuştur. Oluşan yeni tasarım parametreleri ve kriterleriyle müziği yeniden mimari mekana, çağdaş müzik salonlarının içine hapsetmiştir. Kutu sahneden çıkan
müzik, farklı formlara sahip, akustik düzenlemesi değiştirilebilen yeni salonların
yeniden içine girmiştir. Bu nedenle hala mimari mekanın sağlayamadığı, müziğin
talep ettiği bir çok konu elektroakustik sistemlerin devreye girmesiyle çözümlenebilmektedir. Bu durum rönesans kutu sahnelerindeki sınırlandırmaların müzikte
çok sesliliğin gelişimiyle karşılık bulmasıyla benzeşmekte, müzik çok seslilik yerine
elektroakustik olanaklara başvurmaktadır.
Mimari mekanın sınırlarını zorlayan pek çok değişiklik çağdaş müzik salonlarında
uygulanmış olsa da müziğin gereksinimlerine hala tam kapasiteyle cevap verememiştir. Çağdaş müzik konser salonlarında mimariye aktarılan müziksel özellikler
hala statiktir ve müziğin sürekli ilerleyen zamansallığına yetişememektedir. Bu
durumun ancak; müzik ve mimari mekanı eş zamanlı senkronize eden sistemler
geliştirildiğinde, frekans ya da akustik diğer parametreleri algılayarak müzikle eş
zamanlı salon parametrelerinin değiştirilmesi mümkün olduğunda, yeni mimari
malzemelerle hacimdeki ses yollarına göre şekillenebilen konser salonları inşa edilebildiğinde çözümlenebileceği düşünülmektedir. Konuyla ilgili ileride yapılacak
araştırmaların ayarlanabilir sanal konser salonları tasarımları ya da mimari-akustik sistemlerin programlanması ve bu programlarla yüksek teknolojili ürünlerinin
salon inşasında kullanım teknikleri alanlarında yapılabileceği ön görülmektedir.
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Dijital Fotoğrafta Gerçekliğin Manipülasyonu
Manipulating of Reality in Digital Photography
Arş. Gör. M. Çağatay Göktan
Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü

Özet

Dijital çağda fotoğraf, sınırsız bir depolama, paylaşma ve işleme olanağı sunmaktadır. Willi
am J. Mitchell, “dijital kopyalama çağı” olarak adlandırdığı bu dönemin, Walter Benjamin’in
dile getirdiği “mekanik yeniden üretim çağı”nın yerini aldığını ifade etmiştir. Dijital fotoğraf
makinelerinin üret
tiği elektronik görüntülerin bilgisayarlarda “Photoshop” benzeri yazılım
larla birlikte kullanımı, fotoğraflar üzerinde sınırsız değişiklikler yapılabilmesine olanak tanı
mıştır. “Dijital manipülasyon” olarak adlandırılan bu durum, fotoğrafın görünür gerçeklere
çok daha az bağımlı olmasını sağlamakla birlikte, gerçeklikle kurduğu ilişkisini de yeniden
tanımlamasına yol açmıştır. Dijital görüntüleme ve manipülasyon teknikleriyle birlikte in
sanoğlu, Fransız düşünür Jean Baudrillard’ın da 1980’li yıllarda simülasyon ve simulakra
kavramları ile ifade et
tiği üzere, gerçek ile imgeleri arasında ayrım yapmanın imkansız hale
geldiği bir döneme girmiştir.
Alman sanatçı Matthias Wähner (d.1953) ve Polonyalı sanatçı Zbigniew Libera (d.1959), fo
toğraflardaki tarihsel olayları ve onların gerçekliğini elektronik görüntüler aracılığıyla irdele
meye çalışmışlardır. Wähner, “Mann ohne Eigenschaften” (Özelliği Olmayan Adam / 1994)
isimli fotoğraf serisinde kendisini, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yayınlanmaya başlayan
Alman “Quick” dergisinin haber arşivinden aldığı tarihi fotoğrafların içerisine yerleştirmiştir.
Dijital olarak üret
tiği bu görüntülerde, ABD’nin eski başkanı John F. Kennedy, Filistin’in eski
lideri Yaser Arafat, Rus kozmonot Yuri Gagarin, Fransız yazar ve filozof Simone de Beauvoir,
Amerikalı tenisçi Jimmy Connors, kraliyet ailesi üyeleri Kraliçe Elizabeth ve Prenses Diana,
vb. tarihin birçok ünlü karakteriyle birlikte poz vermiştir. Aynı zamanda Wähner kendisini,
Che Guevara’nın ölümünü ya da Vietnamlı bir kızın napalm saldırısından kaçışını gösteren
tarihin ünlü fotoğraflarına da eklemiştir.
Libera ise “Positives” (Pozitifler / 2002-2003) isimli fotoğraf serisinde, tarihin ıstır ap dolu
kayıtlarını mutlu sonlara dönüştürmüştür. Örneğin, Freddy Alborta tarafından 10 Ekim 1967
tarihinde Bolivya’nın Vallegrande ilçesindeki bir hastanenin çamaşırhanesinde çekilen Latin
Amerika’nın devrimci lideri Che Guevara’nın ölü bedeni, Libera’nın 2003 tarihli yeniden dü
zenlemesinde hafifçe yatağından doğrulmuş ve sigarasını içerken gösterilmiştir. Aynı serisi
içerisinde yer alan başka bir çalışmasında da, Nick Ut’un Pulitzer ödülü almasını sağlayan ve
Yılın Dünya Basın Fotoğrafı seçilen 8 Haziran 1972 tarihli fotoğrafını ele almıştır. Amerikan
ordusunun Vietnam Savaşı sırasında kullandığı napalm bombardımanından kaçan dokuz ya
şındaki Vietnamlı kız çocuğu Kim Puch, vücudundaki yanıkların acısı içerisinde haykırırken
değil, mutlu bir şekilde koşarken tasvir edilmiştir.
Wähner ve Libera tarihsel gerçeklikleri ya da toplumsal veya kişisel öneme sahip belgeleri
yeniden düzenledikleri bu çalışmalarıyla, dijital görüntünün güvenilmezliği üzerinden haber
fotoğrafçılığı anlayışının gerçeklikle kurduğu ilişkiyi ironik bir şekilde sorgulamışlardır. Bunun
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yanısıra toplumlara mal olmuş tarihsel olayları yeniden ele alarak, tarihsel farkındalık ya
ratan belgelerin, deneyimlerin, anıların ve de bunlara ilişkin algıların kolaylıkla değiş(tiril)
ebileceğine dikkat çekmeye çalışmışlardır.
Anahtar Sözcükler: Dijital Fotoğraf, Dijital Görüntü, Dijital Manipülasyon, Gerçeklik, Tarih

Abstract

In digital age, photography offers unlimited storage, sharing and processing opportuniti
es. William J. Mitchell has been declared this period that was named by him as “the age
of digital replicatio
 n” superseded “the age of mechanical reproductio
 n” which was stated
by Walter Benjamin. Usage of software as “Photoshop” with electronic images produced
by digital cameras in the computers has allowed to be made unlimited retouches on the
photos. This config uratio
 n, which is called as “digital manipulation”, caused the photo more
less dependent on visible realitie s, in the meantim
 e has lead to redefine the relatio
 nship
established with reality. Through digital image manipulatio
 n and visualization techniques,
human being get into a term which impossible to distinction between reality and it’s images
as were stated by French philosopher Jean Baudrillard’s simulation and simulacra concepts
in the 1980s.
German artist Matthias Wähner (b.1953) and Polish artist Zbigniew Libera (b.1959) tried
to analyze historical events and their reality in the photos by the help of electronic ima
ges. Wähner has placed himself into the historical photos which are he took from German
“Quick” magazine’s news archive, began to be published after the Second World War in his
photo series named “Man Without Qualitie s” (1994). In these images which he produced
digitally, he posed with a lot of famous characters of history as the former US president
John F. Kennedy, the former Palestin
 ian leader Yasser Arafat, Russian cosmonaut Yuri Gaga
rin, the French writer and philosopher Simone de Beauvoir, American tennis player Jimmy
Connors, the royal family members Queen Elizabeth and Princess Diana, etc. Wähner also
added himself to famous photos of history showing Che Guevara’s death or a Vietnamese
girl escaping from napalm attack.
Libera transformed the agony records of history to happy ending in his “Positives” (20022003) photo series. For example, The revolutio
 nary leader in Latin America Che Guevara’s
dead body which was taken in the laundry of hospital in the town of Bolivia’s Vallegrande at
10 October 1967 by Freddy Alborta, was shown that he slightly got up and smoking a ciga
rette on the Libera’s re-editing. In one of his other work within the same series, he worked
on the photo dated 8 June 1972 which was enabled to receive the award Nick Ut’s Pulitzer
Prize and was selected World Press Photo of the Year. Nine-year-old Vietnamese girl Kim
Puch who was running off the napalm bombing which US Army used during the Vietnam
War, depicted happily running, not shouting in the pain of the burns on her body.
Wähner and Libera ironically questioned the relationship with reality of photojournalism
approach through the unreliability of digital image by their works which recomposed his
torical realitie s either the documents has social or personal importance. Besides, taking up
the historical events to become community property, they also could have tried to draw
attentio
 n the documents, which create historical awareness, experiences, memories and
the perceptions of them, can easily change or be changed.
Keywords: Digital Photography, Digital Image, Digital Manipulatio
 n, Reality, History
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İcat edildiği ilk günden bu yana fotoğrafın en önemli amaçlarından birisi, tarihe
tanıklık etmesi olmuştur. Resimleri bir ressamın sübjektif yorumları olarak değerlendiren insanoğlu, çoğunlukla fotoğraf makinesini sanki geçmişe açılan bir pencere gibi objektif gerçekleri gösteren, olayların bir kanıtı niteliğinde doğrudan,
tarafsız ve bilgilendirici belgeler oluşturan bir araç olarak algılamıştır. Bu anlamda
da fotoğraf, gözle görünür gerçek dünyanın kesin bir tasviri, birebir kopyası ya
da doğrudan bir temsili olarak bilim insanları; tarihçiler, arkeologlar, sosyologlar,
kriminologlar, vb. tarafından sıklıkla kullanılmıştır.
John Berger, 1839 yılında Fransız Bilimler Akademisi tarafından fotoğrafın icadının duyurulduğu ve insanlığa armağan edildiği sırada August Comte’un “Pozitif
Felsefeye Giriş” kitabını tamamlamakta olduğuna; toplumsal çelişkileri ortadan
kaldıracak, öznelliğin yerine geçecek ve metafiziğin yerini alacak olan Pozitivizm,
fotoğraf makinesi ve sosyolojinin birlikte büyüdüklerine dikkat çekmiştir (Berger,
2003: 94). Susan Sontag, “Fotoğraf kanıt oluşturur. Duyduğumuz ancak kuşkuyla
karşıladığımız bir şey, bize onun fotoğrafı gösterildiğinde kanıtlanmış olur” (Sontag, 1993: 22) ifadesinde bulunurken, “Fotoğrafçılık daha çok, bir anlamlandırma
pratiğidir.” diyen Victor Burgin’e göre:
Nesneler algılandıkları her anda, anlaşılır ilişki sistemlerinin içerisine yerleştirilirler (hiçbir gerçek, kameranın önünde masum olamaz). İdeoloji olarak
söylenenin içinde kendi konumlarını alırlar. İdeoloji ile demek istediğimiz,
en geniş anlamıyla, genellikle belli bir toplumda dünyanın ve olaylarının,
gerçekten gerekli fiili doğasını anlatmak için kabul edilen doğal ve sosyal
dünyaya ait ifadeler karmaşasıdır. İdeoloji, gündelik hayatın kesin gözüyle
bakılan gerçekliklerinin toplamı; bireysel bilinçlerin önceden verilmiş kararlarıdır; bireysel eylemlerin tasarımı için ortak başvuru çerçevesidir. İdeoloji
sonsuz çeşitte biçim alır; temel olan ise onun bir ihtimal olması ve ihtimal
olma gerçeğinin içerisinde gizlenmiş olmasıdır. […] Öznenin bireysel ve tarafsız gerçeklikten uzaklığı, Husserl’in tanımıyla ‘doğal tutum’, dünya bir
objektif aracılığıyla görüldüğünde abartılır. Görünen alan tek bir düzleme
sıkıştırılır, vizör tarafından düzenli dikdörtgenlere bölünür, bununla birlikte dünya uzak ve durağan bir şekilde deneyimlenir (haber kameramanları
çektikleri fotoğraftaki bir askerin kendilerine doğrulttuğu silahla vurularak
öldürülmüştür). Bununla birlikte, dünyanın doğallığının kamera önünde görünürdeki açıklığı bir aldatmacadır. Nesneler, fotoğraf makinesinin önünde
birer üretim anlamı olarak nasıl kullanılıyorlarsa öyle sunulurlar. Fotoğrafın
bu tür anlamaları işlemek dışında bir seçeneği olamaz. Bu nedenle anlamın
fotoğrafik üretiminde, mutlaka üzerinde durulması gereken ‘fotoğraf-öncesi’ bir aşama bulunur. (Burgin, 2013: 8, 55, 56).

Fotoğraf makinesi, kullanıcısının karakterinden ve inançlarından bağımsız hareket
edememesinin dışında, bir olayı asla bütünüyle görünür kılamamakta ve olaylar
dizisinden seçilmiş anlık bir kesintiyi kısıtlı bir çerçeve içerisine sıkıştırmaktadır.
Fotoğrafçının, kullandığı makine, objektif, odak uzaklığı, örtücü-diyafram ayarları,
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bulunduğu konumu vb. bir görüntüyü oluştururken gerçekleştirdiği tüm seçimleri,
sabit bir konunun sonsuz sayıda farklı fotoğrafının oluşmasını belirleyen unsurlardır. Fotoğrafçı, çoğunlukla işverenin, toplumun ya da kendisinin istekleri doğrultusunda seçimlerini gerçekleştirerek bir görüntü meydana getirmektedir. Bu
bağlamda ortaya çıkan fotoğraftaki gerçeklik ise, deklanşöre basan kişi tarafından
kısıtlanmakta ve denetlenmektedir. Dolayısıyla her fotoğraf, bünyesinde belli bir
öznellik taşımaktadır. Fakat fotoğrafın bu sübjektifliği bir makine tarafından üretiliyor olması dolayısıyla çoğunlukla göz ardı edilmekte ve objektif bir gerçekliğin
kaydıymışçasına değerlendirilmesine sebep olmaktadır. İnsanları etkilemek ve
yönlendirmek amacıyla fotoğrafın bu gücünden (ya da zaafından) sürekli olarak
faydalanılmıştır. Fotoğraf, dünyayı değiştiren birçok tarihsel olayın kaydedilmesine
ve pek çok buluşun gerçekleştirilmesine olanak tanısa da, aynı zamanda kitlelerin
ideolojik olarak yönlendirilmesinde, baskın önyargı ve varsayımların güçlendirilmesinde ya da meşrulaştırılmasında büyük bir rol oynamıştır.
Bu durum, olayın bir tanığı olarak kamuoyunu bilgilendirme ve uyarmakla yükümlü haber fotoğrafçıları için çok daha önemli bir hal almaktadır. Haber fotoğrafçısının öncelikli görevi olaya olabildiğince tarafsız yaklaşarak gerçekliğe tanıklık
etmesidir. Fakat fotoğraf tarihi içerisinde yer alan bazı haber fotoğrafları bu etik
sorumlulukları ihlal etmişlerdir. Susan Sontag’ın ifade ettiği üzere; Associated
Press fotoğrafçısı Joe Rosenthal’in (1911-2006) 23 Şubat 1945’te Iwo Jima’ya
Amerikan bayrağının dikilmesini gösteren ünlü fotoğrafının, Suribachi Tepesi’nin
ele geçirilmesinden sonraki bir zamanda oluşturulan bir “kurgu” olduğu sonradan anlaşılmıştır. Ayrıca Sontag, Robert Capa’nın (1913-1954) çektiği 5 Eylül 1936
tarihli İspanya’daki Cumhuriyetçi askerin ölüm anının ve Robert Doisneau’nun
(1912-1994) 1950’li yıllarda çektiği ve Fransa hayatının ikonu haline gelmiş, Paris’te, Hotel de Ville’in yakınındaki kaldırımda öpüşen genç çiftin de birer aldatmaca olduğunu ileri sürmüştür. Tarihi öneme sahip bir belgenin ideolojik olarak
yeniden düzenlendiği bu örnekler, fotoğrafın gerçeğe sadık kalamadığının birer
göstergesi haline dönüşmüşlerdir. Sontag’a göre, “onların kasten yapıldıklarını ya
da düzmece olduklarını öğrenince hayret ve aldatma duygusuyla karışık hayal kırıklığı fotoğrafik görüntünün gerçekliğine olan güvenin aslında ne kadar da yüksek olduğunun bir ispatıdır.” (Sontag, 2004: 55).
Diğer yandan Roland Barthes (1915-1980), fotoğraf edebiyatının başyapıtlarından biri sayılan “Camera Lucida (Fotoğraf Üzerine Düşünceler)” isimli kitabında şu
ifadelerde bulunmuştur:
Fotoğraf’ın özü, temsil ettiği nesneyi onaylamasıdır. […] Fotoğraf’ın noema’sının adı şu olmalıdır: ‘Bu vardı.’ […] Fotoğraf’ta o nesnenin orada bulunmuş olduğunu asla yadsıyamam. […] Her fotoğraf orada bulunmanın
bir sertifikasıdır. […] Fotoğraf asla yalan söylemez: daha doğrusu, varlığı
zaten eğilimli olan anlamı hakkında yalan söylerse bile asla onun var oluşu
hakkında söylemez. (Barthes, 1996: 74, 75, 81, 83).
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1980’lerden itibaren negatiflerin taranmasıyla ya da dijital fotoğraf makineleriyle
elde edilen elektronik görüntülerin, bilgisayarlarda “photoshop” benzeri sayısal
görüntü oluşturma yazılımlarla birlikte kullanımı, analog dönemle kıyaslandığında
hem çok daha kolay ve hızlı, hem de fotoğrafta hiç fark edilemeyecek derecede
mükemmel düzenlemelerin yapılabilmesine olanak tanımıştır. “Dijital manipülasyon” olarak adlandırılan bu durum, fotoğrafın görünür gerçeklere çok daha az
bağımlı olmasını sağlamıştır. Bununla birlikte dijital çağda fotoğraf, kullanıcılarına
sınırsız bir depolama, paylaşma ve işleme olanağı sunmuştur. William J. Mitchell,
“dijital kopyalama çağı” olarak adlandırdığı bu dönemin, Walter Benjamin’in dile
getirdiği “mekanik yeniden üretim çağı”nın yerini aldığını ifade etmiştir (Ritchin,
2012: 58, 139). Dijital görüntüleme ve manipülasyon teknikleriyle birlikte insanoğlu, Fransız düşünür Jean Baudrillard’ın da 1980’li yıllarda “simülasyon” ve
“simulakra” kavramları ile ifade ettiği üzere, gerçek ile imgeleri arasında ayrım
yapmanın imkansız hale geldiği bir döneme girmiştir (Baudrillard, 2011). Bu durum zaten tartışılmakta olan fotoğrafın gerçeklikle kurduğu ilişkisini derinden etkilemiştir. Özellikle haber fotoğrafçılarının ya da fotoğraf seçip, düzelten medya
çalışanlarının dijital manipülasyonlara başvurmaları, fotoğrafın gerçeklik değerinin ve inandırıcılığının çok daha ciddi boyutlarda sorgulanmasına sebep olmuştur.

Görüntü 1. Matthias Wähner: “Özelliği Olmayan Adam”, 1994.
Görüntü 2. Matthias Wähner: “Özelliği Olmayan Adam”, 1994.

Bu bağlamda Alman sanatçı Matthias Wähner (d.1953) ve Polonyalı sanatçı Zbigniew Libera (d.1959), fotoğrafın gerçeklikle kurduğu ilişkisini, elektronik görüntünün yardımıyla fotoğraflardaki tarihsel olayları ve onların gerçeklik değerini
değiştirerek haber fotoğrafçılığı üzerinden irdelemeye çalışmışlardır.
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Görüntü 3. Matthias Wähner: “Özelliği Olmayan Adam”, 1994.
Görüntü 4. Matthias Wähner: “Özelliği Olmayan Adam”, 1994.

Wähner, “Mann ohne Eigenschaften” (Özelliği Olmayan Adam / 1994) isimli fotoğraf serisinde kendisini, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yayınlanmaya başlayan
Alman “Quick” dergisinin haber arşivinden aldığı tarihi fotoğrafların içerisine yerleştirmiştir (Ritchin, 2012: 34). Dijital olarak ürettiği bu görüntülerde, ABD’nin
eski başkanı John F. Kennedy, Filistin’in eski lideri Yaser Arafat, Rus kozmonot Yuri
Gagarin, Fransız yazar ve filozof Simone de Beauvoir, Amerikalı tenisçi Jimmy Connors, Fransız sinema oyuncusu Brigitte Bardot, kraliyet ailesi üyeleri Kraliçe Elizabeth ve Prenses Diana, vb. tarihin birçok ünlü karakteriyle birlikte poz vermiştir.
Aynı zamanda Wähner kendisini, Che Guevara’nın ölümünü ya da Vietnamlı bir
kızın napalm saldırısından kaçışını gösteren tarihin ünlü fotoğraflarına da eklemiştir. “Fotografik dilbil-gisi öğrenilir.” diyen Allan Sekula’ya göre:
Bir fotoğraf, gizli ya da üstü kapalı bazı metinlerle, yani kendisini dokunurluk alanına taşıyan dilbilimsel ifadelerin saklı olduğu metin ya da sistemlerle iletişim kurar. […] Bütün fotoğrafik iletişimler, bir çeşit ikili folklorun
koşulları içinde yer alıyormuş gibi görünür. Bunlar, ‘simgesel’ ve ‘gerçekçi’ halk efsaneleridir. Bu karşıtlığın yanıltıcı ama popüler biçimleri, ‘sanat
fotoğrafı’na karşı ‘belgesel fotoğraf’tır. Her fotoğraf, okumanın herhangi
bir anında, herhangi bir içerikte anlamın bu iki kutbundan birine doğru
yönelir. Bu iki kutup arasındaki karşıtlıklar: Gören olarak fotoğrafçıya karşı tanık olarak fotoğrafçı; anlatım olarak fotoğrafa karşı röportaj olarak
fotoğraf, hayalgücü kuramlarına (ve içsel gerçeğe) karşı deneysel gerçek
kuramları, etkileyici değere karşı bilgilendirici değer ve son olarak metaforik anlamlandırmaya karşı metonomik anlamlandırma olur. (Sekula, 2013:
96, 117).
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Görüntü 5. Freddy Alborta, “The Corpse of Che Guevara”, 1967.
Görüntü 6. Zbigniew Libera, Positives serisi: Che, 2003.

Libera, “Positives” (Pozitifler / 2002-2003) isimli fotoğraf serisinde, tarihin ıstırap dolu kayıtlarını mutlu sonlara dönüştürmüştür (Ritchin, 2012: 33). Örneğin,
Freddy Alborta tarafından 10 Ekim 1967 tarihinde Bolivya’nın Vallegrande ilçesindeki bir hastanenin çamaşırhanesinde çekilen Latin Amerika’nın devrimci lideri
Che Guevara’nın ölü bedeni, Libera’nın 2003 tarihli yeniden düzenlemesinde hafifçe yatağından doğrulmuş ve sigarasını içerken gösterilmiştir. Aynı serisi içerisinde yer alan başka bir çalışmasında da, Nick Ut’un Pulitzer ödülü almasını sağlayan
ve Yılın Dünya Basın Fotoğrafı seçilen 8 Haziran 1972 tarihli fotoğrafını ele almıştır.
Amerikan ordusunun Vietnam Savaşı sırasında kullandığı napalm bombardımanından kaçan dokuz yaşındaki Vietnamlı kız çocuğu Kim Puch, vücudundaki yanıkların acısı içerisinde haykırırken değil, mutlu bir şekilde koşarken tasvir edilmiştir.

Görüntü 7. Nick Ut, “Napalm Girl”, 1972.

Görüntü 8. Zbigniew Libera, Positives serisi
Nepal, 2003.

Umberto Eco, bütün işaretlerin, görüntüler de dâhil olmak üzere –örn. sadece sözel şeyler değil– rastgele ve geleneksel olduğunu, bu nedenle de onları yorumlamayı bilmemiz gerektiğini savunur. Göstergebilimcilerin eylem
dünyasındaki nesnenin karşılığı olarak görüntünün bakılması ve anlaşılması arasındaki farklara odaklanmaları gerektiğini vurgular. […] Fotoğrafı
gerçekliğin benzeri olarak sunan fotoğraf kuramı – her ne kadar savunucu-
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ları hala varsa da – hükmünü kaybetti. Fotografik görseli tanımlamak için
eğitim gerektiğini hepimiz biliyoruz. Gerçek olaylar ile gündelik bir bağlantı
içinde olsa bile duyusal olayların fotoğrafik emülsiyon üzerine, tamamıyla
keyfi grafik görüntüler şeklinde uyarlandığını biliyoruz. (Eco, 2013: 40, 45).

Sonuç olarak, Wähner ve Libera tarihsel gerçeklikleri ya da toplumsal veya kişisel
öneme sahip belgeleri yeniden düzenledikleri bu çalışmalarıyla, dijital görüntünün güvenilmezliği üzerinden haber fotoğrafçılığı anlayışının ve algılanışının gerçeklikle kurduğu ilişkiyi ironik bir şekilde sorgulamışlardır. Bir takım toplumsal
olayların ikonları haline gelen fotoğrafları kişiselleştirerek, toplumsal bir gerçekliği
öznel bir duruma dönüştürmüşlerdir. Bunun yanı sıra toplumlara mal olmuş tarihsel olayları yeniden ele alarak, tarihsel farkındalık yaratan belgelerin, deneyimlerin, anıların ve de bunlara ilişkin algıların kolaylıkla değiş(tiril)ebileceğine dikkat
çekmeye çalışmışlardır. Böylelikle izleyicilerini, fotoğraflardaki tarihsel olayları ve
onların sunduğu gerçeklikleri yeniden değerlendirmeye davet etmişlerdir.
Savaşa karşı kamuoyunu harekete geçirerek direnişin güçlü bir sembolü haline
gelmiş 1968 tarihli bir Vietkong üyesinin idam edilişini gösteren fotoğrafın sahibi
Eddie Adams’ın (1933-2004) ifade ettiği üzere: “Fotoğraflar dünyadaki en güçlü
silahlar. İnsanlar onlara inanır, ancak fotoğraflar yalanda söyler, manipülasyona
uğramış olmasalar bile. Onlar sadece yarı-gerçektir.” (Ritchen, 2012: 140).
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Gerçekliğin Dönüşümü:
Tanagra Heykelciklerinin Serüveni
Transformation of Reality: Path of Tanagra Terracotta Figurines
Arş. Gör. Özgü Gündeşlioğlu Demir
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Cam ASD

Özet

19. yüzyılın son çeyreğinde keşfedilen ve özellikle Helenistik dönem pişmiş toprak heykelcikleri ile ün kazanmış Tanagra kenti, antik dönem koroplastik1 sanatının en önemli merkezlerindendir. Öyle ki bugünkü Yunanistan’ın sınırları içerisinde yer alan şehirde 8000’den fazla
mezar bulunmuş ve sadece mezar armağanı olarak bırakılan tanagraların2 sayısı ve çeşitliliği
bile kenti bu anlamda birinci sıraya yerleştirmeye yetmiştir.
Elde edilen arkeolojik verilere göre bu heykelciklerin; kutsal alan ya da mezar adağı, oyuncak
veya şahsi mülklerdeki kült alanı nesnesi gibi işlevlere sahip olduğu düşünülmektedir. Çoğunlukla kalıplama yoluyla üretilmiş olan bu figürinlerin biçimsel değeri, günümüzde sıklıkla
karşılaştığımız dekoratif porselen bibloları çağrıştırmaktadır. Antik dönemden bugüne biçimsel özelliklerin korunmuş olması, söz konusu heykelciklerin içeriğinde bir eksen kayması yaşanmış olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Birçok plastik öğede olduğu gibi tanagraların
da ritüel amaçlı kullanımı, estetik boyuta taşınmış kısacası bu seramik heykelcikler dünden
bugüne bir dönüşüm süreci yaşamışlardır. Bahsi geçen bu süreç; ilkellerdeki “temsil etme”
kavramının içerik değiştirerek zihinsel boyuta taşınması ya da modern insanın rasyonel bakış
öğretisinden çıkamaması bu sebeple metafizik ve fizik dünyayı birbirinden ayrı konumlandırarak gerçeği pozitif dünya ile ilişkilendirmesi şeklinde okunabilir.
Bu çalışma kapsamında; “modern” insan ve “ilkel” insan arasındaki gerçeklik ve bu gerçekliği
algılama/sınıflandırma farkları irdelenmeye çalışılacak; “kendisinden” den, metafora dönüşüm süreci; Tanagra heykelcikleri ve günümüz seramik figürinleri üzerinden incelenecek ve
bu inceleme Lucien Lévy-Bruhl okuması ile ilişkilendirilecektir.
Anahtar Sözcükler: Tanagra, İlkel, Modern, Bruhl, Seramik, Heykelcik

1- Antik Yunan’da seramik heykelcik yapımına verilen genel ad.
2- Bulunduğu yer ile özdeşleşmesinden ötürü bu stildeki heykelcikler için tanagra terimi de kullanılmaktadır.
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Abstract

Tanagra which is discovered in the last quarter of 19th century and famous with its terracotta figurines especially from Hellenistic period, is one of the most significant coroplastic3 art
center during the ancient times. Such that, in this city which is now located in Greece, there
were discovered more than 8000 tombs and just the number and variation of tanagras4 that
are found in these tombs were enough to make it in the first place.
According to archeological data functions of these figurines could be celestial area or tomb
offers, toys and/or objects of houses’ cult area. Tanagras that are generally produced by
mold and today’s popular and decorative porcelain figurines are stylistically similar. But this
stylistic similarity cannot prevent the axis shift of these figurines’ content. As many plastic
element the function of tanagras was changed from ritual purpose to aesthetics extent,
shortly these ceramic figurines are in a process of change from past to today. This process
can be read as; context switching of “representation” and being mentally or incapability
of modern men’s escape from rational view for this reason positioning the metaphysic and
physic world far from each other and linking reality to positive world.
In this study; difference between primitives’ reality and modern’s reality and perception/
classification of it will be examined; the process of from “itself” to metaphor will be analyzed within comparison of Tanagra terracotta figurines and today’s porcelain figurines and
this analyse will be link with Lucien Lévy-Bruhl reading.
Keywords: Tanagra, Primitive, Modern, Bruhl, Ceramic, Figurine

3- Ceramic figurine art in Ancient Greek.
4- These kind of figurines are identified with the discovery location so the term tanagra takes part in literature.
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Modern Nedir?

“İlkel” ve “modern” kavramları oldukça hassas ve özneldir. Her iki sözcük de birbirinden çok farklı ön kabullere sahip disiplinlerce ve kişilerce defalarca tanımlanmıştır. Bu çalışmada, “modern” kendileri dışında kalanları (ilkelleri)5 kendi bakış
açısıyla değerlendiren ve kendi inşa ettiği bilimin dışını yok sayan şeklinde okunabilir. Öte yandan Latour’un anlatımı da modernin bu çalışma kapsamında nasıl
ele alındığına dair ideal bir örnektir.
“... tüm tanımlar şu ya da bu şekilde zamanın geçişini gösterir. Modern sıfatıyla, yeni bir rejim, bir hızlanma, bir kopukluk, zamanın devrimi belirtilir.
Modern, modernleşme, modernlik sözcükleri belirlendiğinde, bir karşıtlık
içinde arkaik ve yerleşmiş bir geçmişi tanımlarız.” (2008: 17)

Neden Bruhl?

Gerçekliğin dönüşüm sürecini, diğer bir deyişle “temsil etme” nin biçim değiştirmesini okurken; bir tarafa moderni (dekoratif seramik figürinleri) bir tarafa ilkeli
(tanagra seramik figürinlerini) koyarak yapılan karşılaştırma her ne kadar modernizm eleştirisi gibi dursa da bir ironi barındırmaktadır. Çünkü ilkel ve modern
ayrımı, bizzat modern çerçevede yaratılmış, ilkeli ötekileştiren, onu överken bile
iğneleyen bir bakış açısıdır. Ne yazık ki, bu ayrım kronolojik, geçmişle sınırı belli
olan kısacası metafizikten yoksun fiziki / bilimsel bir bakış açısına işaret eder.
Ancak dönüşüm sürecinin inceleneceği uzun bir serüvenin başlangıç noktası niteliğindeki bu çalışmada sosyal antropoloji ile ilişki kurmak nispeten doğru bir
yaklaşımdır. Bu bağlamda özellikle yalın anlatımı ve konuyu ele alış biçimi bakımından Bruhl’ün buradaki sorgulamanın temellerini destekleyeceği düşünülmektedir.

Neden Tanagra?

İlkel düşünce ile modern düşünce arası farklılığı örnekleyebilmek adına “Neden
Tanagra heykelcikleri ve günümüzde biblo karşılaştırması yapılmaktadır?” sorusu, akla gelebilecek diğer bir sorudur. Çünkü moderni biblo ile ilişkilendirirken
ilkeli tanagralardan yani Helenistik Dönem’den daha erken örneklerle ilişkilendirmek görece doğru bir yaklaşım gibi düşünülebilir. Ancak biçimsel özellikleri bakımından günümüz örneklerine daha yakın olması sebebiyle, tanagralar üzerinden
bir karşılaştırma yapılmasının, eksen kaymasını daha net ortaya koyacağı düşünülmektedir. Buna ek olarak Tanagra Antik Kent’inde, erken dönem örnekleri de
bulmak mümkündür (Görüntü 1-2).

5- Çalışma Bruhl okuması üzerine şekillendiğinden “modern” karşıtı olarak “ilkel” kavramı kullanılmıştır. Bunun
yerine pre-modern, modern öncesi, modern olmayan, arkaik de kullanılabilir.
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Görüntü 1. Kadın Fırıncı, M.Ö. 5. yy

Görüntü 2. Drapeli Kadınlar, M.Ö. 3. yy

Ayrıca Helenistik dönem kritiktir çünkü bundan sonra ayrımın izleri daha net okunabilmektedir. Örneğin; M.Ö. 1. yüzyılda Rodoslu Andronikos, Aristoteles’in kitaplarını sınıflamak adına derlemiştir. “İlk felsefe” ve “tanrı bilim” konularına ayırmış
olduğu kitaplarını “Physika” ismi verilen doğa ile ilgili konuları kaleme aldığı kitaplarından sonra yazdığı düşüncesi ile “Physika” nın sonrasına yerleştirmiştir. İşte
bu durumun sonucu, on dört kitaba ismini veren “ta meta ta physika” kavramı
doğmuştur. Erdoğan bu anekdotun doğurduğu sonuçları aşağıdaki gibi özetler;
“Yorumcular, Aristoteles’in söz konusu kitaplarına aslında böyle bir isim
vermemiş olduğu gerçeğinin farkında olmadan, metafizik sözcüğünün kendinden yola çıkarak değişik tanımlar verme arayışına girmişler ya da bilinçli
olarak metafizik sözcüğünün kullanılmasını destekleyecek türden çıkarım-
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larda bulunmuşlardır. Metafiziğin algıların ötesinde düşünsel bir anlam
taşıması onu giderek bilinçten bağımsız olarak var olan dünyanın dışına
taşımış, idealist ve mistik bir kavrayışa dönüştürmüştür.” (2011: 17)

Simge Olarak Figürin

Arkaik ve Klasik Dönemler boyunca kült alanlarına adak eşyası olarak bırakılan pişmiş toprak heykelciklerin kullanımı Hellenistik Dönem ile birlikte yoğun bir şekilde
gömü geleneğinde de kendine yer bulmaya başlamıştır. Bu dönemde mezar eşyası
veya ölü hediyesi olarak kullanılan figürinlerin yaygın kullanımını kanıtlayan çok
sayıda yerleşmenin varlığına tanık olunur. “Bu merkezler buluntu çokluğuna göre
sıralandığında 10000’ e yakın eser ile Tanagra birinci sırayı alır.” (Işın, 2007: 109)
Mezar armağanlarının/eşyalarının temel işlevi öteki dünya ile bağlantı kurmak
şeklinde özetlenebilir. Kris ve Kurz’ a göre; tasvir ile tasvir edilenin eşitlenmesi
şeklinde tanımlanan bu durumda (2013: 80) fizik dünya ile metafizik dünyayı birbirine yaklaştırma eğilimi görülür. Bu eylem simgeseldir ve Bruhl’e göre “simge
‘temsil ettiği’ şeyi hakikaten gerçekleştirme gibi bir erdeme sahiptir.” (2006: 215)
Yine Bruhl’e göre “modern insan ‘temsil etme’ sözcüğünü metaforik anlamdan
öteye götüremezken, ilkeller sözcüğü gerçeğin kendisi olarak kabul etmektedirler.” (2006: 222) Mistik düşünce yapısına uygun zihinler için aynı anda iki yerde
bulunmak çelişkiye yol açmaz iken, rasyonel düşünce kronolojik öğretinin dışına
çıkamaz. Başka bir deyişle “bir yabanıl, daha ilerlemiş halkların doğa ile doğaüstü
arasına çizdiği çizgiyi genellikle pek kavrayamaz.” (Frazer, 2004: 10)
Örneğin; yaşam ve ölüm ilişkisine dair bugünden farklı bir anlayışa sahip olan Antik Mısırlılar, ruhun farklı kısımlardan meydana geldiğine inanırlardı. Bu kısımlar
ka, ba ve akh’dır. “Ka kişinin yaşam enerjisi ve zorunlu olarak fiziki ikizidir. Ba ölünün yaşam ülkesi ile ölümden sonra gidilen ülke arasında haberleşebilme özelliğini
temsil eder. Akh ise ölünün gücü ve ruhudur.” (Beewer ve Teeter, 2011: 178-179)
Bir kişinin ölümden sonra yaşayabilmesi adına ba, ka’nın sığınabileceği bir yer gerektiğine inanan Mısırlılar için bedenin korunması yani mumyalama çok önemli
bir ritüeldir. Bunun yanı sıra mezarlardaki serdap6 denen bölümde ka’nın gücü
ile canlanacağına ve ruhun dinlendiğine inanılan heykeller bulunurdu. Birbirine
benzemeyen, münferit tasvirli7 bu heykeller antik dönemdeki temsil anlayışının
etkili örneklerindendir. “Ka” yani ruh bu bedene sığındığından fiziki olarak ölmüş
olmanın bir önemi kalmaz. İletişim “kendisi olan” heykel ile sağlanır. (Görüntü 3)
Bu durum, her ne kadar modern toplum tarafından safsata olarak nitelendirilse
de, ilkellerde simgenin önemli bir yere sahip olduğuna ve etkinin simgesel eylem
ile sağlandığına ideal bir örnektir.

6- “Kişisel mezarları kaplayan basit toprak tümseği Mastaba’da
(Arapça “kürsü” anlamına gelen sözcükten gelmektedir) ölünün taştan ya da ahşaptan yapılmış heykelinin bulunduğu mühürlü oda” (Beewer ve Teeter, 2011: 185-186)
7- Özellikle M.Ö. 2500-2000 arasında birbirine benzemeyen yani her mezar sahibi için ayrı tasvir edilmiş portre,
büst ya da heykel örneklerini görmek mümkündür.
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Görüntü 3. Sertab’da yer alan çeşitli büst örnekleri

Mezar armağanı olarak bırakılan Tanagralar için de benzer bir düşünce yapısından
bahsetmek mümkündür. Ölünün ruhu için bırakılan heykelcikler gündelik yaşamdan kopan bedenin fizik dünya ile bir bağlantısı gibidir. Burada günümüzdeki zaman ve mekân algısından bahsetmek mümkün değildir. Figürinler; gündelik hayatın tasvirleri ya da hakikatin simgeleri niteliğindedir (Görüntü 4).

Görüntü 4. Bir çocuğa ait mezar buluntuları, M.Ö. 4. yy

Seyir Nesnesi Olarak Figürin

Tanagraların 1870’lerdeki keşfinden sonraki süreçte özellikle Dansöz Titeux’un
farklı yorumları dikkat çekmektedir (Görüntü 5). Titeux özelindeki eksen kayması bugün farklı amaçlarla kullanılan biblolar için de geçerlidir. Biblolar ile figürin
estetik boyuta yani göz hizasına taşınmıştır. Deneyim ve gözlemin aşırı derecede
önemli olduğu modernlerce mantık dışı bulunduğundan; öteki dünya / ruh ile iletişim kurma çabası, -mış gibi yapma(gerçeğin yerine koyma) ritüellerinin imgesi
olan figürinler; yerini hediyelik eşya, seyir nesnesi, en fazla semavi dinler ile ilintili
metaforlara bırakmıştır (Görüntü 6). Bruhl bu farklığı;
“ilkel toplumlarda simge nesnesiyle aynı töze sahip olacak düzeyde bütünleşmektedir... O kişinin çok uzun bir süre önce ölüler ülkesine yerleşmiş olmasının hiçbir önemi yoktur. Bunlar gibi mistik düşünce yapısına uygun bir
şekilde koşullandırılan zihinler açısından aynı anda iki ayrı yerde bulunmak
çelişkiye yol açmaz.” (2006: 222)

şeklinde açıklar. Modernlerde ise bu ilişki yalnızca rasyonel yani zihinsel boyuttadır.
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Görüntü 5. Dansöz Titeux (sol-M.Ö. 4. yy) ve seramik yorumları (19. yy)

Görüntü 6. Dansöz Titeux (sol) ve porselen kadın figürin (sağ)

Sonuç Yerine

Sonuç olarak bugünün porselen bibloları için kutsallıktan arındırılmış tanagralar
denebilir. Bu da kutsal düzeyle (metafizik) kutsal olmayan deneyim düzeyi (fizik)
arasındaki sürekliliğin kesintiye uğradığına işaret eder. Bu anlamda, zamanı çizgisel değerlendirmek yani modernleşme, düşünce yapısının “gelişmesine” değil
“değişmesine” sebep olmuştur. Modern sıfatının tanımında kitlelere mal edilen
kronolojik bir sınıflandırmadan ziyade düşünce sisteminde ya da evreni algılamada gerçekleşen değişimlerden söz edilmelidir. Bu çalışma, modernizm eleştirisinin
farklı açılardan ele alınabilmesi adına kişisel bir başlangıç noktası niteliğinde olup;
disiplinler-arası bir adayın kendi deneyimlerini ve sorgulamalarını literatüre dayandırma çabası şeklinde okunabilir.
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Hipergerçekliğin Aynasında Sanatın Ne’liği
The Definition of Art on Hiper-Reality Mirror
Feyza Gürleşen
Görsel Sanatlar Öğretmeni, Tarhuncu Ahmet Paşa Ortaokulu

Özet

Sanatın, yaşadığı tarihsel tıkanma nedeniyle uzunca bir süredir saplandığı simülasyon süreci, “şey”lerin imhasını getirmekte, gerçekliğin tanımıyla paradoksal biçimde oynamak, Duchamp’tan bu yana sanat ile gerçeklik arasındaki ayrımı ortadan kaldıran sorgulamanın çağdaş düzlemde eskitilmiş bir tekrarına götürmektedir. Sanatsal bir yapısöküm modeli olarak
yeniden üretim mantığı, sanat yapıtını onkolojik açıdan belirsiz döngüler ağına aktardığı için
sorunludur ve aşındırılmış bir strateji olarak gerçekliğin dolaysız kullanımı ya da çoğaltılabilen taklitleri sanatın ne’liği üzerine çoktan sorulmuş soruları aşamamaktadır. Dolayısıyla bu
çalışma, sanatta Duchamp’la başlayan Warhol’la başka bir evreye taşınan ve giderek anlam
boşluğunun cisimleştiği simülatif süreci, makro-ölçekte hipergerçekliğin aynasına sürükleyen soruları tersinden sorarak ve hipergerçeklik temelinde sanat yapıtını belirleyen ölçeklerin algısal değişkenliğini sorgulayarak tartışmaya açmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Sanat, Gerçeklik, Hipergerçeklik, Simülasyon, Taklit

Abstract

The art stucked in simulation process for a long time due to historical congestion has destroyed things and to play with the definition of art paradoxically from Duchamp takes the
inquiry annihilating separation between art and the reality to an old repetition altered on a
modern plane. The reproduction logic regarded as deconstruction model is problematical
due to conveying the artwork into the cinetwork of ambiguity ontologically. And the directly usage of reality as a detrited strategy or reproducible imititations can not go beyond
the old questions about art’s definition. Accordingly, this study questionizes the simulation
process which began with Duchamp and was passed on to another phase with Warhol, and
gradually has become meaningless by asking the questions reversely related to hyper-reality mirro in macroscale and by questioning the perceptive scales variability which determines the artwork on a hiperreality base.
Keywords: Art, Reality, Hiperreality, Simulation, Imitation
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1970’lerin ortasında, özellikle Amerika’da, sanat dünyasının değişen sosyal yapısı,
bireysel bazda genç sanatçı arayışını patlatınca, artık tarihe gömülmeye başlayan
sanatsal akımlar, yerini yavaş yavaş feminizm, kimlik ve kültürlerarasılık gibi politik hareketleri ön plana çıkaran küratöryal sistemlere bırakmıştı. Soho gibi dev
yatırım bölgeleri, oluşan bu yeni sirkülasyon nedeniyle aynı zamanda farklı sanatsal budaklanmaların da merkeziydi ve sanatta geleneksel malzemeden gündelik
nesnelerin yoğun kullanımına geçilmesi de aynı sosyal değişimin sonuçlarından
biri olarak hızla yaygınlaştı. Sanat artık yarını temsil etmek ya da yeniyi işaret
etmek zorunda değildi. Bu nedenle aynı yıllar, sanat ve gerçeklik ilişkisinde yeni
problemlerin oluşması ve soruların sorulmasına neden olmuştu. Herkesin sanatçı
olabileceğini iddia eden Andy Warhol gibi Joseph Beuys ta her şeyin sanat olabileceğini söylemiş, 1. Dünya savaşında savaş pilotuyken yaşadığı anları, olayların
temel figürü olan keçe ve hayvan yağı ile simgeleştirerek bu iki malzemeye kavramsal manalar yüklemişti. 1950’lerin başında sanatında gerçekliği en çok kullananlardan biri olan Robert Rauschenberg te sayısız gündelik nesneyi yapıtlarının
temel parçasına dönüştürmüş, Fluxus etkinlikleri dahilinde sıradışı denemeler
yapmıştı. Gerçekliğin bizzat sanat yapıtı olarak sunulması fikrinin müzikteki karşılığını yaratan John Cage ise piyano ile uzun bir sessizliği sergilediği ünlü “4 Dakika
33 Saniye” adlı işinde, sessizlik esnasında diğer seslerin duyulmasını arzu ederek,
bugün çağdaş sanat formlarını hala yoğun olarak etkileyen sanatı hayata indirgeme stratejini müzikte denemişti. Böylelikle gerçeklik, sanatın temsili iken kendine
dönüşmüş, sanata yüklenen anlam ise başkalaşıma girmişti.
Ancak “sanat nedir” sorusunu beraberinde getiren bu durum Warhol ya da Rauschenberg’le başlayan bir süreç değildir. Bu sorunun fikir babası olan Marcel
Duchamp, burjuvazi değerlerine karşı alaycı bir direniş ve reddin temsili olarak
başlattığı dada hareketini “Çeşme” ile bir adım öteye taşımadan önce, bir havacılık sergisinde gördüğü makine aksamını yücelterek, gündelik bir nesnenin yapıt
statüsüne pekala sahip olabileceğinin sinyalini çoktan vermişti. Duchamp retinal
sanata karşılık olarak gösterdiği görsel kayıtsızlığı düşünsel bir alternatif olarak
sunmuş ancak bu hamlesiyle sadece yaşamın sanata dahil oluşunun değil, klonlama yoluyla gerçeğin yerini alan simülakr bir evrenin de önünü açmış oldu. Çünkü
sanatsal dokunuşlar yerine felsefi adlandırma, çağdaş sanatın bir anda kuvvetle
sarıldığı yegane can simidi olacaktı. Bu durumu Duchamp’tan sonra Neo-Dada
ünvanıyla günümüze taşıyan Warhol ise günümüz sanatını çepeçevre saran bu
gerçeklik oyununu, popüler kültüre övgüyü temel alan ve iş dünyası ve piyasayla kucaklaşan bir sanatın sınırları içine taşımıştır. Warhol’u, yapıtı felsefi temelde
yapıçözüme uğratan Duchamp gibi tarihsel avangartlardan ayıran nokta, geçmişin
direkt olarak yapay biçimde diriltilmesi, (ki tam da bu nedenle Duchamp’ın çeşme
ile yarattığı estetik şaşkınlık Warhol’da görülmemektedir. Dolayısıyla Duchamp’ın
hazır yapıt aracılığıyla sorduğu sorular, sanatın gerçekliğiyle oynayan ve benzer
bir şeyi yapıyormuş gibi görünen Warhol’un ve ardından gelenlerin nesnelerini
hükümsüz hale getirir.) eleştirel ütopyadan sıyrılması ve estetik kurtuluşun amacındaki farklılıktır. Sanatın nesnesi Warhol’dan çok önce yapıçözüme uğramışsa da

336

International Art Symposium

sanatın öznesinin yok edimi onunla bir adım öteye taşınmış, nesnelerin temsiliyeti
altında piyasa mevhumunu kutsallaştıran ve yapıt niteliği ile sanat yapıtını tasfiye
eden ruh halini kalıcı hale getirmiştir.
Peki gerçekliğin bu biçimde dolaysız kullanımı ya da çoğaltımı zamanla sanatsal
gerçekliğin aşınmasını getirmiş midir? Baudrillard bu soruyu hipergerçeklik teorisi
ile yanıtlamaktadır. Kendisi hipergerçeklik ya da simülasyon kavramını;
Bir köken ya da gerçeklikten yoksun gerçeğin modeller aracılığıyla türetilmesi olarak açıklar. Ona göre gerçeğin yerini alan simülakrlarla birlikte
düşgücü tarihe karışmıştır. Gerçeğin sonsuz sayıda çoğaltımıyla gerçekle
gerçeğin üst üste simüle edilmiş modelleri, atmosferden yoksun bir hiper
uzamda kombinetuvar modellere benzeyen, sentetik bir şekilde üretilmiş
gerçek, diğer adıyla hipergerçektir (Baudrillard, 2008:14).

Tıpkı aslında hakiki boyuttan yoksun olan Disneyland gibi. Baudrillard gibi Meyrowitz de Disneyland’i postmodern uzam ve simülasyonun örnek çerçevesi olarak
zikreder.“Çağdaş turistin gezinti yerlerine, konulu parklar gibi tatil mahallerine ve
giderek müzelere, kendisine sunulan gösterilerin simülasyon olduğu bilgisiyle yaklaştığı ve montajlanmış dünyayı ve hiper-gerçekliği olduğu gibi kabul ettiğini”söyler (Featherstone, 1996:107). Ayrıca Los Angeles’taki devasa eğlence simülatörleri, Dubai gibi yapay biçimde gerçekliği yeniden üreten hiper uzam mekanlar veya
aslının yerine inşa edilen replikaları (mış gibi yapılan tv programları, gerçekliğin
teknolojik yolla manipüle edildiği medya, sosyal medya ve kitle iletişim araçları,
maskelenmiş siyaset ve sanat ve iş dünyası vb.) düşünüldüğünde devamlı bir kurmaca ve yer değiştirme söz konusudur.

Görüntü 1. Dubai, Yapay Palmiye Adası

Bu yeniden canlandırma kültürü aslında darbeyi kültürün özgürleştirici gücüne
vurmuştur. “Neo-figürasyon bir yandan benzerlikten yardım dilenirken, bir yandan da yeniden canlandırılan nesnelerin artık namevcut olduklarını, yani hiper
gerçek bir şeye dönüşmüş olduklarını gösteren kesin bir kanıttır” (Baudrillard,
2008:73). Sanatın tıpkı kitle iletişim araçları gibi görsel emilim aracılığıyla yanıl-
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samaya teşvik etmesiyle sahte gerçekliğin sınırsızca çoğaltımı, tüm anlam aşırılıklarının çöküşünde olduğu gibi gerçekliğin çöküşünü yaratır. Kopyası tarafından
imha edilen gerçeklik, yaşamla replikası arasındaki tehlikeli ilişkinin sonucudur.
“Ütopya gerçekleşti…yapabileceğimiz tek şey, bitip tükenmez simülasyonlar içinde
yeniden üretmemiz gereken ideal, düş, görüntü ve hayalleri sonsuz biçimde çoğaltarak yaşıyoruz” (Baudrillard,1998:10).
Bu durumda simülasyon kültürü, göründüğü gibi bir üretim ve anlam kültürü değil, anlam üretiyormuş gibi görünen bir kültürdür. Warhol bu kültürün mükemmel
bir örneğidir ve Warhol’dan bu yana pek çok sanatsal üretim de, anlam arayışı
ve sorgulama ideali yerine, yerleşik mekanizmalara hiper uyumun prototipine
dönüşmüştür.

Görüntü 2. Jeff Koons, Temel Reis, 2009-2011,
Ayna Parlaklığında Paslanmaz Çelik Üzerine Transparan Boya,
198.1 x 131 x 72.4 cm

“Brillo kutularının iyi bir tasarım olmasını sağlayan faktörlerin, Warhol’un Brillo
Kutusu’nun iyi ve hatta muhteşem bir sanat eseri olmasında hiç bir payı yoktur.
Marketlerdeki tüm kutular aynı felsefi niteliklere sahiptir”. (Danto, 2014:52) Warhol, James Harvey’in endüstriyel olarak tasarladığı brillo kutularını yapay olarak
yeniden ürettiğinde, nesne ve onun dolaysız çoğaltımı bir felsefi dayanaktan
yoksun değilmiş gibi görünse de kaçınılmaz olarak simülakrın bir parçası haline
gelir. Çünkü sahte biçimde gerçeğin kendisine dönüşen görüntüde gerçekliğin
yapay olarak yeniden üretimi söz konusudur.
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Görüntü 3. Andy Warhol, Brillo Kutusu (Sabunluk), 1964,
Ahşap Üzerine Sentetik Polimer Boya ve İpek Baskı Mürekkebi, 43.3 x 43.2 x 36.5 cm

Zamanın nabzını Duchamp kadar iyi tutan Warhol, ondan farklı olarak yoksunluğu
verimli bir makineye evirirken, anlamı hissizleştirerek bizi sanatın eleştirel derinliğinden kurtarmıştır. Baudrillard’ın, görüntü, olgu ve devinimlerin anlamsızlığını,
söylemin anlamsızlığı içinde yansıtabilecek yegane isim olarak gördüğü Warhol,
yüzeysel bir fetiş nesneyi, sistem aracılığıyla estetik ötesi fetişizme katan kişidir.
“Warhol’un görüntülerinin gerisinde Warhol’un kendisinin olmaması gibi, parçacıkların yörüngelerinin izlerini taşıyan ekranların gerisinde de gerçek evren yoktur…Warhol bu koşulsuz simülakrın resmidir,Warhol bir mutanttır” (Baudrillard,
1998:98).
Bir sanat yapıtı olan Brillo kutusuyla ticari nesne olan Brillo kutusu arasındaki kusursuz benzerlik için şablon imalatı tercih eden Warhol, bu yolla bir yandan anlam
ve cisimleştirme arasındaki ilişkiyi özellikle deforme ederken diğer yandan sanat
ve gerçeklik arasındaki mesafeyi salt zihinsel düzlemde korur.
Yapıt, sanat olduğunu aceleci bir metaforla savunur; sanat-yapıtı-olarak-brillo kutusu. Sonunda sıradan bir nesnenin bu dönüşümü, sanat
dünyasında hiçbir şeyi dönüştürmez. Sadece sanatın bu metafor mümkün
olmadan önce kesinlikle belli bir tarihsel gelişme gerektiren yapılarını gösterir…Brillo kutusu, bir sanat yapıtı neyi yapıyorsa onu yapar: bir dünyayı görme biçimini dışsallaştırır; bir kültürel dönemin iç dünyasını açıklar;
kendini bir ayna haline getirerek krallarımızın bilincini görmemizi sağlar.
Brillo kutusu gibi bir şeyin mümkün olduğu an kaçınılmaz ve anlamsızdır.
Kaçınılmazdır; çünkü bu hareket yapılmalıdır, bu ya da başka nesneyle. Anlamsızdır; çünkü bir kere yapıldığında bir kez daha yapılması için bir neden
yoktur (Danto, 2012:230).
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Hem maddi hem felsefi olarak yer değiştiren nesneler, sanat yapıtının ve ayırt
edilemez gerçekliğin buluşma noktası değildir. Sanatın felsefi tanımlarının sanat
içindeki uygulanabilirliğini sorgulayan bu yaklaşım, meseleyi Wittgenstein’ın tanımlanamazlık argümanına götürür. Bir yaratma eyleminin sonucu olmadığı kabul
edilen varsayım, kendi bilinç ve felsefesine yabancılaşmayla başlayan ironik bir temel tanımlama problemini beraberinde getirmektedir. Wittgenstein’ın kurumsal
faktörlerle belirlenen sanatın tanımının aslında tanımlanamayacağı tezi, gerçeklik
ve onun replikaları arasında gidip gelen teatral sonsuzu müphem kılar. Gerçeklikten kopuk, ondan aşkın ancak onun bir parçası olarak görülen bu tanıma tersten
bakıldığında onun ayırt edici ya da aşkın olma niteliği salt kurumsal çerçevenin
bakışı dışında saptanması zor bir olgudur. Çünkü bu yaklaşıma göre “Bir takım
kurumsal koşulları yerine getirdiğinde bir nesne, dışarıdan sanat yapıtı olmayan,
sıradan bir nesneden farklı görünmese de sanat yapıtıdır.” (Danto, 2012: 48).

Görüntü 4. Felix Gonzales Torres, İsimsiz (Mükemmel Aşıklar), 1991
Duvar Üzerine Boya ve Saatler, 35.6 x 71.2 x 7 cm

Yani herhangi bir şeyi sanat eseri yapan noktanın, onu tarihsel olarak nasıl adlandırdığımız ve onunla ilgili estetik algımız olduğu bir gerçektir. Kavrama biçimi,
tanımlayıcı nitelik yani takdir farkıdır. O halde alımlayıcısına göre anlam değiştiren
izmarit dolu kül tablasının (Damien Hirst) sergide çöp sanılarak atılması şaşırtıcı ya
da eğlenceli bir durum değildir.
Görüntü, gerçeğin sanal gerçekliği olduğu için artık onu düşleyemez, gerçeklik gerçeklikten kovulmuştur…göstergenin en yüce işlevinin gerçekliği
ortadan kaldırmak ve aynı zamanda kayboluşu perdelemek olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Günümüzde sanat ta farklı bir şey yapmıyor. Bu durumda
inanacak başka bir alternatif bulunmadığı için bir simülakr olarak sunulan
gerçek, gerçeğin aşırılığı altında erir.” (Baudrillard, 1998:14).
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Mike Bidlo ise, sanat yapıtlarına yüklenen misyonu kırmak için, bu yaklaşımı bir
adım daha öteye taşıyarak benzer bir şeyi, gerçekliğin kendi yerine bizzat gerçekliği çoğaltan Warhol’un nesneleri üzerinde yapmış, Warhol’un brillo kutularının
birebir taklitini yani taklitin taklitini sunarak gerçekliği kopyalayan hipergerçekliği
tekrar kopyalamıştır. Bidlo bunun nedenini kutuların yapım aşamasını anlamak
olarak açıklasa da isteyerek ya da istem dışı biçimde gerçekliğin imajlara retransferiyle zamanın bir dizi sonsuza parçalanması amaçlamıştır. Bu durum ise Walter
Benjamin’in ünlü makalesinde vurguladığı, çoğaltımın getirdiği aura yitimini kaçınılmaz kılmaktadır.

Görüntü 5. Mike Bidlo, Warhol Değil (Brillo Kutuları,1964), 2005.

Küratör Pontus Hulten de benzer bir şeyi başka gerekçelerle yapmış, Warhol’un
ölümünden sonra sipariş ettiği yüz kadar “sahte” brillo kutusuna orijinal sertifikası
düzenlemiştir. Bu haliyle, zaten bir grafik tasarım ürününün kopyası olarak sanat
statüsü kazanmış olan brillo kutuları ve onun orijinali olduğunu iddia edilen kopyaları arasındaki durum, kavramsal boyutuyla bu iki nesne arasındaki ilişkiyi zora
sokmaktadır. Hulten böylelikle aslında yapıt statüsünün ne denli kaygan olduğunu
gösteren bir deney yapmıştır çünkü Warhol, her ne kadar öznesi olmayan sanatı
amaçladığını iddia etse de Andy damgasını gösterir sertifikalar olmadan onlar sadece bir kutudan ibarettir ve bu haliyle bir hiçtir. Alelade bir nesneyi milyonlarca
dolarlık bir sanat eseri mevkisine terfi etttiren özünde Andy Warhol markası olduğu düşünüldüğünde özneyi boşa çıkarıyormuş gibi görünen bu iddia pek gerçekçi
gözükmemektedir.1
Aslında bir serigrafinin Warhol ya da başka bir sanatçıya ait olduğunu işaret eden
öznel temas olmadığından sanatçının Fabrika’sında “imal edilmiş” eserlerde de
marka adlandırması dışında herhangi bir kişisel iz yoktur. Sıradan bir görüntüyü
anlamdan yoksun bir öteki-estetiğe sürükleyen Warhol, böylece bu katkısız yanılsamayı paketleyen yegane markadır ve sıradanlığın sanatsal yansımasının ötesin1- Warhol 1963’te “keşke başkaları da serigrafi yapmaya başlasa, o zaman resimlerimin benim mi yoksa bir
başkasının mı olduğu anlaşılmazdı açıklamasını yapmıştı. (Danto, 2014:114)

Uluslararası Sanat Sempozyumu

341

de geriye çekilmiş gibi görünen öznenin, bilakis yapıtın önünde gitmesi tam da bu
yüzdendir.
Duchamp ve Warhol’un imgelerinin kendinden sonraki sanatsal üretim dönemini
bu denli etkilemeleri, sonsuz imge üretimi potansiyeli taşımaları ve bu imgelerin
kendileri dışında, kendi sınırsız matrixini yaratan göstergeler kümesi arasındaki
eşitlenmeyi temsil etmelerindendir. Aynı yaklaşımı aşındıran Peter Fischli ve David Weiss’ın nesneleri de hazır yapıtların ayırt edilmesi zor simülasyonlarıdır.
Bu nesneler gerçekle simüle edilen arasındaki gözle görünmeyen farkı açıkça imha etmesi suretiyle müzede sergilenir. Müze izleyicisi, yapıtlara eşlik
eden ve Fischli ile Weiss tarafından sergilenen nesnelerin “gerçek” değil
“simüle edilen” hazır yapıtlar olduğunu açıklayan metinlerle bilgilendirilir...
gerçek ve simüle edilen arasındaki fark, “ayırt edilemez” sadece üretilir
çünkü dünyadaki her nesne, aynı anda hem “gerçek” hem de “simüle edilen” şekliyle görülebilir (Groys, 2014:43).

Görüntü 6. Fischli ve Weiss, İsimsiz, 1992-2000, Poliüretan Köpük, Ahşap Paletler, Kalas ve Diğer
Malzemeler Üzerine Akrilik Boya, Değişken Boyutlarda

Fischli ve Weiss simülasyonları sadece kurumsalın bünyesindeki tarihsel temsil
sistemi içinde görsel olmayan bir fark ve anlam kazanır. Onlar, üretilmesi bile gerekmeyen bu nesneleri farklı bir refleksle görmemizi sağlayan yani algısal farklar
öneren fikirler sunar.
Sanat dünyasının kurumsal çerçevesi tarafından sanat yapıtı olarak görüldüğünde, maddi nesnelere (ya da artifaktlere) sanat yapıtı diyen paralel
sanat kuramlarında paralel kafa karışıklıkları kalır. Kurumsal Sanat Kuramı
yine de Duchamp’ın Fountain (Çeşme) sinin nasıl olup da herhangi bir nesne statüsünden sanat yapıtı statüsüne yükseltilebildiğinin hesabını verebi-
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lirken, ona her açıdan benzer diğer pisuarlar ontolojik açıdan düşük kategoride kalırken bu, pisuarın nasıl bu kadar çarpıcı bir terfiye maruz kaldığını
açıklamaz. Bizi hâlâ, biri sanat yapıtı olan, diğeri olmayan, ayırt edilemez
nesnelerle baş başa bırakır (Danto, 2012:24).

Yeni temsil kuramı pisuarın nasıl bir sanat yapıtı olduğu sorusunu tek bir cümleyle açıklar; “...çünkü bu pisuar bir şey hakkındadır ve sanat nesnesinin doğası
hakkında söyleyecek bir sözü bulunmaktadır.”(Carrol, 2012: 49). Bu noktada anlamsal içerik devreye girmektedir. Ancak postmodern us, popüler kültürle iyice
belirginleşen yapısındaki estetik umursamazlık ve çoğulcu demokrasi ile geçmişin
tarihsel bir taşıyıcı olarak kullanılması ve yorumu dışında bir önermede bulunma
gereği duymadığından, deneyim değil düşünce tabanlı olması niteliğini de aşarak,
nesnelere herhangi bir anlam yüklemeden de onları boşlukta ve seri üretimin bir
parçası olarak sunabilmektedir.
Her şeyin doğru sebeple sanat olabileceği şeklindeki önermeye bağlılık
herkesin isteyeceği kadar özgür ve açıktır. Yine de sanat yapıtı olabilecek
türde bir şeyin ne olabileceğine dair kısıtlamalar koyulmamışsa da, gerek
ve yeter koşulların neyin sanat yapıtı olabileceğine dair bazı koşullar getirmesi gerektiği iddia edilebilir (Carrol 2012: 325).

Kendi felsefi anlamını ve tarihsel sürecini yavaşça yitiren bir kültürel evrede Derrida’nın felsefi yapıbozum konusunda bahsettiği sanat-gerçeklik ayrımının sanatta karşılığı olan Duchamp bir karşı estetik aygıt olarak kullandığı yapıbozum düşüncesini, farkında olmadan gerçekliğin anlamını kaybettiği bir simülakr devreye
kadar taşımış, bugün sanatın ve hayatın gerçeği kavramları bir kültürel suistimal
içinde tüm uçucu nitelikleriyle zamansallıklarını yitirmişlerdir. Bu durum günümüz
sanatında taklitin taklitlerinin de dahil hiçbir şeyin artık yadırganmadığı bir benimseme sürecini olağan hale getirmiştir. Böylelikle derin bir toplumsal hipnoza
istinaden metaforun gerçeklik içinde yok oluşuna inanıyor görünmemiz, simülasyona dahil olmamız istenmektedir.
Toplumsalın yuttuğu iç bükey aynalarla bir ışık kaynağından yoksun olan
yansıtıcılar olarak, kökensiz, mesafe kavramından bihaber gerçekle göstergeler arasındaki o yüce çarpıtmanın bekçileri olan bizler, bu ikisini uzlaştıran oyunun sahneye konulması aracılığıyla tuzağa düşürülmüş, felç olmuş
durumdayız…Her türlü gerçek olasılığını kusursuz bir dublikasyonla caydırma; makroskopik bir aşırı sadakat, hızlandırılmış bir yeniden kazanma…bunun adı korkunç bir kısa devredir (Baudrillard, 2010: 82-62).

Bu bağlamda Baudrillard’ın simülakr olarak nitelediği ve Baudrillard’dan önce de
ilan edilmiş olan gerçeğin ölümü, sanatın uzun bir süre temelini oluşturan taklit
(mimesis) kavramını 20. Yüzyılın başındaki modernist kırılmanın sonunda bir anlamda doğayı kavramsal algılama ile tekrar taklit yoluna (bu kez imitasyon gerçeğinin birebir yanılsaması olarak ayırt edilemezlik ölçeğinde çoğaltım ya da oluştur-

Uluslararası Sanat Sempozyumu

343

madan bizzat doğanın kendisinin kullanılması suretiyle gerçekleşmiştir.
Bu yanıyla “Yeniden üretilerek evcilleştirilmesi nedeniyle röprodüksiyon, gerçek
olandan daha gerçek, daha kabul edilebilir hale gelir, reprodüksiyon ikili bir kısırlaştırmadır; hem sanat eserini hem de ona ilişkin bilinci genel anlamda bilinci,
kısırlaştırır.” (Kuspit2006:25).

Sonuç

Duchamp’tan beri sanat yapıtını seçmek, (sanatçı kimliğinde yaratıcı özneden
seçici özneye geçiş) sanat yapıtını yaratmakla eşdeğer kabul edilmekte, hayatın
imzalanması, sanatın büyük oranda seçime, alıntılamaya ya da taklitle çoğaltıma
devretmesi, sınırların aşılamadığı bir simülasyon döngüsünü sabit kılmaktadır.
Ancak bir karşı estetik, bir sistem karşıtı tavır ve şeyleşme kültürüne başkaldırı
olarak başlayan yapıbozum düşüncesi sanatsal alanda kültür endüstrisine hizmet eden tüketim ve şeyleşme kültürünün bizzat kendisiyle sonuçlanmıştır. Hazır
nesne ilk kez bir yapıt olarak ortaya konduğunda parlak bir fikir ve sanatın tarihsel sürecindeki en sıradışı sorgulama biçimi olarak değerlidir. Ancak Duchamp’ın
sanat dünyasına kazandırdığı felsefi katkı, şimdilerde tüm bu nedenlerle anlamını
yitirmiş gibi durmaktadır. İçi boşaltılana kadar sömürülen bir kavram olarak hayatın sanata dönüşümü, Duchamp’tan beri çağdaş sanatın doğal seyri olarak görülse
de sanatın hayatın içine kolay yoldan yedirilmesiyle ortaya çıkan ve kendi yörüngesinde dönen bir düzenek her yanı sarmıştır ve bu sistemin ürettiği sonuçtan
geriye, anlamdan sıyrılmış bir boşluk kalmıştır.
Bugün her türlü şey sanatın nesnesi olabilir. Ancak sanat ve gerçeklik arasında
umursamaz bir illüzyonun değer gördüğü devasa bir yanılsama sürecinden geçtiğimiz düşüncesi, “sanatı değerli yapan şey nedir” sorusuyla birlikte sanatı nasıl ve
ne şekilde somutlaştırdığımızla ilişkili olarak tartışmalıdır. Bir fikri cisimleştirmenin
sayısız biçimi vardır. Dolayısıyla sanatın ne’liğini ortaya koyan şeylerden biri de,
gerçeklik, temsiliyet, imge ilişkisinin nasıl kurulduğu yani anlam ve imge üretimi
arasındaki başarıdır. Buradaki temel iddia, sanatı, gerçekliğin çoğaltımı ve temellük sanatından oluşan bir simülasyon sürecinden çıkararak zenginleştirecek başka
yolların da mümkün olduğudur.
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Tuhaf Bağıntılar – (Medya) Sanat ve Bilim ile İlişkili
Günümüze Dair Bazı Sorunsallar
Strange Relations – Some Questions of Our Time in Connection
with (Media) Art and Science
Doç. Dr. Zsolt Gyenes / Habil DLA, Assoc. Professor
Kaposvar Üniversitesi Sahne Sanatları ve Görsel Sanatlar Fakültesi
Kaposvar University Faculty of Visual and Performing Arts

Özet

Tekno-medya olarak da adlandırılan teknoloji tabanlı medya, gerçeğin reprodüksiyona çok
daha mükemmel bir şekilde aktarılma ihtiyacından doğmuştur. Sanat, bir anlamda, malzemeyi karşına alan bu denge durumunu kırmayı taahhüt etmektedir. Reprodüksiyonun kendisinden çok üretim sürecine odaklanan deneysel sanatçı bunlardan biri olacaktır.
İki yönlü bir karaktere sahip olan teknik resim reprodüksiyon ya da manipülasyon (yaratım) vasıtasıyla tanımlanabilir. Böyle bir bölünmenin tartışması fotoğrafın ortaya çıkmasıyla
gündeme gelmiştir. Dijital ortamlara dair kökenleri deşmeye gerek yoktur çünkü başlangıçlara yaklaştıkça bağlantılar kopup gitmektedir. Günümüzde yanılsama seviyesi daha önce
eşi benzeri görülmemiş bir mükemmelliğe ulaşmıştır, ancak öte yandan, fiziksel gerçekliğin
analojisi tamamen gözden kaybolabilir.
Ses ve resmin ilişkisi: ortak köken, benzerlikler (analojiler), farklılklar, pasajlar, Görsel Müzik
ve dijital ortamın rolü ve ortak platform. Evrensel dil binarity’dir (en basit dil olduğu süphe
götürmez).
Kökenlere geri dönerek; günlere ve gecelere…. Postmodern sihire dönüşür….
Görsel müziğin çağdaş sanatçılarının çalışmaları.
Anahtar Sözcükler: Tekno-Media, Görsel Müzik, Deneysel Sanat, Ortak Platform,
Dijital Ortam

Abstract

The technology based media also called techno-media emerged from the needs for far
more perfection in the reproduction of reality. Art commits to break this state of balance in
the sense of striving against the apparatus. The experimental artist shall be the one, whose
focus lies on the act of the process of production despite of the fact of the reproduction
itself.
The double-sided character of technical picture can be described by the means of reproduction and manipulation (creation). The controversy of this split character showed up by
the appearance of photography.
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There is no need for treating the origins regarding digital environment, because the connections are fading away by getting nearer the beginnings. By today the illusion reached a level
of perfection which was never seen before, but the analogy to the physical reality might
disappear completely.
The relation of sound and picture: common root, similarities (analogies), differences, passages, Visual Music, and the role of the digital environment; common platform. The universal language is the binarity (no doubt the simplest language).
Back to the roots; back to the days and nights... Turns out to be a postmodern magic...
Examples of contemporary artists’ works of Visual Music.
Keywords: Techno-Media, Visual Music, Experimental Art, Common Platform,
Digital Environment
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Most contemporary media-art has a closer connection with science than traditional art has. It is derived from the techno-medial character of this new art-form.
The typical, tested methods are changed frequently. Intuition can be important
in learned work, and analysis can be very necessary in the connection with art.
If we want to understand the medial or other characters of contemporary arts
we should survey some special features of them. We attempt to outline a curve;
different periods separating three lengths of time in the last half century attached
with different aesthetic marks. It can take the medial period into consideration
from the spread of television. From the middle of the 1980’s we entered the postmedial period. The expression of postmedia is used in this article in different ways
as Lev Manovich does (Manovich, 2001). In the middle of the 1990’s a new turning-point knocks for entrance, when the digital environment begins to push out
the analog techniques. For a few years at the beginning of 2000 we experienced
a certain reversion . Analog solutions came up again. They make fusions with the
digital world and thus complete them. We may name this period as “crossmedial”.
It is still relevant now too. There can be a connection with fundamental aesthetic
motives and characteristics for these periods. The expression of predigital (epoch
of electronics) is typical of the medial period, while in the postmedial years it can
be spoken about as digital aesthetics. The feature of the crossmedial period can
be the postdigital aesthetics. The latter phrase was borrowed by Kim Cascone
(Cascone, 2000), but we use the meaning differently. Our interpretation is slightly
different from Ian Andrews too. His paper is also taken as a basic example. In our
postdigital era over and above the bakelite discs other old media appears again
in artistic settings, like the film or the analog video technique. These former solutions fill important roles in the digital environment, similar to blood transfusion
for humans. The issue 24/2014 of Leonardo Music Journal devotes importance
to this theme, raising a connection with more studies (Connolly-Evans, Fleming,
Kazuhiro).

Figure 1. Using analog and digital solutions, methods in (media)art
during the past half century.
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Against The Apparatus

The techno-media came into being to reproduce the world as perfectly as possible. In the background there were business interests above all. The doubled
process of world produces identical appearance. The art acts against this duplication, fights against the apparatus. The experimental artist is the one whose
focus lies in the act of the process of production despite the fact of reproduction
itself (Flusser, 1990, 66). The “aesthetics of fault” plays a strange role in the world
of techno-media (Cascone, 2000). All newer media, e.g. film, x-ray, video, xerox
and laser were created first of all with the aim of more perfect reproducing. The
entertainment and business life were generators in the background. Artists discovered these expression modes for themselves later and they instantly began
to use these methods in different ways. Artists have enlarged, moreover they’ve
stopped the original “capacity” of these mediums. The double characters of techno-media, – which means that every medium is reproduction, but at the same
time is manipulation – have followed the happenings till now. First of all artists
apply the manipulative characteristics of media. After the spreading of the digital
world the illusion could obtain previously never seen perfection. In contrast with
it the analogy can be gone to an end just like in full compared with the experienced and visible (out) reality. The reality can’t be outlined along authenticity,
but rather along belief.

The Aesthetics of Fault in Connection
With Given Works of Art

The artist makes the “fault” especially in conscious. One makes it therefore to
surpass the reproductive character. They rely on chance too. I illustrate that in
what manner we could move off from the simple duplication of world in connection with modifications. I take examples from my own creative practices. The
purpose is creating a new world. Visual matter of my audio-visual works now
and then sets out from a CT-animation. Computed tomography is an x-ray-based
examining method which is applied in medical service. The 3D reality is taken
to pieces by this technique. The original form can be restored. It appears then
as a virtual 3D spectacle. A scientific picture-analysing technique is unusual by
applying in art by itself. The process reflects the relation of science to art as well.
I placed such objects in the CT-capsule which totally depart from the usual use in
connection with this technique. I put a TV, a fragment/part of an old computer
in the capsule or sometimes I apply a wire-composition (see figure 2). All these
works were supported by the Health Center of Kaposvár University. Metal causes
disturbances on magnetic field. It considers fault at CT-technology. I used such
materials consciously. They interfere with their “turning out” visual information.
In accordance with it they proved interest in aesthetics aspect too. Thus I didn’t
strive to eliminate the disturbance, moreover I realized the strengthening of that.
I put together the “slices” (the taking space-form) to an animation (see figure 3).
The animated sequences appear, moving on separated layers. They form particular montage-relations. The whole work of art is presented as installation or “ex-
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panded cinema” (Youngblood, 1970). It is worth-while to write some sentences
about sound too which is connected to the above-mentioned work. The chance
and the “dislocated apparatus” created in this case also the particular expression
of form. The editing mode of TextEdit Speech doesn’t know what to do with the
frequently repeated sounds, with the unarticulated forms. The apparatus begins
to “stammer” or misses vowels and consonants. I constructed in a similar way
more sound-textures of works of mine. Then the sound-environment set out
from text. It resulted in a music-like, polyphonic expression due to the repetitive
structure. Finally the motion picture and the sound formed a co-ordinated Visual
Music, for which the given key-frames and expression modes assisted (Adobe
After Effects).

Figure 2

Figure 3

Audio-Visual Universe – A Few Problems in Connection
With Correspondences

Since television and video appeared the audio-visual genres have prevailed in art.
The relation of picture and sound is ever timely. Newer and newer solutions, constellations come in. The newer techniques enforce more fresh expression forms.
Countless new possibilities are offered in addition to the wide-ranging commercial settlings. For instance one could mention Peter Greenaway from the UK. He’s
investigated the expansion of movie for the last three-four decades. Motion picture and sound have fundamentally two different relations. One is “synchrony”,
while another is “asynchrony”. In this article we reflect the former subject more.
The wide-ranging sphere of Visual Music dated back for three centuries. Countless scientists and artists sought the correspondences, the coherence between
color and sound. Isaac Newton and his followers related the twelve-tone scale
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to the order of spectrum-colors. They excessively mechanical system led astray
on the field of art. All the more interesting are Goethe’s color-theory, the Russian
Alexander Scriabin’s or the Hungarian Alexander Laszlo’s activities in this respect.
These are really exciting examples which can be shown for the contemporary
artists of the XXI-th Century. Both of Alexanders outlined an open correspondence, where the synaesthesia could play an important role too. At present using
new technology and newer challenges, experiments could be realized. The German Jörg Jewanski calls attention to the mechanical correspondence (Jewansky,
2010). He drew the conclusion; the starting point would arise from the artistic
practice. This notion is in keeping with Goethe’s, Scriabin’s and Laszlo’s ideas and
experiments. Some problems in connection with mechanical correspondences
refer to Jewansky can be seen below:
– different physical natures; sound has mechanical, as color has electro-magnetic
wave character,
– neighbor colors can be mixed easily, while next sounds don’t do that and
– colors continuously, infinitely follow each other, so long as sounds are unambiguously separable from one another.
In spite of these problems this is an exciting, current sphere of research and artistic realization. It’s possible to connect to this theme sonification and visualization
too. Is there a “bridge”, special language which can help us to transform the different medial information, characters?

The General Language – Over Analogy and “Digitaly”

The most simple language based on most ancient operation; yes-no, white-black
etc., thus it’s built by the continuous struggle of contrasted tendencies and qualities. All of information and qualities reduced to binary functions on the digital platform. There is no force. The all differences, the origins has disappeared
over media. The passages are given; the correspondences become endlessly free.
Where there is no origin, there is no mediation. Visual Music shows the way to
the over of origin.
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Tüketici ve Sanatçı İlişkisi Açısından
Sanatın Ontolojik Paradoksal Sorunları
Paradoxically Ontological Problems Of Art
In The Terms Of Relations Between Consumers And The Artist
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Haykır
Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

Özet

Bu çalışmada sanatın ontolojik unsurlarından biri olan süje’nin sanata karşı tutumu, birikimi
ve beğeni standardının, sanat objesinin kabul görmesi ile var olma ilişkisi arasındaki çelişkiler irdelenmektedir. Yaratıcılık, ilerleme ve devrimci tutum ile yeni biçim ve ifade yolları
yaratma olgusu, sanatın en temel özü iken, sanat objesinin var olma imkânına katkı sağlayan, onun kabul gördüğü estetik süje olarak izleyici, küratörler, sanat erbap ve mercilerinin
“yerleşik sanatsal beğeni kıstasları” ve “değer yargıları” çerçevesinde yaklaşım göstermeleri sorun teşkil etmektedir. İlerici sanatta yer alan yeni beğeni unsurlarının gerisinde kalan
yetersiz değerlendirme ölçütleriyle hareket etmek, sanat nesnesinin anlaşılamamasına ve
dolayısıyla reddedilmesine veya benimsenmemesine neden olurken, aynı zamanda sanatın
var olma sebebiyle de çelişmektedir. Diğer bir değişle sanat nesnesinin varlık nedeni ile o
nedeni değerlendirme kıstaslarından yoksun olmanın, varlık nedeni ile yarattığı çelişki, onun
yaşama olanaklarını da kısıtlar. Sanatın ontolojik olarak maruz kaldığı bu paradoksal durum
her çağda varlığını sürdürmüştür. Tarihte çok sık olarak yaşanan bu sorun, bugün de yaşanıp
yaşanmadığı yeterince irdelenmemektedir.
Bu sorunun, sanatçının yaratma ve üretme performansını ve kapasitesini maddi ve manevi
açılardan olumsuz etkilediği düşünülmektedir. Sanatın özgürce kendini var edebilmesinin
tüketici kitlesi ve desteğine ihtiyacı olduğu düşünüldüğünde, bu destekten yoksunluğun,
sanatçının bir çok sorunla boğuşmasına ve sanatın en azından nicelik ve muhtemelen nitelik
olarak da kısırlaşmasına yol açacağı daha iyi anlaşılabilir. İzleyici kitlesi, sanat koleksiyoncuları, kuratörler, galeriler ve müze yöneticileri gibi sanat adına hareket eden veya sanatın yaşatılmasına hizmet eden yetki mercilerin, mevcut beğeni ölçütlerine karşı sürekli sorgulayıcı
olmaları, önyargılarından kurtulmaya çalışmaları gerekmektedir. Günümüzde artık bunların
farkına varmış bir nesil olarak benzer sorunları yaşamamak adına, daha açık fikirli, yeni beğeni veya sanatsal ölçütlere karşı açık bir tutum takınmanın yollarını araştırmamız gerekir.
Bunun yolları, önyargılardan, sabit beğeni kıstaslarından kurtulmayı, yeni sanatsal kodlara
açık olmayı gerektiren kişisel tutumdan, toplumsal kültüre kadar bir çok değişim ve çabadan
geçer.
Anahtar Sözcükler: Sanat Nesnesi, Ontoloji, Paradoks, Beğeni Standardı, Sanat Tüketicisi
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Abstract

In this study, the contradictions with relationships between attitudes, knowledge and standard of tastes of the subject, who is one of the ontological elements of art, towards art and
the acceptance of art objects and its’ existence are discussed. While creativity, progress
and revolutionary attitude and in the cases of creating new forms and the new ways of
expressions is the very essence of art, it poses problems that contribute to the possibility
of the existence of art objects, as the art consumers that it is accepted by who is aesthetics
subject, curators, art connoisseur and authorities approaches in the contest/ framework
of extant criteria of taste and values. whilst to act by the inadequate evaluation criteria
which is located lagging behind of new taste elements in progressive art causes unable to
understanding and therefore causes rejection or not to adopt art object also contradicts the
reason of existence of art. In other words, the contradiction between being deprived of the
evaluation criteria and the cause of existence art objects, restricts its’ surviving possibilities.
This paradoxical situation in which art ontologically exposed has continued in every age.
This problem, that recurring in the history very often, not discussed enough whether it is
experienced also currently.
It is considered that this problem effects in negative terms of artists’ spiritual and the material creation and production performance and capacity. When it is considered that for
art, be able to exist depends on support of consumer audience and its’ keen interest, in
the case of deprivation such interest, determines the artist’s struggle with a lot of hurdle
and it is comprehensible at least as quantity and probably also as quality it may lead art to
barren or be unproductive. Competent authorities that sustain existence of art or acting on
behalf of art such as mass of viewer, art collectors, curators, art galleries and museum directors, constantly must be inquisitive to current artistic taste criteria and must strive to extricate themselves from prejudices. Today, we, as a generation that have become aware of
these problems, in order to avoid similar problems, we need to explore the ways in a more
open-minded attitude towards new tastes and artistic criteria. The paths passes through a
lot of change and effort of personal attitude up to societal culture that required to be open
to new artistic codes such as prejudices eradication and remodel constant taste criteria.
Keywords: Art Object, Ontology, Paradox, Standard of Taste, Art Consumer
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Sanatın varlığı, sanatçı, sanat yapıtı ve izleyici ilişkisine bağlıdır. Gombrich, sanatın
yaşayabilmesinin, büyük ölçüde biz seyircilere bağlı olduğunu, ilgimiz veya ilgisizliğimizle, anlayışımız veya önyargılarımızla sonucu belirleyebileceğimizi belirtir
(1986:475). Ekonomik nedenlerin yanı sıra, sanatçı, kendisini yaratmaya zorlayan
içtepiyle hareket ederek ürettiği yapıtının, algılanmasını, anlaşılmasını ve değerlendirilmesini ister. Onu yaratmaya iten unsurlardan birisi de izleyiciye ulaşma
çabası, kendini ifade etme ihtiyacıdır. Mesela Read (1995:15), toplumun anlayışsızlığı karşısında alınmasına rağmen Cézanne’nin, her zaman toplum tarafından
benimsenmeyi arzuladığını yazar.
Sergileri gezen izleyicilerden, sanatı-sanatçıyı kitlelere tanıtan medya dâhil, galerici, koleksiyoner, müze müdürü ve küratörlere kadar, geniş bir kesimi kapsayan
sanat tüketicisinin nitelikleri, sanatın varlığı açısından hayati bir rol oynar. Bu durum, sanatçının sanat yapıtını yaratması, izleyiciye sunması, izleyicinin eseri kavraması ve sanatçıya dolaylı veya dolaysız bir şekilde ekonomik ve entelektüel düzeyde geri bildirimde bulunması, sanatçının geribildirimden aldığı güçle yaratmaya devam etmesi şeklinde bir döngü oluşturmaktadır.

Görüntü 1. Sanatın Ontolojik Döngüsü

Özçınar (1999:113), estetik nesnenin varlığının, öznenin varlığını ya da varoluşunu
zorunlu bir koşul olarak gerektirdiğini yazar. Aynı şekilde Wolff (2000:93), izleyicinin, sanat eserinin üretimi sürecinde etkin bir biçimde yer aldığını, kabullenilme
tüketilme olmaksızın sanat eserinin tamamlanmış sayılmayacağını yazar. Marx’a
göre, “Tüketim yeniden üretimdir…çünkü bir ürün ancak tüketildiğinde gerçek
bir ürün olur” (Aktaran Wolff, 2000:93). Demek ki, sanatın varlığı, izleyicinin estetik beğenisine ve sanatsal bilincine bağlıdır. Ancak, zamanında anlaşılamayan,
reddedilen ancak ortalama yüz yıl sonra anlaşılıp müzelere alınan sanat eserleri
örnekleriyle dolu olan sanat tarihine bakıldığında, izleyicinin estetik beğenisinin
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tutuculuğu ve sanatsal bilincinin yetersizliği ile ilgili sorunların sanatın varlığına
ters düştüğü görülmektedir. Zamanında birçok akım, adını, yeni hareketin ifade
biçimleriyle alay eden eleştirmenlerin kullandığı sözcüklerden almıştır.
Sanat tarihinde, yeni ve farklı bir beğeni unsuru ortaya çıktığında, buna alışık olmayan sanat tüketicisi tarafından anlaşılmamış, eleştirilmiştir ve reddedilmiştir.
Bu durumda sanatçıların yaşadığı sorunlar ve zorluklar da büyümüştür. Gombrich (1986:396), “Bir sanatçının yaşamı hiçbir zaman engellerden ve endişelerden
yoksun geçmemiştir” der. Ekonomik çıkarlar ve yaratılan suni sanatçı imgesi ise,
bu durumu daha içinden çıkılmaz hale getirmiştir. Bugün koleksiyonerler belli bir
estetik beğeniye ve sanat bilincine sahip olmadan, kendilerine sunulan isimlerin
eserlerini satın almaktadırlar. Tansoy’a göre koleksiyonerler, belli başlı küratörler
tarafından desteklenen ve en çok gündemde olan sanatçıların eserlerini satın almakta, bu nedenle de koleksiyonlar birbirinin kopyası haline gelmektedir.

Sanatın Varlık Koşulu Olarak Suje’nin Nitelik Sorunu

Sanat yapıtının kavranması veya doğru değerlendirilmesi, estetik beğeniye veya
sanat bilincine sahip izleyiciye bağlıdır. Algılanmayan, kavranmayan ve doğru değerlendirilmeyen bir şeyin varlık nedeni de ortadan kalkar.
“Sanat yapıtı, varlığın estetik yolla kavranmasını ya da varlığın estetik duyumunu gerekli kılar” (Özçınar, 1999:113). Timuçin (2005:131), sanatsal izlemenin belli
bir bilgi birikimini gerektirdiğini ve sezgisel olarak anlaşılabileceğini yazar. Hume’a
göre güzellik, sanat tüketicisinin duyu ya da beğenisinde bulunur. Eğer insan, sanat yapıtının kendisine bu güzelliği duyuracak yaradılış inceliğinden yoksun ise,
“bir melek kadar bilgili ve anlayışlı olsa bile güzellikten habersiz kalacaktır” (Aktaran Arat, 1987:145). Benzer bir yorumu Marx yapar. Marx’a göre, bir nesneyi,
bir obje’yi güzel kılan obje’nin niteliklerinden çok, süje’nin duyusal nitelikleridir.
“Eğer süje obje’yi güzel olarak kavrayacak yetenekten yoksun ise, o obje, hiçbir
zaman güzel olarak kavranamayacak ve güzel olarak değerlendirilemeyecektir”
(Aktaran Tunalı, 1979:94-95). Tunalı, bu konuda şöyle yazar:
…beğenisiz dehanın yarattığı sanat yapıtlarının estetik yetkinliğe sahip olamayacağı ne kadar açıksa, her sanat yapıtı ile her estetik ilgide onu yeniden
tekrarlayan bir beğeni de deha gücünden yoksun ise, böyle bir tekrarlamanın olanak-dışı kalacağı da aynı derecede açık olacaktır (1979:246).

Böylece sanat tüketicisinin, sanatın varlığı için gerekli olduğu ancak gelişmiş bir
estetik beğeniye ve sanat bilincine sahip olmadan bir anlam taşımadığı hatta zararlı olabileceği görülmektedir.
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Tüketici-Sanatçı İlişkisinde Rol Oynayan Faktörler

Madra, sanatçı-galerici-koleksiyoncu ilişkilerini, parasal ve etik-estetik boyutta ele
alır. Madra, parasal ilişkide etik ve estetik değerlerin olmadığını, sanatın varlığının
paradan önce etik ve estetik değerlere dayandığını vurgular. Galericilerin bu çelişkinin tam ortasında yer aldığını ve bu çelişkinin çözümlenmesi halinde, bu ilişkinin
bütün taraflara yarar sağlayacağı, çözümlenmemesi durumunda tarafların zarar
göreceğini yazar (1991, parag.1).
Tüketicinin sanat yapıtına yaklaşımını iki grupta toplamak gerekir. Birincisi sanat
yapıtını Auto-telos olan yaklaşım, ikincisi kapitalist sistemde burjuvazinin tutumunu belirleyen ekonomik nedenler. Birincisi, tüketicinin, sanat yapıtına sanat yapıtı
olduğu için değer veren yaklaşımıdır ki, bu da estetik beğeni ve sanat bilin- ciyle
ilgilidir. Bu anlamda beğeniyi ve sanat bilincini etkileyen etmenleri irdelemek gerekir. İkincisinde ise ekonomik nedenler rol oynadığı için, toplumda yaratılan suni
sanatçı imgesi ve kapitalizm ilişkisini irdelemek gerekir.

Estetik Beğeni Yargısında Sosyal Yapının Rolü

Sanatın ontolojik gerçekliği açısından en sağlıklı tavır olan sanat yapıtına kendi
dışında bir amaç edinmeyen tavrın da çıkmazları vardır. Bu çıkmaz, “beğeni” veya
sanat bilinciyle ilgilidir. Epistemolojik bir sorun olan beğeni ve sanat bilinci, bilginin toplumsal süreçle sınırlı olması nedeniyle, sanatın devrimci ve yenilikçi gelişiminin gerisinde kalmaktadır.
Estetik beğeni ve sanatsal bilinç, insanın kişisel özellikleriyle beraber büyük oranda toplumsal, çevresel etkilerin altında şekillenir. Baynes (2004:20), “Gördüğümüzü ve duyumsadığımızı düşündüğümüz şeyler elbette yaşantımızın sonucudur,
ama yaşantı da aileler, öğretmenler, zeki adamlar, satıcılar, sanatçılar ve dostlarca odaklaştırılır ve biçimlendirilir” der. Toplumsal etkileşim, Giddens’ın de dediği
gibi, karşılık olarak gerçekleşir. Toplum bireyi şekillendirirken, birey de toplumu
şekillendirir. Giddens, toplumsal yapılanmanın, toplumsal iletişim ağı içerisinde
kesintisiz olarak, sürekli yeniden üretilen bir süreç olduğunu ortaya koyar. Toplumsal yapının insan etkinliğinin ürünü olduğu ve aynı zamana insani ediminin ve
dolayısıyla sanatsal etkinliğin bu yapı tarafından belirlendiğini ortaya koyar. (Aktaran Wolff, 2000:28-30). Bu da estetik beğeni yargısında bir kısır döngüye neden
olur.
Bolla (2006:22-23), estetik deneyimin yaşadığımız dünyada bizi bir birey olarak
biçimlendiren sosyal politik ve ideolojinin alışkanlıkların içinde gizli olduğunu ileri
sürmektedir. Toplumsal süreç içinde yerleşik beğeni standardı, izleyicinin mevcut
olana yönelmesine, farklı ve yeniyi kavrayamamasına neden olmaktadır. Özellikle
sanatın doğasında var olan yenilik olgusu sanatta belirdiğinde, beğeninin tutuculuğu ve sanat yapıtına dair değerlendirmenin önyargıların, yerleşik değerlerin
etkisinde kalır ve öğrenilmişlere göre yargılanır. Bolla (2006:25), dünyayı ve kendimizi anlama sürecinde, algılamanın, kullandığımız sayısız filtre tarafından kirletildiğini belirtir. Eğer sanat tüketicisi, bu filtrelerin farkında değil ve sanatın bilinçli
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bir yargılayanı değil ise, sanat ve sanatçı diye kendisine sunulan imgelere yönelecek veya sanatçı algısına dair önyargılarla, kalıp düşüncelerle, suni sanatçı imgesi
yaratılmış olana yönelecektir. Bu ise, sanat piyasasının sanat niteliğinden yoksun
çöplerle doldurulmasına ve asıl sanatsal nitelik taşıyan eserlerin reddedilmesine
neden olacaktır.
Beğeni ve sanat bilinci, yerleşik değerlere ve öğrenilmişlere göre yargıda bulunuyorsa, sanatın yeniliklerini ve bunca çeşitliliği nasıl algılayacağı sorunu karşımıza
çıkmaktadır. Bolla (2006:22), sanat yapıtları ile sanat olamayanlar arasında ayrım
yapabilmek için gerekli olan önceden kestirilebilir kıstasların bulunmadığını yazar.
Çünkü açık bir kavram olan “sanat”ın değişim, büyüme ya da yenilik olasılıklarını sürekli olarak bünyesinde barındırdığını, biçim, yapı ve temsil içeriği bakımından olağanüstü bir çeşitliliğe sahip olduğunu biliyoruz (Weitz’ten aktaran Bolla,
2006:22). Dolayısıyla estetik obje, Tunalı’nın deyimiyle “sui-generis’i (kendine
özgü)” olan bir var olandır. Her sanat yapıtının kendi iç dinamikleri ve kuralları
ölçüsünde değerlendirilmesi gerekir. Timuçin’in (2005:6-7) dediği gibi, “Sanat, kuralla da olmaz, kuralsız da olmaz…Her sanatçı kendi kurallarını sanatını yaparken
ortaya koyar.”.
Gerçek sanat yapıtının izleyici tarafından anlaşılamaması, izleyicinin sanat olmayana yönelmesi, sanatın ontolojik gerçekliğiyle paradoks oluşturmaktadır.
Gombrich (1986:388), Rönesans’tan sonra, geleneksel ölçütlere bilinçli olarak
karşı gelen William Blake’in, İngiliz sanatının genellikle en önemli ustalarından
birisi sayılabilmesi için, neredeyse yüzyıl beklemek gerektiğini yazar. Sanatçının
sıkça karşılaştığı bu durum, her çağda kaçınılmaz gibi görünmektedir. Hatta hiçbir zaman anlaşılmayan ve farkına varılmayan sanatçının olup olmadığından çok
emin değiliz. Sanat tarihini günümüze dek yazmanın olanaksızlığına dikkat çeken
Gombrich (1986:476), sanatçıların tarihe mal olacağını kestirmenin her zaman
mümkün olmadığını, yükümlü ve geniş görüşlü bir eleştirmenin bile, toplumdan
uzak yaşayan bazı sanatçıların adını bile duymamış olması olasılığına dikkat çeker.
Kahraman (1995:137), Hadjinicolau’dan, sanat tarihinin orta sınıf burjuva ideolojisinin egemenliği altında olduğunu ve yalnızca başyapıt sayılan yapıtların, sanat
başlığı altında gruplandırıldığını, önemsiz sayılan yapıtların ise önemli ölçüde göz
ardı edildiğini aktarır. 20. Yüzyıla kadar Louvre müzesinde sergilenen eserlerin
bir değerlendirme kurulunun değerlendirmesinden sonra çok sayıda eserin sanatsal değeri olmayan dekoratif eserler olduğu, onu yerine anlaşılmayıp reddedilen Van Gogh, Gauguin ve Cézanne gibi sanatçıların eserleri müzeye alınmaya
başlanmıştır. Benzer bir durum Reddedilenler Sergisi’nde (The Salon des Refusés)
görülmektedir. Resmi salon tarafından reddedilen Empresyonist’lerin kendi imkânlarıyla açtıkları sergide, eserleriyle nasıl dalga geçtikleri bilinmektedir (Denvir
1991:10).
Kısaca, toplumda yerleşmiş, kalıplaşmış, eskimiş önyargılarla tutucu bir niteliğe
bürünen estetik beğeni ve sanat bilinci, ekonomik çıkarlarla manipüle edilen sanatçı imgesiyle birleştiğinde sanat varlık olanağını kaybeder. Öte yandan, yeniliğe
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açık olmak amacıyla modaya yönelmenin, modernlikle ilgili her şeyi kabul etmenin ve yüceltmenin de aynı derecede riskli olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Ekonomik Nedenler

Sanatın varlık sorunlarından birisi de kapitalist sistemin yarattığı ekonomik koşullardır. Kapitalist sistemde alınıp satılabilen her şey bir metaya dönüşür. Giderer (2003:101), sadece meta olan bir şey kar açısından kullanılabileceğin belirtir. Metalaşmanın, sanatın özgürleşmesi için bir engel olduğunu yazan Giderer
(2003:102) şöyle der: “ ‘Nasıl daha çok kar elde edebilirim’ diyen pazar içinde,
özgür sanatçıya yer yoktur” .
Kapitalist sistemde sanat eserinin bir meta olduğu fikrine karşı çıkan Kösemen, sanat nesnesini emek-değer teorisine göre herhangi bir metaya indirgemenin doğru
olmadığını savunur. Kösemen, Thornton’dan aktararak, inanç ekonomisine göre
biçimlenen sanat piyasasının, sanatçının kültürel anlamda önemini ve sanat nesnesinin değerini koruyacağına olan inançla resmin sembolik değerinin yaratıldığını
belirtir (2012). Ancak bu durum, sanat yapıtının bir meta olarak, özellikle sanatsal
kaygılardan çok maddi amaçlarla hareket eden tüketicinin beklentileri doğrultusunda değer kazandığı gerçeğini değiştirmemektedir. Diğer bir deyişle, gerçek bir
sanat nesnesi meta değildir, ancak ekonomik çıkarlar nedeniyle bir meta haline
getirilmiştir. Ekonomik çıkarlar, ilkeleri doğrultusunda çalışan sanatçıların reddedilmesine, durumdan yarar sağlamaya çalışan ressamların arz-talep dengesine
göre seri üretmeye yöneltmektedir. Tansoy’a göre, ülkedeki ekonomik durum
sanatın gerçekliğini, sanatın aktörleri de ekonominin gerçekliğini yaratmaktadır.
Bugün sanatın alınıp-satılması sadece paranın el değiştirmesine hizmet etmektedir. Sanat, şirketlerin ve sermayenin elinde oyuncak haline gelmiştir. Bu anlamda
çağdaş sanat, bütün dünyada eleştirilere maruz kalmaktadır (2014).
Sonuç olarak, ilkeleri doğrultusunda çalışan sanatçılar ekonomik sorunlarla boğuşurken, niteliksiz ürünlerin piyasada dolaşmaktadır. Gombrich (1986: 397),
19. yüzyılda sanat koruyucularının yönsemesine boğun eğmeyen, kendi iç sesini
dinleyen sanatçıların açlıktan ölme tehlikesiyle baş başa kaldıklarından söz eder.
Sanayi devrimi ve el sanatlarındaki gerilemenin, gelecekten yoksun yeni bir orta
sınıfın doğuşunun, kaba ve ucuz ürünlerin “sanat” diye yutturularak satılmasının,
durumu daha da kötüleştirdiğini ve halkta bir beğeni gerilemesine yol açtığını yazar.

Karar Mekanizmaları

Wolff’a göre, sanat yapıtının ortaya çıkmasında toplumsal kurumlar, kimin sanatçı
olacağı, nasıl sanatçı olunduğu, sanat etkinliğinin nasıl gerçekleştirildiği ve sanat
ürününün sunuma hazır hale geldiğine nasıl karar verileceğine ilişkin ölçütler konusunda belirleyici olmaktadır. Buna göre eserin yorumlanması, değerlendirilmesi, ve sanat tarihi içinde nasıl yer bulacağına karar verilmesi, bireysel ve “saf” bir
estetik tercih değil, aynı zamanda toplumsal koşulların ve toplumsal gelişmelerin
belirlediği kararlar olduğunu yazar. Wolff (2000:44), buna örnek olarak, ondoku-
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zuncu yüzyılda, John Ruskin’in sanatçılara kariyer ve ün sağlayan ya da onu yok
eden bir güce sahip olduğunu, Treble’den aktarır.
Benzer şekilde Baynes, medyanın, toplum üzerindeki etkilerine dikkat çeker. Baynes, şöyle yazar:
Çağdaş sanayi toplumunda, eskiden çeşitli dinler, etkinlikler yüklenen görevlerin çoğunu artık kitle iletişim araçları yapmaktadır. Televizyonla sinema, davranış örnekleri sağlar; bunlar doğrudan düşüncelerimizi ve duygularımızı, beğenmemizi denetler (2004:20).

Toplumsal kurumlar ve medya tarafından yaratılan sanatçı imgesiyle, toplumun
meyilli olduğu, idol hayranlığı yaratılmakta, dolayısıyla, eserlerini objektif bir gözle değerlendirmekten çok, huşu dolu bir hayranlık içinde, hiç kavrayamadıkları bir
imgeye tapmaktadırlar. Kris ve Kurz (2013:21-22), sıradışı kişiliklerin, çocukluk ve
gençliğiyle ilgili her şeye yönelik evrensel ilginin insan aklının derinliklerine kök
saldığını, bunun ardında sıra dışı kişiye erişebilme hevesinin yattığını savunur. Kris
ve Kurz’a (2013:15) göre, sanatçının kimliği, kişiliği, biyografisi, eserinin yaratıcısı
olan sanatçı, temsili olarak toplumda önem kazanmaya başladığı an bizim sorgulama nesnemizle aramıza “mesafe” koymamıza neden olur. Dolayısıyla tüketici,
aslında sanat nesnesiyle samimi bir iletişime geçmeden, sanatçı imgesine yönelik
bir yargıda bulunmaktadır. Bu durum “…sanatsal başarının niteliğinin belirlenmesinin bazen oldukça özgüllükten uzak olabileceğini, hatta bir hokkabazın ustaca
yaptığı bir hilenin bile sanatsal yaratıcılık kanıtı olarak kabul edilebileceğini gösterir” (Kris ve Kurz, 2013:107).
Tansoy, basında sanatın en çok ekonomik yanının öne çıktığını, belli başlı galerilerin ve sanatçıların tanıtımıyla sınırlı kaldığını, Türkiye’de sanatın basın aracılığıyla
tekelleşme gösterdiğini, bu anlayışın sanata büyük zarar verdiğini savunur. Tansoy,
bunca yapının ortaya çıkmasıyla ancak kötü sanatın devinim gösterdiğini yazar
(2014).

Yalnızlaşan Sanatçı

Bütün bu sorunlar, gerçek sanatçının topluma küsmesine, yalnızlaşmasına, sorunlarıyla boğuşmasına neden olurken, sanatçı sıfatıyla ortaya çıkan ressamların gerçek sanatçının hak ettiği değerden yararlanmasına sebep olmaktadır.
Özgün çalışan, samimi olarak üreten sanatçılar anlaşılmayıp, reddedildiklerinde,
bohem bir yaşantıya mecbur kalarak, ekonomik sorunlarla boğuşmakta ya da
öğretmenlik yapıp, geriye kalan zamanında resim yaparak, sanatsal üretiminin
nitelik ve nicelik olarak düşmesine neden olmaktadır. Toplumsal yapımızdaki geliş- melerin sanatçıyı gündelik yaşamdan dışladığı gerçeğine dikkat çeken Wolff
(2000:18), şöyle der: “Sanatçı, günümüzde geçmiş dönemlere kıyasla daha çok
yabancılaştırılmış ve yalıtılmıştır” . Wolff’a göre,
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…kapitalizmin koşulları altında sanatsal çalışma, diğer çalışma türleri ile
aynı düzeye gerilemiş; yabancılaşmış, köleleştirilmiştir. Bundan böyle, romantiklere özgü kapitalist pazar ilişkilerinden etkilenmeyen sanatçı tasarımı, ikna edicilik gücünü yitirir. Çağımıza özgü haliyle sanatçı, artık, yaşamını
kazanmak için öğretmenlik yapan, kalan zamanında asıl işiyle uğraşan, yani
resim yapan ressam örneği verilerek tarif edilebilir (2000:25).

Anlaşılmamanın ve reddedilmenin yol açtığı yalnızlaşma, toplumdan uzaklaşma
ve küskünlük gibi sorunların yanında sanatçıların bir sorunla boğuşmasına neden
olmaktadır. Bazıları mücadele etmeyi tercih ederek bir çok sorunla boğuşurken,
bazıları kendi sanatlarıyla baş başa kalacakları bohem bir yaşam sürmeye yönelir.
Örneğin Antmen (2012:25), resimlerini ilk kez, İzlenimcilerin ilk sergisinde sergileyen Paul Cézanne’nın, bu sergide aldığı olumsuz eleştirilerden dolayı ikinci sergiye
katılmadığını ve Fransa’nın güneyinde Provence’a çekilerek münzevi bir hayat sürdüğünü yazar. Öte yandan Courbet, “1855 Paris Dünya Fuarı’na kabul edilmeyen
resimlerini kendi açtığı kişisel ‘Gerçekçilik Pavyonu’nda sergileyerek resmi otoriteye başkaldırmıştır” (Antmen, 2012:13). Gombrich, “Le réalisme G.Courbet” adını
verdiği sergisini 1855’te Paris’te bir barakada açan Courbet’in, (1986:402) sanatı
hakkında şöyle yazdığını aktarır:
İlkelerimden kıl payı olsun sapmadan, vicdanıma bir an olsun yalan söylemeden, birisinin hoşuna gitmek veya kolay satabilmek için bir karış tuval
olsun boyamadan, hep yalnızca kendi sanatımla yaşamımı kazanacağımı
umut ediyorum (1986:403).

Her şeye rağmen mücadeleye devam eden Renoir da, Durand-Ruel’e yazdığı mektupta şöyle yazar:
Salon’a neden resim gönderdiğimi size anlatmaya çalışmıştım. Paris’te, resimlerini Salon’da sergilemeyen bir ressamı beğenen insan sayısı on beşi
geçmez. Salon’da resimlerini sergilememiş bir ressamdan küçücük bir burun bile almayacak 80 bin kişi var bu kentte. İşte bu yüzden Salon’a yılda en
azından iki portre göndermeye çalışıyorum… (Antmen, 2012:27).

Murer, Renoir’ın bütün gün koltuğunun altında taşıdığı resmini, galeri galeri gezerek satmaya çalıştığını, gitti her yerde henüz oradan ayrılan Pissarro’dan, insanlık
olsun diye bir resim aldıklarını, (empresyonistleri kastederek) bütün o zavallı gençlerin ne kadar zor durumda olduklarını’ söylediğini anlatır (Ed. Denvir 1991:110).

Türkiye’de Durum

Türkiye’de de durum pek farklı değildir. Arz-talep dengesine göre, tarzını tutturanlar, piyasada ilgi gören tarzda çalışanlar sanatçı olarak lanse edilmektedir. Bir
sanatçıya takılıp kalan galericiler, onun bütün eserlerini sanat nesnesi sınıfına sokarken, öte yandan isim yapmamış bir sanatçının eserleri sergilere bile alınmaz.
Piyasaya giremeyen sanatçılar ise Wolff’un dediği gibi öğretmen ve akademisyen
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olarak hayatlarını kazanmaktadırlar. Öte yandan ekonomik çıkarlar peşinde olan
ve insanları etkilemede başarılı ama çoğunlukla sanatçı duyarlılığından yoksun
hırslı insanların şovmenliği alıcıyı etki altında bırakabilmektedir. Bu tür insanlarla
çalışan galeriler de koleksiyonerleri yönlendirmektedir.
Bu tür sorunların başında Türkiye’de galericiliğin, küratörlüğün ve koleksiyonerliğin yeterli uzmanlığa ve bilince sahip olmamasından kaynaklanır. Bilgin, küratörlüğünü yaptığı “Küratör Denen Canavar” adlı serginin tanıtımında küratörlüğü,
bir eğitim ve meslek dalı olarak kendine henüz profesyonel bir ağ yaratamamış,
son yıllarda ise adeta bir ‘moda’ haline gelen, fikirlerin simülasyonunu yapan, sanatçılara üretim metotları öneren, eserleri tamamen ticari bir meta olarak birleştiren veya ayıran, felsefi ve sosyolojik temellendirmelerden arınan, sübjektif
ve direktif yanı olan bir profil olarak karakterize etmektedir (2015, parag.2). Erişim:12.04.2015, http://kolajart.com/wp/2015/03/30/kurator-denen-canavar-siyah-beyaz-sanat-galerisi-10-nisan-2015-11-mayis-2015/ .
Tansoy, Türkiye’de henüz çok deneyimsiz olan koleksiyonerlerin kendi zevkleri,
beğenileri olmadığından, gelişmediklerinden, moda olanın peşinden gittiklerinden dem vurur. Tansoy, Türkiye’de sergilerin özgünlükten uzak olduğunu belirtir.
Kendi dünyası olan sanatçının çok az olduğunu, dekorasyon niteliğinde resimlerin
plastik açıdan zayıf ve birbirinin aynısı olan bir tarzın sürdürüldüğünü ileri sürer
(2014). Cumalı, fuarların çoğunlukla yeni sanatçıların galericiler tarafından alıcılara tanıtılmasına olanak veren bir alan olarak anılmasına rağmen, daima zengin
eser ve koleksiyoner portföyüne sahip galerilerin amacına ulaştığını yazar (2014).
Akşit, akademik eğitim alan sanatçılar ile sanatı hobi olarak çalışan ressamların
yer aldığı Art-İst sanat fuarında, ortalama izleyicinin kolayca anlaya- bildiği, ‘hobi
resimlerle’ ilgilenmesini şaşırtıcı bulmamaktadır (2014).
Buna göre, medyanın da etkisiyle yaratılan sanatçı imgesi, eserlerine bakılmaksızın sanatçı imgesinin satıldığı bir sanat piyasası yaratılmaktadır. Tansoy, koleksiyonerlerin kendilerini geliştirmediklerini, galeriler ve küratörler tarafından önerilen
ya da adı en çok gündemde olan sanatçıların eserlerini satın aldıklarını yazmaktadır (2014).

Sonuç

Sanat tüketicisi, hem sanatçının sanat yapıtını yaratması anlamında hem de alıcının sanat yapıtını deneyimlemesi anlamında gereklidir. Bu durum sanatın varlığını
devam ettirmesini gerekli kılar.
Sanatın devrimci doğasını gerçekleştirmesi sonucu ortaya çıkan yeni ifade biçimleri ile sunulan sanat yapıtının izleyici tarafından anlaşılamaması dolayısıyla sanat
yapıtının reddedilmesi bir paradoks oluşturmaktadır. Sanat yapıtının algılanamaması veya doğru değerlendirilememesi, dolayısıyla reddi, tüketicinin gelişmemiş
estetik beğenisi ve yetersiz sanat bilinciyle ilgilidir. İzleyicinin varlığı kendi başına
yeterli değildir. İzleyicinin nitelikleri en az izleyicinin varlığı kadar önemlidir. Top-
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lumsal süreçte oluşan tutucu beğeninin ile ekonomik çıkarlar doğrultusunda belirlenen izleyicinin tutumu ise sanatın varoluşuna olanak sağlamamaktadır. Bu durum, sanat niteliği taşıyan eserlerin anlaşılamaması ve reddedilmesi, onun yerine
sanat niteliği taşımayan sanatın rağbet görmesi, nitelikli sanatçıları yalnızlaşmaya
veya mücadele ederek ciddi sorunlarla boğuşmaya itmektedir.
Brecht, “Dün yaygın olarak kabul görenler bugün beğenilmemektedir, bugünün
insanları dünkü insanlar değildirler” der ( Aktaran Wolff, 2000:59). Tersinden söyleyecek olursak, bugünün anlaşılmayan sanat yapıtları, yarının saygın yapıtları
olacak, bu gün kabul görenlerin ise yarın beğenilmeyecektir. Öte yandan yarının
anlaşılmaya başlayan yapıtları, geniş kitlelerce beğenilmeye başlandığında, o gün
yeni ifade biçimleri bulmuş olan sanatçılar anlaşılmayacak, izleyici kitlesi sanatı artık eskimiş olan kıstaslara göre değerlendirecektir. Bu döngü, tıpkı yukarıda
belirttiğimiz toplum-birey etkileşimi gibi veya sonucu olarak kendini tekrar edip
duracaktır.
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İmgelerin Gücü: Çocuk Sanatı ve Art Brut
Benzeşimleri Üzerine Kısa Bir Araştırma
The Power of Images: A Short Research on The
Resemblance Between Children Art and Art Brut
Yeliz İşanç Arapoğlu - Yüksek Lisans (Güzel Sanatlar Eğitimi, MA)
Görsel Sanatlar Öğretmeni, Alman Liseliler Kültür ve Eğitim Vakfı
Özel Okulları (ALKEV)

Özet

Sanat tarihinde, bazen “sanat” gerçekliğin yeniden yaratılması olarak tanımlanır. Sanatın
taşıdığı büyük önem, gerçeklikte insanın ilgilendiği olgular/olaylar/nesnelerin yeniden yaratımı olarak tespit edilebilir. İnsanın iç yaşantısı, bir simgede kendini bulabilir ve bir sanatçı
öncelikle, kendi iç gerçekliği ile dış gerçeklik arasında, bir yaratıcılık eylemini gerçekleştirmeye çalışır. Tarih boyunca sanat etkin bir ifade aracı olarak önem kazanmıştır. En ilkel çağlarda
semboller ve imgeler, insanların ilk iletişim araçları olmuşlardır. İmge ile gerçeklik arasındaki
ayırım, ilkel insan için belirsizdi. Bugün ise imgelerin gücü bize, insanın içsel doğasını anlama
fırsatı vermektedir. Burada imge, gerçeğin yerine geçerek, onunla ilgili bütün yaşantıları
harekete geçirmektedir. Yaratılan resim/imge artık yaşantının yoğunluğuyla dolu olarak, gerçeğin yerine geçmiştir. İmgelerin bu büyülü gücü, aynı zamanda, sanatın psikoterapideki
kullanım yolunu açmıştır. Hatta öyle ki, Soyut Ekspresyonizmin önemli isimlerinden Jackson
Pollock da, terapistinin yönlendirmesiyle çizim yapmaya başlamıştı.
Fransız ressam Jean Dubuffet (1901-1985) çocuk resimlerine, psikotiklerin ve primitiflerin
yapıtlarına tutku derecesinde ilgiliydi. “Art Brut” kavramı, sanatçının 1945’ten itibaren topladığı bu yapıtları araştırma, toplama ve sergileme edimleriyle sanat dünyasına girmiştir. Öte
yandan Dubuffet’nin bu doğrultuda gerçekleştirdiği yapıtlarında da, renkli anlatımıyla bilmecemsi bir oyunun izleri görülebilir. Sanat kültürü olmayan kişilerin yapıtlarını içeren ‘Art
Brut’, bir bakıma kopyalama rolünün olmadığı bir yapıya sahiptir ve “kültürel sanatın” karşıtıdır. Çocuk resimlerini anımsatan bir yönü olan bu ürünlerde, tıpkı çocuklar gibi bu kişiler
de kullandıkları sanat biçimlerinin, tekniklerinin farkında değildirler. Sadece yaratıcılığı dışa
vurma ve estetik kaygılarla gerçeği yansıtmanın aksine, hem Art Brut hem de çocuk sanatı,
dürtülerin yol göstericilik yaptığı, kişilerin kendi benliklerinden kaynaklanır. Bu yapıtlar, hiçbir dış etkene ve kurala dayanmaz; geçmiş ya da güncel hiçbir akıma benzerlik göstermezler.
Bu çalışmada gerçeklik ve sanat ilişkisi, çocuk sanatı ve Art Brut arasındaki benzerliklerin
analiz edilmesi ile çözümlenmeye çalışılacaktır. Eğlence, estetik, oyun, kuralsızlık, bireysel
yaşamda özümsenen figürlerin kullanımı ve deneyselcilik gibi özellikler, her iki sanat üretim
formunda analiz edilecek ve bunlara dair çıkarsamalarda bulunulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Jean Dubuffet , Art Brut, Çocuk Sanatı, Gerçeklik, Sanat Terapisi
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Abstract

Art is sometim
 es described as reproducing the reality. The great importance that art has
been bearing may be determined as reproducing the facts/events/objects which humanity
is interested in the reality. The inner life of human may be find itself in a symbol and an
artist, firstly, tried to realize a creative act between his/her own inner-reality and outer-re
ality. Art gained importance as a means of expression throughout the history. Symbols and
images became the first communicatio
 n instruments in the very primitive ages. The dis
tinctio
 n between image and reality was unclear for primitiv e men. But today, the power of
images gives us a chance to understand the inner-nature of human. In here, image, taking
the reality’s place, sets going all the experiences related to him/her. Created painting/image
now took reality’s place full of the intensity of living. This magical power of images, at the
same time, paved the way for using art in psychotherapy . Moreover, Jackson Pollock, one
of the leading characters of Abstract Expressionism, also started making drawings through
guidance of his therapist.
French Painter Jean Dubuffet (1901-1985) was interested in children’s paintings and psyc
hotics’& primitives’ works amativ ely. The term “Art Brut” entered the art world by the ar
tist’s research, collectio
 n and exhibitio
 n acts of these works from 1945. On the other hand,
in Dubuffet’s artw
 orks that he realized in this directio
 n, it can be seen the traces of a puzz
ling game with the colorful narratio
 n. Art Brut, including the people’s works that they have
not “art culture”, in fact, has a constructio
 n sans the role of copying. In these productions
that have a quality reminiscent of children’s paintings; these people, like children, were
unaware of art forms and techniques they used. In spite of expressing the creativity and
projecting the reality with aesthetic apprehensions, both Art Brut and children art origina
ted from people’s own-self through impulses. These works, do not ground on any external
factor and rule; they do not resemble any movements past or actual.
In this study, the relatio
 n between art and reality will try to be resolved with analyzing the si
milarities betw
 een children art and Art Brut. The qualities like amusement, aesthetic, game,
irregularity, usage of figures that assimilatedly in the individual life and experimentalism
will be analyzed in both art productio
 n form and it will be deduced with these arguments.
Keywords: Jean Dubuffet, Art Brut, Children Art, Reality, Art Therapy
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Sanat gerçekliğin yeniden yaratılması olarak ifade edilebilir ve insanın iç yaşantısı
simgelerde kendini bulabilir. Eğer böyle bakılırsa, sanat, bir ifade aracıdır; eski
çağlarda semboller ve imgeler iletişim aracıydı ve bu iletişim aracı rolü, günümüzde de devam etmektedir. İmgelerin gücü, insanın içsel doğasını anlatır. İmge
gerçeğin yerine geçer. Bu biçimde düşünmek imgenin iletişimdeki gücünü, imgenin gücünü ortaya koyar. Böylece imgenin çocukluktan itibaren insanın bir iletişim dili olarak kullanıldığına dair varsayımdan hareketle, çocuk sanatı ve Art
Brut arasındaki benzerlikleri sorunsallaştırmak bu araştırmada konu edinilmiştir.
Makalenin ilk kısmında gerçeklik ve sanat ilişkisi özetlenmiştir. Ardından Çocuk
Sanatı’nda ve Art Brut’te görülen nitelikler sıralanmıştır. Araştırma, kısaca bu listelerde görülen genel başlıkların belirtilmesi ile sonuçlanmaktadır.

Gerçeklik ve Sanat İlişkisi Üzerine

Sanat ve gerçeklik ilişkisi üzerine düşünüldüğünde, temelde şu sorular sorulmaktadır: Sanat nedir? Güzellik Nedir? Sanat ve gerçeklik arasındaki ilişki nedir?
Bunu filozofların farklı düşüncelerinde karşılaştırarak, yanıtlamak olasıdır. Platon
sanat ve insan aktiviteleri konusundaki ilişki üzerine düşünen başlıca filozoflardan birisidir. Platon ontolojik açıdan sanatın doğadaki şeylerin taklidi olduğunu
düşünür; ona göre dünyadaki şeyler gerçek değildir. Platon’a göre gerçek şeyler
biçimlerdir, imgeler formların taklididir (Cevizci, 1999). Felsefenin aksine, sanat
bize herhangi bir gerçeklik sağlamaz. Aslında sanat, hakikatten farklı yere dikkat
çekilmesini ister, bunun nedeni amacının insanın dikkatini gerçeklikten ziyade
onun “görünüşüne” çekme arzusudur.
Platon epistemolojik açıdan, sanattan bilgi edinilebileceğini düşünmez, zira sanat
sahtedir. Sanatçılar insana, deneyimlerine dair herhangi bir “logos” ya da anlam
sağlamazlar. Platon ayrıca bu konuyu etik açıdan da inceler ve şu sonuçlara varır:
Sanat, etik açıdan uygun olmayan kahramanları ve sanatçıları betimledikçe, insanoğluna iyi olmayı salık veremez. Sanat, bir yanılsama olduğu için, insanı sadece
iyiymiş gibi görünmeye sevk edebilir. Bunun yanında, sanat ruhun ulaşabileceği
en yüksek aşama, yani “mantık” değildir, zira imgelere dayanmaktadır. Böylece
anti-sosyal ve bireysel olarak yıkıcı olan duygulara dayalı olduğu söylenebilmektedir (Platon, 2005 ve 2013).
Aristoteles’e göre sanat konuyu değil, konu olabilecek olanı teorize eder. Aristoteles’e göre sanat “evrenlere” odaklanır. Tarih, özel olayları hatırlar, sanat evrensel idealar ve değerleri içerme bağlamında önemli olguları resimler ve felsefe
teorinin kendisini teorize eder. Mantığı kontrol etme adına tutkuları teşvik etmek
yeri-ne, sanat tutkuların arıtılması veya tasfiye edilmesinin aracıdır: Aristoteles
bunu “katharsis” olarak adlandırmaktadır. Sanat erotik ve saldırgan tutkuları suçlamak yerine yeniden konumlandırır ve bu onun toplumsal işlevidir. (Aristoteles,
2007).
Neo-platonik dönemde sanatın güzelliğin ve duyumsallığın yüksek hakikatlerini
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ifade ettiği görülmektedir. Klasik ve formalist süreçte ise sanat ve güzellik duyumu gerçekliğin yapılandırıldığı şeyler ve zihin arasındaki ilişkideki armoninin
yakalanmasıdır. Bundan sonra gelen Romantizm süreci subjektif ve duygusal olan
sanatsal imgelem aracılığıyla, sonsuz bir biçimde gerçek ve yaratıcı olanın insana yönlendirilmesidir. Klasik sanatın düzen ve proporsiyona olan vurgusu, geçici
dünya hakkında bilgi sağlar, sonsuzluk için değil. Estetik zevke dair nesnel prensipleri için, yaratıcılığı kurallar altına sokar. Özel bireysellik (subjektif olan) ise hisler, sonsuz hakikat ve hislere ilişkin olan bir bilgidir. Bilim ya da felsefe objektif
olarak gerçek olabilir, ama objektif gerçeklik nihai değildir. Sanatın esrik, subjektif
ve duygulanım olarak yoğun niteliği, insanı hakikat ve yaratıcılığa sevk edebilir
(Bozkurt, 2013).
Böylece “sanat sanat içindir” şiarına geçilebilir. Platon ve Aristoteles ile o ekolden
düşünce sistemine göre sanat insan üzerinde bıraktığı etkiye göre yargılanmalıdır; ama bazı teorisyenler sanatın içsel olarak değerli olduğunu; kendisinden başka bir yargıya ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmektedirler. Sanat kendisinden başka
herhangi bir amaç olarak değerlendirilmemelidir. Sanat doğayı ya da yaşamı taklit etmeyi denemez. Hayat ve doğa sanatın sağladığı enerji aracılığıyla ifade bulur.
Sanatın görevi şeyleri olduğu gibi yakalamak veya tekrarlamak değildir.
Marx’a göre sanatsal ifade ve estetik haz temel insan karakteristikleridir. Ama insanın emek ürünlerinin manipüle edildiği ve öyle algılandığı ortamlar ideolojiktir.
İnsan emeğinin yaratıcı, artizan ürünleri insan varlığının doğasını tanımlar. Fakat
insan kapitalist koşullarda emeğine yabancılaşmıştır. Sanat, din, etik ve felsefe
gibi statükonun sosyo-ekonomik sisteminin ifadesidir. Sınıf savaş karşı-kültürleri
ya da devrimci sanatı üretir.
Freud’a göre rasyonalite ve toplum varolmaya devam edecekse, irrasyonalite ve
antisosyalliğin kontrol edilmesi gerekir. Bu olguların yaratıcılık ve yüksek kültürün
kabul edilebilir biçimlerine kanalize edilmesi gerekmektedir – Din, sanat, felsefe,
hukuk, bilim, etik vb.). Sanat sadece gerçekliği inkar etmez, aynı zamanda onu
tekrar konumlandırır ve bu bağlamda sanat, çıldırma haline yakındır. Sanat böylece çözülmemiş (baskılanmış) irrasyonel, anti-sosyal dürtülerden zevk aldığımız
bir deneyim aracı haline gelmektedir. Platon gibi, Freud’a göre de sanat hakikat
talebine mantıksal bir cevap değildir, sanat şiddet ve diğer toplumsal olarak yıkıcı
aktivitelerden kaçınma yöntemlerindendir (Freud, 2010).

Çocuk Sanatı ve Art Brut Benzeşimleri
Çocuk Sanatı
Her çocuk çizdikleriyle kendi hikayesini anlatmakta ve iç dünyasını ifade etmektedir. Çocukların kendilerine yakın hissettiği kişiler, ürettikleri çalışmalarda mutlaka
yer almaktadır. Resimlerin genel yapısına bakıldığında genellikle parlak renkte ve
detaylıdırlar. Çocuk resimleri bu özellikleriyle birçok yönden evrensellik taşımak-
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tadır. Örneğin tüm ülkeler ve kültürlerdeki çocukların resimlerinde ağaçlar, yeşillikler ve güneş bulunur. Çocuklar, hayal güçleriyle gerçekleri görmezden gelebilir
ve olmadığı gibi, görmediği yaşamadığı gibi resmedebilir.
Çocukların bedensel ve zihinsel gelişimine paralel olarak, resimleri de değişik
özellikler göstermektedir. Çocuk resimlerinin genel özelliklerine baktığımızda
şunlar karşımıza çıkmaktadır: Realizm, Tekrar ve Simetri, Orantı, Espri, Kurallara
Uygun Resim, Simgesellik, Tip ve İçerik.
Çocukların yaş gruplarına bakıldığında şu genel özelliklerle karşılaşılmaktadır:
a) Karalama Dönemi (2-4 yaş)
Bu yaş grubunda resim yapma oyun amaçlıdır ve çocuğun kendini ifade etme
çabasıyla, gelişigüzel çizgileri dikkat çekmektedir.
Çocuklar bu yaş grubunda keşif duygusuyla hareket ederler ve çizgilerin kendi
hareketine göre değiştiğini fark ettikçe keyif alırlar. Böylece kendi davranışları ile
çevresini etkilediğini fark ederler.
b) Şema Öncesi Dönem (4-7 yaş)
Bu dönemde insan figürü gündeme gelir ve üç yaş çocuğu daire biçiminde çizdiği
başa, çubuk formunda kol ve bacaklar çizer. Dört yaşına geldiğindeyse artık çöp
adam evresine geçilmiştir. Bu yaş döneminde figür çizimi çocukların en sevdikleri
çizimdir. Beş yaşında ev, ağaç ve insan figürleri belirginleşmeye başlarken, altı
yaşında artık kompozisyon oluşmaya başlamıştır. Resimlerde renklerin çok fazla
yeri ve anlamı bulunmaktadır. Önden insan figürü çizimleri yapılır ve kadın/ erkek figürlerini benzer çizmektedirler. 5-7 yaş grubunda ise saydamlık söz konusu
olur. 5 yaşa kadar ana renkler kullanılırken, ilerleyen yaşlarda parlak renklere yer
verilmektedir. Renk seçimiyse kendisine dair ipuçları vermeye başlamaktadır. Sıcak renkleri seçmeleri sıcakkanlı ve sevecen, soğuk renkleri seçmeleri ise iddiacı,
çekingen ve zor kontrol edilen olmalarının izlerini taşımaktadır.
c) Şematik Dönem (7-9 yaş)
Bu yaş döneminde şekil kavramı gelişmeye başlar ve çocukların nesneye yüklediği anlamlar, çizimlerini yönlendirir. Çocuklar profilden çizim yapabilirler ve figürler- de detaylara girebilirler. Artık resim bir iletişim aracı haline gelir. Böylece yer
ve gök çizgisi, çevresi ve kendisi arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. Ben-merkezcilik döneminden uzaklaşılmıştır.
d)Gerçekçilik Dönemi (9-12 yaş)
Bu yaş çocuklarının çizimlerinde cinsiyet ayrımı, renk uyumu ve özellikle de estetik kaygı kendini göstermeye başlamaktadır. Ergenlik öncesi bu dönemde, çocuk
kendisini resimle ifade etmeyi sevmemeye başlar. Özgür çizimlerden uzaklaşır ve
perspektif olgusu oturmaya başlamaktadır.
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e)Görünürde Doğalcılık Dönemi (12-14 yaş)
Bu dönem resimlerinde oran, boyut, derinlik ve rengin doğruluğu önemlidir. Zihinsel ve ruhsal alanlarda aksaklıklar olduğundan, çizimler yaş dönemine uygun
değildir. Cinsel ögeler belirginlik kazanmaya başlar.
Renk, çizgi, boyut ve resmin yüzey üzerine yerleşimi açısından şu genellemelere
ulaşılabilmektedir:
- Renk Seçimi
Koyu Kahverengi; Siyah ve Gri: Depresif durum
Kırmızı: Geçici kaygı, duygusal gerilim ve ruhsal çatışma
Lacivert ve Mor: Düşük moral ve aşırı duyarlılık
Mat renkler: Kaygı ve hassasiyet
Sürekli birkaç renk kullanımı: Pasiflik, halsizlik ve belki depresyon.
- Çizgilere Göre
İnce ve silik: Çekingen, pasif ve zihinsel yorgunluk
Silgi çok kullanılıyorsa: Özgüven problemi ve kaygı
Ana hatlar belirginse: duygusal gerilim, dürtüsellik
Kalem yırtılması varsa: Çatışma ve saldırganlık.
- Resimde Boyut
Çizilen figür aşırı büyükse: Endişe veya stres ve dürtüsellik.
Küçükse: Özgüven düşüklüğü.
- Resmin kağıt üzerine yerleşimi
Çizilen simgenin arka ve sol tarafı geçmiş dönem ve hareketsizliği simgeler
Sağ taraf ön ve üst taraf gelecekle alakalıdır.
Sol ve alt taraf olumsuzluk depresif duygu alanı.
Sağ olumlu duyguların alanıdır (Halmatov, 2015; de Botton & Armstrong, 2013).
Art Brut
Malzeme ve teknik dahil her açıdan geleneksel olan her şeye karşı olan Jean Dubuffet (1901-1985) çocukların, amatörlerin, safdillerin, primitiflerin ve psikoz- luların yarattığı eserlere yoğun bir ilgiyle bağlıydı. Yıllar sonra bu tür ürünlerden
oluşan bir koleksiyona sahip olduğunda, 1945 yılında topladığı bu resimlere “Art
Brut” adını vermiştir. Dubuffet Art Brut derken kaba, yabanıl ve olgunlaşmamış
sanattan bahsetmekteydi, diğer bir deyişle sanat kültürü ile alakası olmayandan.
Art Brut’te yaratım süreci ve malzeme seçimi tamamen kişinin içinden gelen
dürtülerle gerçekleşir ve Dubuffet, Art Brut’un çeşitli yönlerini kendi ürünlerine
uygulamıştır. Duvarlardaki grafitlerden etkilenmiş ve Pates adı verilen çalışmalar
üretmiştir. Çalışmalarında profesyonel süreç yerine anlık çalışmaları tercih eden
Dubuffet toprak, kum, cam ve katran gibi malzemeler kullanarak kabartılı teknik ve psikotik konuları mizahi bir anlayışla kalın bir tabaka oluşturup kazıyarak
gerçekleştirmiştir (Murray & Murray, 1983). Sanatçı, soyut resimde kullanılan
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malzemeleri figüratife getirmiştir ve 1950 tarihli “Kadın Gövdesi” isimli suluboya
çalışması ile resmi ilkel anlamda bir oyun olarak gördüğü söylenebilir. 1956 tarihli
“Georges Dubuffet Bahçede” yapıtında çocuksu bir anlayış ve 1967 tarihli “Müfettiş Sinoque” yapıtında ise bilmecemsi bir oyunun izlerini bulmak mümkündür.
1948 yılında Dubuffet Art Brut Derneği’ni kurmuştur. 1950’lerden sonra ise İtalyan ressam A. Burri savaş acılarını ve yaralarını yansıtan, kırmızı fon üzerine yanmış çuval yapıştırarak yaptığı tablolarla, İtalyan ressam Lucio Fontana tablolarını
yırtarak, aralarına pırlanta taşı yerleştirerek mono krom uzay etkisi veren tablolarıyla ve İspanyol ressam A. Tapies tablolarını kazıyarak yaptığı tablolarıyla materyalizm anlayışında soyut tabloları ile bu gruba katılmışlardır. İlk sergi 1967’de
Paris Dekoratif Sanatlar Müzesi’nde açılmıştır. Ardından 1972 ve 1976’da İsviçre’de iki ayrı sergi gerçekleşmiştir.
Art Brut saf ve otantik yaratı dürtüleriyle yaratılır, bu bakış açısına göre üretimler
profesyonel üretimlerden çok daha değerlidir. Çünkü rekabet, şöhret, kariyer
ve başarı kavramlarından uzakta konumlanmaktadır. Sade ve yüce bir zarafetin
yansıması olarak görülürse bu çizimler, özellikle üreticileri bunları yaparken duydukları canlılık ve duygu yoğunluğu, çizimlerdeki duyarlılık çok daha net değerlendirilebilmektedir.
Çocuk Sanatı ve Art Brut’ün Ortak Noktaları
Ortak noktalar şu şekilde maddelendirilebilmektedir:
- Sanat kültürü olmayan kişilerin yapıtlarını içerir.
- Kopyalama rolü yoktur.
- Kültürel sanatın karşıtıdır.
- Sanat biçimi ve tekniklerin farkında değildirler.
- Dürtüler yol göstericidir. (Yaratıcılık)
- Kişilerin kendi benliklerinden kaynaklanır.
- Anlık oluşan çalışmalardır.
- Hiç bir dış etken ve kurala dayanmaz.
- Geçmiş ya da güncel bir akıma benzerlik göstermez.
- Naif değildirler (geleneksel anlatım ve teknikler uzak olmaları nedeni ile)
- Malzeme seçimi ve aktarım tarzlarına içte gelen dürtüler yön verir.
- Estetik bilgiye sahip olmayan kişilerin ürünleridir.
- Birleştirme tekniğini bilinçli olmadan uygulamışlardır.
- Yapıtların konu seçiminde yaşamlarından özümsenen figür kullanımı söz
konusudur.
- Figürler gerçeküstücü sanattaki gibidir ama bilinçli değildir.
- Dürtüler, bazı saplantılara dönüşerek uzun süre aynı konu veya figür üzerinde çalışmalarına sebep olabilmektedir.
- Hiçbir denetim mekanizması ile engellenmediği için en arı biçimi ile belirir.
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20. yüzyıl ortalarından beri, örneğin Pablo Picasso, sanatçılar eski çağ toplumlarının ve resim eğitimi almamış çocukların çizimlerinden ilham alarak, yüksek kültürün gelenekleri dışında alanlara odaklanmışlardır. Art Brut de çocuk resimlerine
benzer yaklaşımlarla işler üretmiştir. Bunlar Çocuk Sanatı ve Art Brut Benzeşimleri başlığı altındaki maddelerde listelenmiştir. Art Brut ve Çocuk Sanatı arasında tespit edilebilen ortak noktalar eğlence, estetik, oyun (özellikle çocuklardaki
karalama dönemi için), kuralsızlık, bireysel yaşamda özümsenen figür kullanımı
ve deneyselcilik olarak tespit edilebilmektedir. Geniş ölçekli ölçme ve değerlendirmelere dayalı araştırmaların artmasıyla birlikte bu verimli benzerlikler taşıyan
alana dair birçok farklı bakış açısının ortaya çıkacağı açıktır.
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Ann Hamilton’ın “the common SENSE” adlı Sergisinde
Gerçeklik ve Paradoks Kavramları
The Concepts of Reality and Paradox at the Exhibition
of Ann Hamilton’s “the common SENSE” Installation
Yrd. Doç. Dr. Sevdiye Kadıoğlu
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü

Özet

Çağdaş uluslararası görsel sanatçılardan Ann Hamilton, performansları, multi-media enstalasyon çalışmaları ve farklı mekan ve sergileme formlarını kullanan, çalışmalarında bilimden,
matematikten ve felsefeden yararlanan bir sanatçıdır.
Ann Hamilton’ın 2014 yılında Henry Art Gallery’de gerçekleştirdiği geniş ve büyük bir alanda sergilenen enstalasyon çalışmalarından oluşan sergisi “the common SENSE” “sağDUYU” adını taşımaktadır. Sanatçının sergisi, Burke Doğa Tarih ve Kültür Müzesi’nden alınmış
200’ün üzerinde hayvan ölüsünün tek tek portre görüntüsünden, ayrıntılardan ve hayvanların bazılarının bütün gövdesinin sanat galerisinde yerleştirme olarak sergilenmesinden
oluşmaktadır. Hamilton bu sergisinde “sense” ve “touch” kavramları üzerinde yoğunlaşmıştır. Dokunmanın sanat eserine zarar verdiği “Touching Harms the Art” söylemiyle bireylerin
yetiştirildiği bir kültürel ortamda bulunulmasına rağmen, sanatçı sergide eserlere dokunmayı teşvik etmektedir. Sergide yapıtlara dokunmak serbesttir. Bir sanat yapıtına dokunmadan duyumsamak, algılamak gerekmekle birlikte, bir canlı/ölüye yönelik “dokunma” ve
“duyu” algısı bir ikilem yaratacaktır.
Sanatçı Ann Hamilton, “sağDUYU”adlı sergisi aracılığıyla sanat yapıtı bağlamında bir paradoks sunmakla birlikte, aynı zamanda, cansız/canlılara karşı tutum ve tavırlarımızda “duyu”
ve “dokunma” kavramlarını görsellerle ve metaforlarla birlikte kullanarak da algılarımızda
“gerçeklik”/ ya da “paradoks” oluşturmaktadır.
Bu bildiride Ann Hamilton’ın “the common SENSE” adlı sergisi irdelenecek ve bu sergi örneğinde sanatçının biçim diliyle vurguladığı kavramlar ele alınacaktır.
Anahtar Sözcükler: Ann Hamilton’un “sağDUYU” enstalasyonu, gerçeklik, paradoks, duyu,
dokunma.

Abstract

“The commonSENSE” is a museum wide exhibition of commissioned works by American
artist Ann Hamilton. Hamilton’s exhibition is presented as “the commonSENSE” at the
Üniversity of Washington’s Henry Art Gallery. The installation explores the relationship humans and animals… In this project, touch is not only physical contact but a form of intellectual and emotional recognition.
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According to Ann Hamilton, in her works include paradox. She said that her works are not
only abstract but also concrete. In addition to , it is possible to say that it has been metaphore at her works. So, it is important for this subject, because there are both reality and
paradox idioms in her works.
In this paper, Ann Hamilton’s “ The CommonSENSE “ exhibition will be studied. In this presentation, this exhibition’s concepts will be discussed.
Keywords: Ann Hamilton, “commonSENSE” installation, reality, paradox, sense, touch.
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Çoklu açılardan bakıldığında 20. yüzyıl sanatın ve yaşamın çok boyutlu değişikliklere uğradığı bir süreç olmuştur. 21. Yüzyılın başına gelindiğinde ise geçmiş dönemler ile yaşanan dönemin harmanlandığı sorunlar, yerel ve evrensel açıdan
çıkmazda olan çevresel konular değerler bağlamıyla birlikte bilim ve sanat insanlarının çalışmalarının temel konularını oluşturmaya başlamıştır.
Sanat yapıtlarından haz duyma beklentisini geçmiş yüzyıllara bırakmış olan günümüzdeki sanatçı, evrensel boyutlardaki sorunlardan yerel ve bireysel boyutlardaki sorunlara dek uzanan konu, tema yelpazesinde yapıtlar üretmektedir.
Sanat eserinin ya da yapıtının “biricik” liğinden uzaklaşıldığı ve eserin sıradan
nesne, hayattan, günlük yaşamdan bir nesnenin sergilenmesi haline dönüştüğü
günümüz sanatında, bu sıradanlığın arkasında sürpriz bir felsefe sorgulaması ile
karşılaşılmaktadır. Yaşamdaki derin çelişki ve çatışkıların yanı sıra, sanatın kökenine, varlığına ve ne’liğine dek değinilen görsel, biçimsel, düşünsel veriler hacimsel bir ortamda simgelerin diyaloğu biçiminde bir sanat dilinde sergilenir. Artık
iki boyutlu çalışmaların yetmediği, üçüncü ve dördüncü boyutun da yapıtlarda,
alışılmışın dışında sergilemelerle sergi mekanlarında eklemlendiği kaçınılmaz bir
süreç yaşanmaktadır.

Gerçeklik ve Paradoks

“Gerçeklik” kavramı sanatta sosyal gerçekçilik akımlarında tartışılması başta olmak üzere, bireysel gerçeklik yorumları ve konularında, psikolojide algı kuramları
ile birlikte ve felsefenin ve sanatın ışığında değerlendirilegelmiştir.
Felsefede gerçekçilik akımı tikellerin tartışıldığı Platon’dan Aristoteles’e, idealizm
ile gerçekçilik arasında duran Descartes’a kadar yüzyıllardır tartışılagelmiş, çağı
mız felsefecilerinden Thomas Aquinas, Bertrand Russell, George Moore’a kadar
uzanan düşünürlerin vazgeçilmez konusu olmuştur.
Gerçekçilik akımı ve Gerçeklik kavramı Felsefe Sözlüğü’nde şöyle tamınlanır:
“Gerçekçilik (Ing.realism; Fr.realisme; Alm.realismus;…) En genel anlamda, ne
denli aykırı görünürse görünsünler nesneleri göründükleri biçimleriyle, olayları
da aynı oldukları gibi içtenlikle kabul etme tutumu ( Güçlü,2002:594).”
“Gerçeklik (Ing.reality, Fr.realite, Alm.wirklichkeit…) En genel anlamda ger
çek olma durumu. Yerleşik felsefe dilinde gerçek olmayı karşılayan, yani
düşünülen, tasarımlanan, imlenen, düşlenen bütün her şeyin karşıtı olarak
gerçeğin ta kendisi olan; bilinçten, bilenden bağımsız bir biçimde varolan;
belli bir zamanda, belli bir anda yaşanmış olan, yaşantı ile deneyimlerde
somut olarak bulunan; olanaklılığın ve olanaklı olanın karşıtı olarak dış
dünyada varlığı asal anlamda bulunan; her türlü öznelliğin ve öznel öğenin
karşısında nesnel olarak varlık bildiren; gerçek olan bütün her şeyin özyapı
sını anlatan felsefe kavramı (Güçlü,2002: 596-597)”.
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“Paradoks” kavramı ise sanatta özellikle görsel / plastik sanatlarda felsefede ol
duğundan daha metaforik konumdadır. Oysa Felsefede paradoks kavramı açık
ve aleni önermelerle tartışılmıştır. Paradoks kavramı Felsefe Sözlüğü’nde açmaz
olarak yer almaktadır:
“açmaz (İng. paradox; Fr.paradoxe, Alm.paradoxie) Görünüşte doğru varsayımlara ya da öncüllere dayansa da bir çelişkiye yol açan akıl yürütme.
Açmaz genelde tümü de doğru olarak kabul edilen bir dizi önermeden,
geçerli bir tümdengelimli uslamlamayla benimsenen diğer düşüncelerle
kesin biçimde çelişen ya da uyuşmayan bir sonuca ulaşıldığında doğar.
Böyle bir sonuç, kişinin kemikleşmiş düşüncelerinden hangisini reddetmesi
gerektiği pek açık olmadığından ötürü rahatsız edicidir… (Güçlü,2002:9)”.

Felsefede birkaç kuramla irdelenen paradokslar ya da bir diğer adıyla açmazlar
sadece felsefenin değil, sanatın da temel sorunlarından biridir. Sessizce form-bi
çim diliyle sanatçı tarafından irdelenen gerçeklik ve paradoks kavramları 20.yüz
yıla özgü bir sanat biçimi olarak enstalasyon çalışmaları şeklinde ses ve zaman
öğelerinin de katılımıyla izleyiciye yansıtılmıştır.
Ann Hamilton’un çalışmalarındaki nesneler aracılığıyla duyularımızdaki sınırlarla
oynanmaktadır. Yaşamımızda belki de hiçbir şekilde karşılaşmadığımız bilimsel
bir boyutta incelenen canlılar/cansızlar, sanat nesnesi olarak portre fotoğrafları
ve/veya bedenleri ile duyularımızı bize hatırlatan, doğa ile diyaloğumuzu sorgu
latan nitelikleriyle karşımıza çıkmaktadır.

Bir Sergi olarak “common SENSE”

Ann Hamilton “the common SENSE” adlı yerleştirme çalışmasını ilk olarak 2014’de
sergilemiştir. İkinci kez 2015 yılı Ekim sonuna dek özel bir sergi olarak yeniden
sergilenen bu enstalasyon, özellikle “touch”=“dokunma” kavramının sanatçı ta
rafından vurgulanmasıyla izleyiciye sunulmaktadır. Sanatçı hayvanlar teması ile
sergilediği enstalasyonda hayvanlara dokunma konusunda da insanoğlu olarak
yaşadığımız paradoksları bize yansıtmaktadır.

Görüntü 1. Hamilton,“yeşil çubuklu Woodpacker” kuşları. H. (“Green-barredWoodpacker”)
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“SağDUYU” adlı yerleştirme çalışmasında Ann Hamilton müzenin ve üniversitenin arşivindeki cansız hayvanları sergisinde kullanarak, yerlerini ve konumlarını değiştirerek onları kimlikleştirerek ve bireyselleştirerek bize yaklaştırıyor.
DUYULARIMIZI devreye sokarak izleyiciye kısa süreli şok yaşatıyor. Hamilton bu
çalışmasıyla aynı zamanda DEĞERLER kavramı içinde, insan- hayvan ayrımının
devreye girdiği konumda insana özgü etik değerleri bize hatırlatmış oluyor. Aynı
zamanda insanların hayvanlar ve diğer canlılar üzerindeki gücünü, tahakkümünü,
onlarla doğal ve doğa dışı güç ilişkisini irdeliyor. Onların geleceğini belirlemedeki
insanoğlunun tavrını ve bize sorumsuzluk/ sorumluluklarını hatırlama olanağını
sunuyor.

Duyular ve Değerler
Dokunma
Duyular; dokunma, görme, işitme, koklama ve tat alma’dan oluşuyorsa eğer, Ann
Hamilton “the commonSENSE” adını taşıyan bu sergisiyle hemen hemen beş
duyuya hitap etmektedir. Ancak Hamilton özellikle “Duyu” olarak “dokunma”yı
araştıran ve keşfeden bir enstalasyon sergisi gerçekleştirmiştir. Serginin kısa ve
öz tanıtımı: Hamilton sağDUYU- hayvanlar (2014-2015) vurgusuyla yapılmıştır.

Görüntü 2. Henry Art Gallery’de Ann Hamilton’ın enstalasyonu

Serginin organizasyonunda yetkili olan müzenin direktörü Sylvia Wolf sergiyi şöyle
açıklar:
“Dünyaca tanınmış sanatçı Ann Hamilton’ın “Sağduyu” adlı sergisi Washington’un Henry Sanat Galerisinde entalasyon çalışması şeklinde sergilenmiştir. Enstalasyon insanlar ve hayvanlar ve Hamilton tarafından yaratılan
özgün orijinal çalışmalar arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Sergide Washington Üniversitesi Kütüphanesinden materyaller ile Burke Doğal Tarih ve
Kültür Müzesi’nin özel koleksiyonları kullanılmıştır. Sergi 11 Ekim 2014 ten
26 Nisan 2015’e kadar sergilendi ve 6 ayın üzerinde bir süre izleyicileri kabul
etti”
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İlham aldığı hayvan numune görüntüleri, tarihi giysiler, ve mekanik bullroarerlar
(Antik ritüel müzik enstrümanı )ile müze dolmuştu. Bu sergide Hamilton, maddi
ve maddi olmayan yollarla dokunma duyusunu araştırıyor ve insanlar ile diğer
hayvanlar arasındaki karşılıklı bağımlılığı araştırıyor. Dokunmayı referans alan
seçilmiş metinlerden bireysel olarak seçtikleri sayfaları okumaya davet eder izleyicileri /ziyaretçileri/okurları.
Ann Hamilton’ın bu enstalasyon sergisinde;
1. Biyolojik bir varlık olarak insan/hayvan daki “DUYULAR” ile
2. Sosyal ve psikolojik bir varlık olarak insan/hayvan daki “DOKUNMA” duyusu
arasında ilişki ve bağlantılar bulunur.
Serginin alışılmış, sıradan sergilerin dışında kabul edilmesinin nedenleri arasında
müze ziyaretçilerinin sadece sergi ziyaretçisi olmalarının dışında, okuyarak, yazarak, çizerek, ses performansları gibi eylemlerle sergi konseptine katılmaları da
sayılmaktadır. İzleyici - ziyaretçilerin sisli görüntüsü olan bir standttan mekana ve
sergiye katılması, fotoğraf çektirip arşive konması gibi uygulamalar gerçekleştirilmiştir.
Sergi izleyicisi Hamilton’ın enstalasyonuna interaktif olarak da katılabilmektedir.
Sergi mekanında iki farklı roman ve iki farklı yazardan parçalar okuyarak reader
olarak katılımının yanısıra yazıcı olarak da katılımı sağlanmıştır. Sergi ziyaretçisi
bu sergide izleyici, okuyucu, yazıcı olarak bulunmaktadır. Seçilmiş yazıyı yüksek
sesle okuyan ve istediği yerden notlar alarak yazan izleyici/okuyucu/yazıcı konumundaki bireyler de serginin diğer ögeleri olmuştur.
Sergiyi ziyaret edenler bunların dışında başka bir seçenek olarak fuluğ bir platform perdenin ardında durarak kendi fotoğrafını çektirip sergi arşiv fotoğraflarına ekleyerek görsellerle sergi arşivine dahil olabilmektedir.
Bütün bunlara ek olarak mekanik bullroarerler- (yani mekanik ses çıkartan direkler) üzerinde yerleştirilmiş düzeneklerden sergi süresince sesler yayınlanmıştır.
Bu sergi, içeriğiyle, tarzıyla bazı müzik gruplarını da etkilemiş ve sergi mekanında
bu direklerin yanında yer alan müzik alanında gönüllü gruplar oluşturan akademisyenler konser vermişlerdir.

Bir Metafor - Mecaz Olarak Sergi

Lacrimosa ağıt, gelecekteki iyiliği için ya da gelecekteki yok oluşuna ağıt niteliğinde bir sergidir. Washington Üniversitesi ile Burk Doğal Tarih ve Kültür Müzesi, Hamilton onuruna bir nişan düzenledi. “sonsuzluk için bir adres ve yokoluş tehtidi”
vurgusu var. “Henry Sanat Galerisi, Washington Üniversitesi tarafından yaptırılan
ve 2014’te Hamilton’un sergisi sunulan bu mekanda ikinci kez 18 Temmuz’dan 4
ekim 2015’e kadar sergi “SITE 20 Years/20 Shows: SUMMER:” sitede gösterildi.

380

International Art Symposium

Görüntü 3-4. Sergiden bir örneğin (modelin) dijital taraması, Washington Üniversitesinden
Burke Doğal Tarih ve Kültür Müzesinden Herpetoloji Koleksiyonundan, sanatçının izniyle
Ann Hamilton

İstikrarsız Tanımlamalar başlıklı ve Sanat Dünyasının Gerçekliğini Korumak alt başlıklı yazısında Jonathan Fineberg gerçeklik hakkındaki yazısına şöyle başlamaktadır.
“Geçtiğimiz yirmi yılın sanatının geleneksel bir incelemesini yapmaya dair
her girişim başarısız olmaya mahkumdur, çünkü 1990’lardan sonra sanat
dünyası kendini -her biri kendi yerel sorunları ve söylemleriyle- sanatın mikro-ekolojileri içinde yeniden şekillendirmede başladı (Fineberg, 2014: 465)”.

Görüntü 5. Hayvan örnekleri

Görüntü 6. Okuyucu
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Görüntü 7. Bulrorerlar

Görüntü 8. Textler

Görüntü 9. Ann Hamilton’ın açılış gününde Booth’un fotoğrafı. Foto: Robert Wade

Dokunmayla sınırlı geleneksel müze sergilerinin aksine Hamilton, hayvanların
gazete görüntülerini duvarlara asıyor ve izleyicinin bu görüntülerin çoğaltılmış
kopyalarını götürmelerini teşvik ediyor. Özel bir fotoğraf standında görüntülenen
izleyici fotoğrafları koleksiyona ekleniyor.
Fineberg 1940’tan Günümüze Sanat adlı kitabında Ann Hamiton’un sanatsal çalışmalarını şöyle anlatmaktadır:
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“Ann Hamilton’un çalışmaları-kullandığı teknik, ister fotoğraf, ister video,
ister enstalasyon ya da hatta ister metin olsun – her zaman güçlü bir bedensel deneyimdir ve her zaman Sanatçının kişisel keşfe ilişkin arzusundan kaynaklanır. Hamilton “ insanların yapıtın fiziksel deneyiminin içine gömülmelerini” ister. “Sizi aktif bir katılımcı olarak içine alan durumlar “yaratır
kendi açıklamasıyla,”…çalışmanın size gözlerinizden aşağı doğru değil,
aşağıdan yukarıya bedeninize tesir etmesine izin vererek. Böylece bir şeyi
isimlendirmeyi denemeden önce onu deneyimlemek için kendinize imkân
tanırsınız.” Hamilton’un çalışmaları doğrudan, erken çocukluk döneminde
derin duygusal kökleri bulunan bir dil öncesi düşünce düzeyine dalar; bu dokunsal muhakeme ve duyuşsal mantığın dünyasıdır ( Fineberg, 2014: 467)”.

Görüntü 10. Bu panoramik görüntü Hamilton’ın Henry Sanat Galerisi’nde yeni müzede
geniş kapsamlı sergisinden bir bölümü göstermektedir. Merkezde kırmızı giysili kadın
duvarın önünde bir resime yüksek sesle kitap okumaktadır.

Görüntü 11. Ann Hamilton’ın sergisinde
duyu üzerine Washington Ünv.’den
bir grubun performansı.

Görüntü 12. Sergi alanından
özel koleksiyon
tekstil ürünleri.
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Değerlendirme ve Sonuç

Bu bildiri çalışması aracılığıyla Ann Hamilton’ın çalışmaları genel olarak şöyle değerlendirilebilir:
Hamilton bilimsel dünyanın incelediği verilerden felsefik sorgulama yolu ile canlı/
cansız geçirgenliğini, duyulardaki geçirgenliği, sorumluluk, kapsam ve içerik olarak insan ile diğer hayvanlar arasındaki ortak temel benzerliği ya da farkı, bu özelliklerin geçirgenliğini sergiler.
Hamilton “Sağduyu” adlı enstalasyon sergisiyle sanat yapıtına dokunma kavramından yola çıkarak, hayvanlar ile insanlar arasında birbirine bağımlı, etkileşimli
yaşamları ile insanın, hayvanın, doğanın dengesi araştırılmakta ve sorgulanmaktadır.
Sonuç olarak Hamilton, Gerçeklik ve Paradoks kavramlarının temelinde var olan
belirli tek bir önermeyi bize direkt metafor olarak sunmakla birlikte, dolaylı olarak
bu kapsamlı yerleştirme sergilemesi aracılığıyla birçok önerme sunmaktadır.
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Görüntü 10. Bu panoramik görüntü Hamilton’ın Henry Sanat Galerisi’nde yeni müzede geniş kapsamlı sergisinden bir bölümü göstermektedir. Merkezde kırmızı giysili kadın duvarın
önünde bir resime yüksek sesle kitap okumaktadır. http://www.thestranger.com/seattle/
ann-hamilton-fills-the-henry-with-scans-of-dead-animals/Content?oid=20807897
Görüntü 11. Ann Hamilton’ın sergisinde duyu üzerine Washington Ünv.den bir grubun
performansı.
https://music.washington.edu/news/2015/01/22/uw-chorale-makes-sense-ann-hamilton
Görüntü 12. Sergi alanından özel koleksiyon tekstil ürünleri. https://www.google.com.tr/
search?q=ann+hamilton...+the+common+sense&biw=1024&bih=624&tbm=isch&tbo=
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Sosyoloji ve Sanatın Paradoksal İlişkisi
The Paradoxial Relationship of Sociology and Art
Doç. Dr. İnan Keser
Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Özet

Bilindiği gibi sanat alanını, sosyolojik araçlarla analiz etmeyi hedefleyen sanat sosyolojisi
oldukça kısa bir tarihe sahiptir ve sanat sosyolojisi alanında gerçekleştirilen çalışmalar geçmişte olduğu gibi bugün de sosyolojik çalışmaların oldukça küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenle sosyologların sanata çok az ilgi gösterdilerini ileri sürmek oldukça makuldür.
Ancak bu çalışmada gösterileceği gibi sorun, sadece sosyologların sanata ilgisizliğinden kaynaklanan tek yönlü bir ihmalden ziyade sanat ve sosyoloji alanları arasında tarihsel kopukluk
olarak kabul edilmesi gereken bir sorundur.
Sanat ve sosyoloji alanındaki kopukluğun en önemli nedenlerinden biri şüphesiz ki sanatın sosyolojik analizin nesnesi haline getirilemeyeceğine dair hem sosyoloji hem de sanat
alanındaki yaygın anlayıştır. Oysa sanatın sosyolojik analizin nesnesi olamayacağı argümanı
temel bir paradokstur. Çünkü temel insani etkinliklerden/olgulardan biri olan sanatın, temel
amacı insani etkinlikleri/olguları analiz etmek olan sosyolojinin zorunlu olarak ele alması gereken konulardan/objelerden biri olmadığını iddia etmek neredeyse imkânsızdır ve böyle bir
iddia ancak sosyolojinin varoluş nedeninin ve sanatın tarihsel varoluşunun inkârı ile mümkün hale gelebilir. Aynı biçimde temel insani faaliyetlerden biri olan sanat üzerine doğru
bir kavrayış gerçekleştirmeden de sosyolojinin, bilim olarak iddia ettiği hedeflere ulaşması
mümkün değildir.
Bu nedenle, çalışmada sanat ve sosyoloji alanları arasındaki paradoksal ilişkinin temel nedenleri sosyolojik bir bakışla ele alınarak, bu sorunlu durumun aslında sosyoloji ve sanata
ilişkin hâkim tanımlardan ve bu tanımların hem sosyoloji hem de sanat alanında, tarihsel
ve sosyal koşulların ürettiği yönelimler olarak değil, şeyleştirilerek birer hakikat olarak kabul edilmesinden kaynaklandığı gösterilerek, sanat sosyolojisinin mevcut durumunun temel
olarak, sosyoloji ve sanat alanındaki, çok derin bir sorun olan, refleksivite eksikliğinin dışavurumlarından biri olduğu tezi savunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Sosyoloji, Sanat Sosyolojisi, Sanat, Sosyolojik Analiz, Paradoks
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Abstract

As is known, art sociology aiming to analyze the field of art using sociological tools has a
short history and as it happened in the past, for today it still forms a small part of the soci
ological works. Therefore, it is quite reasonable to claim that sociologists slightly deal with
art. However, as it is shown in this study, the problem is not only one-way neglect resulting
from the disinterest of sociologists, more than that it is a problem which should be conside
red as a historical disconnection betw
 een the fields of art and sociology.
For sure, one of the main reasons of the disconnection between the fields of art and so
ciology is the common belief that art should not be an object of analysis for sociology.
However, the argument that art cannot be an object of sociological analy-sis is a basic pa
radox. For it is almost impossible to claim that being one of the fun-damental humanitarian
activ ities/events art is not among the subjects/objects that should necessarily be dealt by
sociology which aims to analyze fundamental humani-tarian activ itie s/events and such an
argument can only be possible with denial of the existential reason of sociology and the
historical existence of art. Similarly, without a true understanding of art which is one of the
fundamental humanitarian activities, it’s not possible for sociology to reach its aims as a
science.
For this reason, in this work, by taking the basic reasons of the paradoxical relationship between the fields of art and sociology from a sociological point of view, it is shown that this
problematic situation actually does not take root from the dominant defin
 itio
 ns of sociology
and art, nor from the tendencies of these definitio
 ns pro-duced by the historical and social
conditio
 ns in the fields of both sociology and art, but rather it depends on the acceptance
of each as a truth by reificatio
 n. Thus, it is argued that basically the current situation of art
sociology is an expression of lack of reflexivity which is a very deep problem in the field of
sociology and art.
Keywords: Sociology, Sociology of Art, Art, Sociological Analyze, Paradox
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Sanat, sosyolojiyi kuranların en az ele aldığı konulardan biridir. Sosyolojinin kurucularından Weber (1958) sadece, müzik üzerine bir çalışma kaleme almış, Marx
ve Engels (2001) sanata, nadiren ve başka konuları analiz ederken göndermelerde
bulunmuş; Durkheim ise temel sosyal kurumlar arasında dahi sanata yer vermemiştir. İlk sosyologlar gibi sonraki dönem sosyologları da sanatı gündemlerine pek
almamış, hatta 1970’lere kadar sanat sosyolojisi çalışmalarının büyük bir kısmı
sosyologlar değil, başka alanlardan gelen kişiler tarafından üretilmiştir (Heinich,
2013). Böylelikle sanatı sosyolojik bakış ve araçlarla analiz etmeyi hedefleyen
sanat sosyolojisi çalışmaları, sosyoloji çalışmalarının oldukça küçük bir kısmını
oluşturagelmiştir1.
Sanatın, sosyolojik analizin yeterince konusu yapılmamış olması, ilk bakışta sosyologların sanata çok az ilgi göstermesinden kaynaklanan bir sorun olarak görülebilir. Ama şüphesiz hiçbir sorun gibi bu sorunun nedeninin de bu kadar basit olduğu
düşünülemez ve sorun sadece sosyologların sanata ilgisizliğinden kaynaklanan
tek yönlü bir ihmal olarak ele alınamaz. Bunun yerine sorunu, ‘sanat ve sosyoloji
alanları arasında tarihsel kopukluk’ olarak adlandırmak ve bu kopukluğun başat
nedenlerini analiz etmeye çalışmak, sorunun yüzeysel ve totolojik olmayan bir
biçimde anlaşılması için daha doğru bir yol olacaktır.

Sanat Sosyolojisinin Zorunluluğu

Sanat ve sosyoloji alanları arasındaki kopukluğa dair çokca ileri sürülen açıklamalarından biri, sanatın sosyolojik analizin konusu/objesi haline getirilemeyeceği;
bir başka ifadeyle sanatın, sosyolojinin çalışma alanına girmeyen bir ‘şey’ olduğu
iddiasıdır.
Bu iddia, Dünya’da ve Türkiye’de öylesine kanıksanmıştır ki sanat sosyolojisi çalışmalarının, böyle bir uğraşının meşru olduğunu ispat etmeye çalışan bir girişle
başlaması ya da bütün bir çalışmanın bu amaca vakfedilmesi neredeyse gelenek
halini almıştır (bkz. Ulusoy, 2005; Zolberg, 2013). Ancak, sanatsal dönüşümlerin
neden belirli sosyal uğraklarda ortaya çıktığı, örneğin bugüne kadar uzanan modernist sanatın neden 19. Yüzyıl Fransa’sında doğduğu gibi basit sorular dahi “sanatın sosyolojik analizin objesi haline getirilemeyeceği” argümanının mantıksal
bir temeli olmadığını ispatlamak için yeterlidir.
Daha da ötesi, Hohlenstein Stadel Aslan Adamı adlı heykelin yaklaşık 40.000, Chauvet mağara resimlerinin yaklaşık 30.000-32000, Willendorf Venüsü adlı heykelin
yaklaşık 25.000-28.000, Cosquer mağara resimlerinin yaklaşık 27.000, Lascaux
mağara resimlerinin 17.300 yıllık olması, ayrıca Dünyanın birçok bölgesinde hemen hemen benzer tarihlere ait birçok ürününün keşfedilmesi ve bilinen bütün
insan topluluklarında sanatın varolması, sanatın en eski ve yaygın kolektif insani etkinlikler-den/fenomenlerden biri olduğunu göstermektedir. Yazının icadının
yaklaşık MÖ 3.200 yıllarında gerçekleştiği2 hatırlandığında plastik sanatların3 in1- 1960’lı yıllarda sanat çalışmaları, tüm sosyoloji yayınlarının %1’ini oluşturken 1980’li yıllara gelindiğinde ancak
%2’ye ulaşabilmiştir (Zolberg, 2013: 205).
2- Yazının kendisinin de görsel betimlemeden türediği ve resimyazı türünün uzunca bir dönem kullanılmaya devam
edildiği de hatırda tutulmalıdır.
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sanların kayıt altına alma, ifade etme ve iletişim kurma biçimlerinin de en yaygın
ve eskilerinden biri olduğunu iddia etmek mümkün hale gelmektedir4.
Sosyolojinin en temel kurucu ilkesinin, her zaman ve mekânda görülen sosyal fenomenleri, sosyal olgu olarak değerlendirmek ve sosyal olguları birer şeymiş gibi
analiz etmek olduğu (Durkheim, 2003) hatırlandığında ise artık, sanat sosyolojisinin mümkün olup olmadığı sorusuna, sanat sosyolojisinin mümkün olmaktan
öte bir zorunluluk olduğu cevabını vermekten başka bir seçenek kalmamaktadır.
Bir başka deyişle, temel insani etkinliklerden/olgulardan biri olan sanatın, temel
amacı insani etkinlikleri/olguları analiz etmek olan sosyolojinin ele alması gereken konulardan biri olmadığını iddia etmek imkânsızdır ve böyle bir iddia, ancak
sosyolojinin varoluş nedeninin ve sanatın tarihsel varoluşunun inkârı ile mümkün
hale gelebilir.
Dolayısıyla bu noktada şu soru kendiliğinden ortaya çıkmaktadır: Bu kadar kolay
biçimde yanlışlanabilmesine rağmen ‘sanatın, sosyolojik analizin objesi haline
getirilemeyeceği’ fikri nasıl ve neden bu derece yaygın ve güçlü bir kalıpyargıya
dönüşmüştür.

Sosyoloji ve Sanat Ne(Değil)dir?

Her insani etkinlik gibi oluştuğu dönemin koşullarıyla etkileşim içinde şekillenen
sosyolojinin karşılaştığı ilk problem özgün, bağımsız ve gerekli bir bilim alanı ola
rak kabul edilmemeydi. Bu kabul edilmeme haline ilk sosyologlar tarafından, tekil
ya da kolektif insani eylemi belirleyen, hali hazırda bilinen varlık/güçler dışında,
dolayısıyla onlarla aynı kategoride değerlendirilemeyecek, ‘sosyal’ olarak adlandı
rılması gereken bir başka varlık/güç kategorisi olduğu ve bu sosyal varlık/güçleri
ancak özel bir bilimin analiz edebileceği cevabı verildi. Hatta Durkheim (2013)’ın
birçok çalışmasındaki örtük amaç doğrudan bu iddiayı ispat etmekti. Sosyoloji,
ortaya çıktığı uğrak olan 19. Yüzyıl Avrupası’nın muazzam bir sosyal, ekonomik,
politik ve kültürel altüst oluşlar çağı olması nedeniyle, birinciyle bağlantılı bir başka iddiaya daha sahipti: toplumun işleme yasalarını sistematik analizlerle keşfede
rek, toplum ile ilgili sorunlara spekülatif felsefi ya da politik değil, bilimsel kesinlik
te çözümler bulmak. Dolayısıyla ortaya çıktığı dönemde sosyologların gündemini
çoğunlukla bu iki iddia belirlemekteydi (Swingewood, 2010; Bottomore ve Nisbet,
2010).
Ancak, ilk sosyologların bu iddiaları kendi zamanlarını aşarak, sonraki sosyologların, sosyolojik yönelimlerini de derinden etkiledi. Bir başka deyişle, sosyolojinin
bilimsel dünyada kabul görmesine ve sosyal koşulların büyük oranda değişmesine rağmen kurucuların, doğrudan yaşadıkları dönemin olağanüstü etkisi altındaki
konu ve hedef seçimleri, sonraki yıllarda sosyolojinin neredeyse mutlak çalışma
3- Bilindiği gibi günümüzde, sanatın ne olduğuna dair, çoğunluğu estetik bakış açısını benimseyenlerin ürettiği,
birçok farklı tanım dolaşımdadır. Bu durumda estetik taassubdan uzak durarak, üretildiği dönemdeki kaynağı,
amacı ve işlevi ne olursa olsun bugünün sanatsal üretim alanında, sanat yapıtı olarak değerlendirilen şeyleri, öyle
kabul etmek belki de en doğru tutumdur.
4- Tabii ki sanat tarihi, Homo Sapiens merkezli değil diğer insan türlerini de içeren bir biçimde ele alınırsa, bu tarih
çok daha eskiye uzanır. Örneğin, günümüzden yüzbinlerce yıl öncesine tarihlenen Bereket Ram ile Tan Tan Venüsü
adı verilen buluntular bu noktada oldukça ufuk açıcıdır.
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alanları olarak benimsendi. Böylelikle sosyoloji, birkaç cılız akım sayılmazsa, her
türden insani etkinliği ve sosyallikleri değil, toplum olarak adlandırılan ancak tanımı üzerinde uzlaşılamayan bir varlığı analiz etmeye, çalışan bir bilim olarak görülmeye başlandı. Bu yönelimin en can alıcı sonucu, sosyologların birçok yaygın insani etkinlik bir yana, sanat gibi temel insani etkinlikleri dahi sosyolojinin çalışma
alanı dışında görmeye başlaması, nadiren bu etkinlikleri analiz konusu yapması
ve analiz konusu yaptığı nadir anlarda da bu girişimin meşruluğunu ispatlamaya
kendini yükümlü hissetmesiydi5.
Tahmin edilebileceği gibi sosyologların bu tutumunda, kendilerini ve mesleklerini
daha itibarlı ve etkili bir statüye taşıma gayesi de oldukça etkiliydi. Tabii ki sanat gibi ‘küçük ve önemsiz konular’ üzerine çalışmak yerine siyasal ve ekonomik
buhranlar ve benzeri, bütün bir toplumu/ülkeyi/devleti ilgilendiren ‘büyük, acil ve
önemli sorunlar’ üzerine söz söylemek, bu amaca ulaşmak için çok daha rasyonel
bir yoldu.
Özetle ‘büyük olanı’ merkeze alan, dolayısıyla ‘toplum’ kelimesine hapsedilen bir
sosyoloji kısa sürede hâkim sosyoloji haline geldi. Bu tutum Türkiye’de öyle uç bir
noktaya götürüldü ki, muazzam bir kapsayıcılığa sahip ‘sosyal’ kavramı terk edile-rek yerine ‘toplumsal’ kavramı ikame edildi, hatta sosyoloji dahi ‘toplumbilim’
olarak adlandırılıp belletildi6. Doğal olarak bu kavrayış zaten zayıf olan sanat sosyolojisine de sızdı ve sanat sosyolojisinin görevinin, sanat ve toplum arasındaki
ilişkileri incelemek olduğu sıklıkla tekrar edildi.
Sosyoloji, genel kabulde bu biçimde anlaşılıp tanımlanırken, sanata bakış ise bambaşka bir yolda ilerledi. Bugün sadece sanat alanında değil, sanata dair genel kavrayışta da, sanat yapıtı eşsiz bir nesne olarak görülür ve onun doğuştan gelen ve
çok az insanın sahip olabileceği eşsiz bir yetenek, beceri ve dehaya sahip tek bir
yaratıcı tarafından başka şeylerin etkisi altında kalmadan, kendiliğinden ve doğal
biçimde tasarlanıp yaratıldığına inanılır. Dolayısıyla bu kavrayışa göre eser, sıradan
bir insan olmayan yaratıcısının eşsiz ve anlamlı bir ifadesidir. Bu nedenle, genellikle, sanatçıların, diğer insanlara dayatılan sınırlamalara tabi tutulamayacağı çünkü
tanınan bu özgürlük karşılığında insanlığın paha biçilmez nitelikte ve eşsiz kalitede
eserler kazanacağına inanılır (Becker, 2013: 49).
Hemen fark edileceği gibi sanata dair bu tanımın içerdiği anlayış sosyolojinin ne
olduğuna dair yaygın cevaptan tamamen farklıdır ve sosyoloji ile sanat arasındaki
mesafeyi iyiden iyiye açmaktadır. Hâkim sosyoloji tanımı, sosyolojiyi büyük yani
toplum ve kolektif olanla ilgili bir bilim olarak kabul ettirmeye çabalayıp kişiselliğin en zıt kutbuna yerleştiririrken, hâkim tanımda sanat, sanatçının benliğinden,
5- Şüphesiz kurucuların sanatın sosyolojik analizinden, nedeni ne olursa olsun, uzak durmaları, sonraki sosyologların da bundan uzak durmasını gerektirmemeliydi. Çünkü asıl önemli olan, konu seçimi değil konuların analiz
biçimidir ki kurucuların teorik mirası sanatın sosyolojik analizi için oldukça yeterli bir bagaj sunmaktaydı.
6- Oysa sosyolojinin biricik konusuymuş gibi sunulan ve neredeyse kutsiyet atfedilen ‘toplum’ kavramı gerçekte
ülke, devlet ya da ulus ile eşanlamlı biçimde kullanılan, ulusdevlet paradigması ile ilişkili, dolayısıyla hem sosyolojik
çalışma alanını hem de sosyolojik bakışı daraltan bir kavramdır. Toplum terimi gibi toplumsal terimi de genellikle
ülkeyle, devletle, ulusla ilgili; devlette, ülkede yaşayanları, yurtaşları, ulusu ilgilendiren anlamında kullanılan, yoğun
politik içeriğe sahip kısıtlı bir kavramdır.
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çoğunlukla da esinlenmeyle doğan dolayısıyla en uç noktada bireyselliğin, örtük
biçimde de ruhsallığın ifadesi olan bir şeymiş gibi sunulur.
Oysa bilindiği gibi Batı’da ve onun etkisindeki ülkelerde sanatın tanımı tarihsel
süreçte değişiklikler göstermiştir. Uzun bir dönem sanatçılar, zanaatkârlarla aynı
düzeyde görülmüş ve yapıtlarına ona göre değer biçilmiştir. Sanat ve sanatçıya
dair bugün hâkim olan ve ‘romantik ya da bireyci sanat/sanatçı anlayışı’olarak adlandırılabilecek anlayış ise çok kısa bir süre önce, sosyolojinin de ortaya çıktığı 19.
yüzyıl Avrupasında doğmuştur. Dolayısıyla, romantik ya da bireyci sanat ve sanatçı
anlayışı, bir hakikatin ifadesi ve sanatın mutlak tanımı değil tarihsel ve sosyal bir
inşadır (Jimenez, 2008; Farago, 2006).

Sonuç

Tabii ki hem sosyoloji hem de sanata dair genel kavrayışın ifadesi olan bu tanımlar,
sosyoloji ve sanatın kesiştiği bir alan olduğunu iddia etmeyi imkânsızlaştırmakta, toplumla ilgili olanı, kişisel olmayanı analiz etmesi gereken bir bilimin, esinle
yönlendirilmiş saf bireysel ifadelerin ürünü olan sanatı incelemesini manasızlaştırmaktadır. Ancak birbirine taban tabana zıt gibi görünen bu iki alan tanımı
ile ulaşılmak istenen amaç aslında oldukça benzerdir. Sanatçılar da, sosyologlara
benzer biçimde, oluşturdukları hâkim sanat tanımı ile mesleklerini ve kendilerini
daha itibarlı bir konuma oturtmak ve özerkliklerini sağlamlaştırmak istemiş ama
bunu, sosyolojiden farklı bir yolla, ürünlerini gündelik ve yaygın/sıradan kültürel
kodlarla mümkün olduğunca ilişkisiz, dolayısıyla dünyevi etkilerden uzak bir ruhla,
çağın materyalistik ahlakından farklı münzevi bir çilecilikle yaptıklarına dair bir mit
oluşturarak başarmaya çalışmıştır.
Özetle, ilk bakışta sanat sosyolojisinin meşruluğuna ilişkinmiş gibi görünen, sanat
ve sosyoloji arasındaki varolan paradoksal ilişki, aslında sosyoloji ve sanata ilişkin
hâkim tanımlardan ve bu tanımların hem sosyoloji hem de sanat alanında, tarihsel ve sosyal koşulların ürettiği yönelimler olarak değil, şeyleştirilerek birer hakikat olarak kabul edilmesinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla sanat sosyolojisinin
mevcut durumu, sosyoloji ve sanat alanında, çok derin bir sorun olan, refleksivite
eksikliğinin dışavurumlarından biridir. Sözkonusu refleksivite eksikliğinin giderilmesi şüphesiz sadece sanat sosyolojisinin değil sosyoloji ve sanatın da kalıpyargı
biçimine bürünmüş birçok ayakbağından kurtulmasını sağlayacaktır.
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19. Yüzyıl Sanatında Kapitalist Sanayileşme Eleştirisi
ve Pastoral Ütopya: Paul Signac Örneği
Criticism of Capitalist Industrialization and Pastoral Utopia
in 19th Century Art: The Sample of Paul Signac
Doç. Dr. Nimet Keser
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Özet

Bilimsel, ideolojik, felsefi ve sanatsal bağlamlarda tarihsel bir değerlendirme yapmaya kalkıştığımızda 19. yüzyılın ayrıksı bir yüzyıl olduğunu görebiliriz. Neredeyse bir ömürlük zaman
diliminde kentleşme, teknoloji, bilim, ulaşım, sanayi alanlarında çok hızlı bir ilerleme gerçekleşti. 19. yüzyıl aynı zamanda hızlı kentleşmeye, kapitalizme karşı güçlü ideolojilerin geliştirildiği bir yüzyıldı. Kapitalizme ve hızlı kentleşmeye karşı fikirlerin bir uzantısı olarak pastoral
yaşama dönüş ütopyaları gelişti. Bu nedenle de ilk örnekleri Antik Yunanistan’da başlayan
ütopya yazını bakımından 19. yüzyıl oldukça üretken bir dönemdi. Etienne Cabet’nin İkarya’ya Yolculuk ve William Morris’in Hiçbir Yerden Haberler’i gibi ütopik-pastoral bir toplumun betimlendiği çok sayıda edebi eser yazıldı. Kaynaklar, ressamların söz konusu ütopyacı düşünürlerden fikri olarak etkilendiğini hatta bir işbirliği içine girdiklerini gösteriyor. Bu
çalışmada, ütopyacı bilim insanları ve filozoflarla aynı çevre içinde yer alan sanatçılardan
biri olan Paul Signac (1863-1935) örneğinden hareketle, resim sanatının bütün bu düşünsel hareketlerden ne şekilde etkilendiğini anlamak amaçlandı. Bu nedenle de Paul Signac’ın
Fransa’nın Akdeniz kıyılarındaki pastoral yaşamı betimlediği Uyum Çağında, Su Kuyusunda
Provence’li Genç Kadınlar ve Yıkımcılar adlı üç resmi incelendi.
Anahtar Sözcükler: Resim Sanatı, Paul Signac, 19. Yüzyıl, Pastoral Ütopya, Anarşizm

Abstract

When we attempt to make an historical evaluation in the scientifi
 c, ideological, philosop
hical and artistic contexts, we can see that the 19th century is an eccentric century. Within
an almost human life time, a very fast progression was made in the fields of urbanisation,
technology, science, transportation and industry. It was also a century where strong ideo
logies were developed against rapid urbanisatio
 n, capitalism. As a contin
 uation to those
ideas, thinkers considered urbanisation and capitalism as a threat to the human nature and
formed rural utopias of back to rural life. So, the 19th century was also very productiv e with
respect to the utopia literature which first examples began in Ancient Greece. In parallel,
literary works were written describing utopian-pastoral societies in the 19th century like
Voyage to Icaria of Etienne Cabet and News from Nowhere of William Morris. The sources
reveal that the painters were in ideological and personal collaboratio
 n with the utopian
thinkers. In order to determine how the painting art was influenced in these entir e intellec
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tual movements, it examined how Paul Signac (1863-1935), one of the artists in the same
environment with the utopian scientists and philosophers, reflected the utopian ideas of
the era in his paintings. In this study, Paul Signac’s three paintings analysed which describe
a pastoral life in the Mediterranean Coasts of France titled Young Provencal Women at the
Well, The Age of Harmony and Wreckers.
Keywords: Art of Painting, Paul Signac, 19th Century, Pastoral Utopia, Anarchism
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Ütopya Nedir?

Mevcut yaşam, kişinin beklentilerini karşılamadığı ya da giderek kötüleştiği zaman
sadece farklı olan değil; daha iyi, hatta mükemmel bir başka yaşam, bir başka dünya düşü yaygınlaşır. Bu mükemmel yaşam, genellikle başka bir yer ya da zaman
içinde kurgulanır. Bu ‘başka bir yer’ ya da ‘başka bir zaman’da kurgulanmış dünya
düşü ‘ütopya’ olarak adlandırılır. İnsanların tanrılar gibi tasasız ve özgür yaşadığı
bereketli yeryüzünün, insanların ihtiyaçlarını kendiliğinden ürettiği bir ütopya vizyonu; Eden Bahçeleri, Altın Çağ, Tanrı Krallığı, Arkadya, Yeryüzü Cenneti, Dünyevi
Zevkler Bahçesi ya da Cennet gibi farklı adlandırmalarla olageldi. Tüm bu ütopya vizyonlarının ortak bir yönü ‘şimdi’de değil de geçmişte ya da gelecekte, ya
da ‘şimdi’de ama dünyanın başka bir yerinde olmasıydı. Mitolojik söylemlerden
de etkilenen ütopya düşüncesi felsefi olarak ilk kez Antik Yunanistan’da biçimlenmeye başladı. İlk ütopik, ideal toplum kurgusunun M.Ö 8. yüzyılda Yunan şair
Hesiodos’un İşler ve Günler adlı eserinde ortaya çıktığı bilinir. Platon’un Politeia
(Devlet) adlı yapıtı ise kendisinden sonraki ütopya geleneğinin kaynağı, Antik Yunanistan’da ütopik toplum kurgusunun en temel örneği olarak kabul edilir.
Ütopya sözcüğünün etimolojik kaynağına bakarsak, Yunanca bir kelime oyunundan türetildiğini görürüz. Yunanca, eu + topos (iyi + yer) ve ou + topos (yok + yer)
birbirine çok benzer. ‘Eu’ ve ‘ou’ sözcüklerinin ortak sesi/harfi olan ‘u’ sesinin/harfinin ‘yer’ anlamına gelen ‘topos’ sözcüğü ile birleşmesi sonucunda ‘utopos’ sözcüğü ortaya çıktı. Bu sözcük zamanla Latin dillerine ‘utopia’ ve ‘utopie’ olarak geçti. Sözcüğün etimolojik kökeninden de anlaşılacağı gibi ütopya, mükemmel ama
var olmayan, yani hayali bir yerdir. Her ne kadar Yunanca kökenli bir sözcük olsa da
Antik Yunanca’da hiç kullanılmadı. Bu kavram, ilk kez 16. yüzyılda Thomas More
tarafından kullanıldı (Kumar, 2006; Luirola, 2009:109-112; Malloy, 2006:226).
Var olmayan bir yer olmasına rağmen, ütopya Batı’da siyasal ve sosyal düşüncenin
gelişiminde merkezi bir konuma sahip oldu. Kimi yazarlar, ütopyalar aracılığıyla
özlemini duydukları bir toplum düzenini ortaya koymaya çalıştı ve daha iyi bir toplum özleminin dışavurumunu yansıtan romanlar nedeniyle ‘ütopya’ kavramı daha
çok edebi alanlarla ilişkili olarak düşünüldü. Özellikle Yeni Dünya’nın keşfinin ardından, Mattelart’ın (2005:29) deyimiyle Vespucci sendromu, hümanistleri sardı
ve Avrupa’da ütopik toplumlara ilişkin hikayelere, kitaplara da ilgiyi artırdı. Thomas More’un Ütopya’sı, Francis Bacon’ın Yeni Atlantis’i, Tommaso Campanella’nın
Güneş Ülkesi daha iyi, daha düzenli bir toplum için duyulan özlemin yansımalarıydı ve bu nedenle de çok büyük ilgi gördüler.

Resim Sanatı ve Ütopya

Hirenomus Bosch’un 1503-1504 yılları arasına tarihlendirilen Dünyevi Zevkler
Bahçesi adlı resminin, resim sanatı tarihinde ütopya ve distopyanın ilk örneği olduğunu söyleyebiliriz. Pieter Brueghel, 1567 tarihli Tembellik Diyarı adlı resminde,
fiziksel konfor ve zevklerin her an insanın elinin altında olduğu ve köylü yaşamında
zorluğa yer olmayan Ortaçağın mitik ülkesi tembellik ve huzur diyarı Cockaigne’i
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betimledi. Brueghel, bu resimde, Cockaigne’in farklı sınıfları temsil eden insanlar
üzerindeki yaygın etkisini, bolluğun ortaya çıkardığı rehaveti resmetti (Jehenson
ve Dunn, 2006: 69). Nicolas Poussin da 1637-38 yılları arasına tarihlendirilen en
tanınmış ve en çok tartışılan eseri Arkadya Çobanları (Et in Arcadia Ego olarak da
biliniyor) adlı resminde pastoral bir sahne içindeki antik roblar, sandaletler giyen
çobanlarla ve elbette ki resmin adıyla mitik ülke Arkadya’yı anlattı. Bu resmin ütopik bir ülke betisi olduğunu söylesek de esasında Arkadya gerçek bir yerdi. Yunanistan’da, çevrelendiği dağlar nedeniyle izole olmuş, daha çok çobanların yaşadığı
az nüfuslu bir yeryüzü cennetiydi. Antik dönemde dünyevi cennet, bozulmamış
doğa ve insanların Altın Çağ’ın neşeli uyumu ve saflığıyla yaşadığı bir yer olarak
şairlerin ve sanatçıların esin kaynağı oldu. Özellikle Romalı şair Virgil’in Arkadya
için yazdığı şiirleri bu resim için esin kaynağıydı.
Sanayi devrimi tüm Avrupa’ya oradan da Amerika’ya yayılırken bilim, ampirik kanıt ve rasyonel düşünceyi vurgulayan aydınlanma felsefesine karşı artan tepkiyle
birlikte romantikler; bir yandan aklın gerçeğe ulaşmanın tek yolu olduğu fikrine
karşı çıktılar ve aklın yaşamın büyük gizemini çözmede yetersiz olduğunu savundular. Bir yandan da kapitalist sanayileşmenin çok fazla üretmeye odaklanarak
insanı insanlıktan çıkarmasına, makineleştirmesine karşı doğayı, doğal yaşamı yücelttiler. Romantikler, doğayı kendini tanıma, ruhsal öğrenme için bir okul olarak
kabul ettiler ve sanayileşmeyle birlikte, huzurlu, sakin kırsal yaşamın kaotik şehirlere doğru evrilmesini de insanın doğal düzeni için bir tehdit olarak gördüler. Bu
nedenlerle 19. yüzyılın ilk yarısında bazı romantik sanatçılar doğaya ve geçmişe,
özellikle de ortaçağ ve antik dönemin yaşamına derin, hatta obsesif denebilecek
bir ilgi duymaya başladılar. Öyleyse, romantikler doğayı sadece görsel güzelliği
nedeniyle değil, kentli insanın kendi gerçek kimliğini bulabileceği bir araç olarak
saygı duydular. Sonuçta ortaya çıkan romantik sanat, doğanın güzelliğine karşı derinleştirilmiş bir övgüydü. Thomas Cole’un 1834 tarihli Pastoral Devlet olarak da
bilinen Arkadya adlı resmi romantizmin, kapitalist sanayileşmeye olan tepkisinin
somutlaşmış biçimlerinden biriydi. Pastoral Devlet’te tertemiz bir gökyüzü ve aydınlatılmış bir peyzaj içinde bir tapınak yükselmektedir. Filozof görünümlü yaşlı bir
erkek, bir sopayla yere bir şeyler yazarken daha gerilerde bir erkek saban sürüyor
ve kadınlar dans ediyor. Aydınlık bir günde insanlar barış, mutluluk ve uyum içinde yaşıyorlar, çalışıyorlar, dinleniyorlar, düşünceye odaklanıyorlar ve eğleniyorlar.
Sadece bu resmin değil, romantik dönem ütopik toplum tasvirlerinin büyük çoğunluğunun pastoral bir mekan içinde antik dönemlerden ve ortaçağdan kalan
yapıları kapsadığını görebiliriz.
Romantiklerden sonra 19. yüzyılın ikinci yarısında Akdeniz kıyılarındaki, sanayileşme öncesi köylü halklarının yaşamından, çıplak banyo sahnelerine kadar farklı
pastoral eğilimler, sanatçıların fantezilerinde yer aldı. Dominique Papety, Theodor
Rousseau, Jean-François Millet, Camille Corot ve Puvis de Chavannes gibi sanatçıların pastoral peyzajları, köylüleri ve ırmakta banyo yapanları hep aynı eğilimin
ürünleriydi. Bunlar, Arkadya mitine duyulan ilginin yorumlarıydı. Yüzyılın sonlarına doğru da Fransa’da avangard bir anlayışa sahip olan post-empresyonist ve
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neo-empresyonist sanatçılardan bazıları romantiklerin bu kırsal yaşama dönüş özlemini daha güçlü bir ideolojik hareket olarak benimsedi. Henry Edmond Cross’un
1895 tarihli Akdeniz Kıyısı ya da 1893-94 tarihli Öğleden Sonra Esintisi adlı resimlerinde olduğu gibi Provence, Saint Tropez, Marsilya kıyıları bu sanatçıların geç dönem pastoral Arkadyalara dönüş hareketiydi (Athanassoglou-Kalmyer, 2003:189).
Örneklerden de anlaşılacağı gibi sadece yazarlar değil, ressamlar da 16. yüzyıldan
itibaren ütopyalara ilgi duydu ve ütopyalar bir tür olarak resim sanatı tarihinde
var olageldi.

Paul Signac’ın Görselleşmiş Pastoral Ütopyaları

19. yüzyılın son çeyreğinde Piyotr Kropotkin (1842-1921), Lev Tolstoy (1828-1910)
ve Mikhail Bakunin (1814-1876) aracılığıyla Rusya’dan Fransa’ya yayılan anarşizm,
insanların özgür işbirliğini ve gönüllü dayanışmasını devletin yerine önerdi.
Anarşizm, insanların doğal yaşam özgürlüğünü savundu ve bu özgürlüğün ancak
insanların birbirleriyle işbirliği yaptığı yerlerde ortaya çıktığını kabul etti. Teoride
anarşizm, insanı baskıcı sosyal sistemlerden biri olan kapitalizmin sömürücü
tiranlığından, politik ve askeri baskıdan kurtarılmış; barış ve bolluk içinde, birlikte
yaşayacağı bir gelecek önerdi. Anarşizm, diğer köleleştirici sistemler gibi kapitalist
sistemin de ortadan kaldırılmasını hayal etti, çünkü bu sistemin dayandığı
ihtiyaçtan fazlasını üretmeyi doğaya yakın, yalın yaşam için tehdit olarak gördü. Bu
fikirsel iklimde yayımlanmış olan ütopyaların büyük çoğunluğu sosyalist ve/veya
anarşistti. Tekrarlayan içerikler, modern sosyal yaşamın, kapitalist sanayileşmenin
eleştirisini içererek modern uygarlığın mağdurlarını işaret etti (Kemperink ve
Roenhorst, 2007:110).
Her ne kadar anarşizm, sömürüden uzak, barış ve bolluk içinde bir yaşam düşü
olsa da anarşist pratik, anarşistlerin farklı algılanmasına neden oldu. Yoğun eylemleri nedeniyle anarşizm, şiddetle ilişkili olarak düşünüldü ve nitekim Paris’te
anarşist eylemler nedeniyle kitlesel tutuklanmalar gerçekleşti.
Yüzyılın sonlarına doğru bazı avangart sanatçılar mevcut sistemden farklı bir
sosyal ilişkiyi hayal etmeye başladı. Bu sanatçılar, yeni ve daha iyi bir toplumun
şafağında olunduğu inancı ve umudunun büyük bir bölümünü oluşturduğu anarşizmden etkilenerek onun özgürlük, adalet ve güzellik ideali ile kendi ideallerini
birleştirdiler. Henry Edmond Cross, Kropotkin’in La Revolte adlı gazetesinde anarşizmden söz ederken ‘ne cömert ve güçlü bir felsefe’ diye yazdı. Paul Signac’ın
arkadaş çevresi arasından birçok kişi bu eylemlere katıldıkları için ya tutuklandı ya
da tutuklanmamak için kaçmak zorunda kaldı. Sanat eleştirmeni Felix Feneon ve
ressam Maximillian Luke da tutuklananlar arasındaydı (Pepper, 2002:328; Spurling, 2001:291). Signac’ın tavrı ise onlardan farklıydı ve eylemden çok plastik bir
destekten yanaydı.
1892’de Paris’te bombalamalar devam ederken Signac, Breton’dan başlayıp Saint-Trope’ye kadar bir dizi yolculuk yaptı. Birçok çağdaşı gibi Signac, düzenli olarak
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hem resim yapmak hem de kapitalist kentin yıkıcılığından kaçmak ve dinlenmek
için yaz ve sonbahar aylarında Fransa’nın batı ve güney kıyılarına gitmek için Paris’ten ayrılıyordu. Signac St-Tropez’ye gidince resimleri de çok hızlı ve önemli
bir değişime uğradı. Güneye gidinceye kadar genellikle pastoral imgelerden ve
içinde belirgin figürler olan peyzajlardan kaçınmıştı. Güney deneyiminden önceki
figüratif başyapıtları iç mekân betileriydi ve peyzajları da büyük boyutlu değildi
(Dymond, 2003:358). Signac, ‘çılgınca mutluluk’ (Roslak, 2005:12) olarak ifade et
tiği bu güney kıyıları deneyimini Kropotkin, Grave gibi anarşist düşünürlerin te
orileriyle birleştirince bir dizi resme ilişkin fikirler oluşturdu. Bu resimler, Jeunes
Femmes Provençales au Puits (Su Kuyusunda Provence’li Genç Kadınlar) (Görüntü
2), Au Temps d’harmonie: L’âge D’or N’est Pas Dans le Passé, il Est Dans L’avenir
(Uyum Çağında: Altın çağ Geçmişte Değil Gelecektedir) (Görüntü 3) ve Les Démo
lisseurs (Yıkımcılar) (Görüntü 5) adlı üç resimdi.

Görüntü 1. Paul Signac, Su Kuyusunda Provence’li Genç Kadınlar için eskiz, 1892.

Görüntü 2. Paul Signac, Su Kuyusunda Provence’li Genç Kadınlar, 1892.
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Su Kuyusunda Provence’li Genç Kadınlar, Signac’ın anarşist fikirleri ile ilişkilendirilebilecek dikkate değer ilk pastoral ütopya betimlemesiydi. 195x131 cm ölçülerindeki bu resim, kuyudan su çeken iki kadın gibi alelade bir konu için oldukça
büyüktü. Bu iki kadın; yardımlaşarak kuyudan su çekiyor, yani günlük işlerini uyum
içinde yapıyor, onların gerisinde de bir kadın elindeki testilerle kıvrılan bir yolda
tepeye doğru ilerliyor. Bu, St-Tropez’nin günlük işlerinden biri olmasına karşın Signac için günlük işlerden çok daha fazla bir anlam içeriyordu. Bu resimdeki kuyuyu,
tamamen kamusal kullanım için tasarlayarak özel mülkiyetin olmadığını göstermek için kullandı. Kuyunun içinde yer aldığı çevre de bunu destekliyor. Signac, bu
ortak kuyuyu, hem karşılıklı yardımlaşmanın hem de kolektif kaynakların sembolü
olarak resminde kullandı.
Bu kadınlar, kırsal bir sahnede yer almalarına karşın, Signac onları dönemin
Provence’li köylü kadınlarının giysileriyle betimlemedi. Çünkü amacı bu yolla,
kentli ve taşralı/köylü ayrımını, giderek sınıf ayrımını ortadan kaldırmaktı. Nitekim,
resimlerdeki kadınların giysilerine bakarak onların sosyal sınıflarına ilişkin bir
çıkarım yapmak mümkün değil. Başlangıçta bu sahneye uyumlu bir aile, tarımsal
üretim ve eğlenceyi de eklemeyi planladı (Bu amacını resim için hazırlamış olduğu
eskizden görebiliyoruz. Bkz. görüntü 1). Ancak nihai kompozisyonu; doğayla uyum,
sakinleştirici deniz, iş ve karşılıklı yardımlaşmayı içerecek biçimde tamamladı.
Signac, 1893 ve 1895 yılları arasında Uyum Çağında: Altın Çağ Geçmişte Değil
Gelecektedir adlı resimde, pastoral bir kıyıda bir grup insanı betimledi. Bu resimdeki erkeklerin belden yukarısı ve ayakları çıplak; kadınlar ise rahat giysiler içinde
dinleniyor, dans ediyor ve yardımlaşarak gündelik işler yapıyorlar. Signac, bu resimde betimlediği pastoral sahneyi tıpkı Su Kuyusunda Provence’li Genç Kadınlar
adlı resimde olduğu gibi bir deniz kıyısına yerleştirdi. Onun bu eğilimi, Roslak’ın
(2005:12,22) ifade ettiği gibi, denizi modern dünyanın istikrarsız gerçekliğinin antidotu/panzehiri, bir iyileştirici güç olarak gören dönemin bazı sol kanat yazarlarının fikirleri ile çakışıyordu. Edebi ütopyalarda mekân çoğunlukla ya uzak bir
ada ya da deniz kıyısında bir yer olarak biçimlendi. Örneğin Etienne Cabet’nin
İkarya’ya Yolculuk’unda bir ada, William Morris’in Hiçbir Yerden Haberler’inde ise
öykü Thames Nehri kıyısında başlıyordu. Signac’ın resmindeki sahne de kapitalist
bir sanayileşmeden uzak, sakin bir kıyı olarak görünüyor ve ütopyalardaki dingin,
huzurlu ada duygusunu oluşturuyor. Her ne kadar ön plandaki kadın ve çocuk ikilisi ile onlarla aynı düzlem üzerinde yer alan erkeği bir aile olarak görmemizi sağlayan çok belirgin bir kurgu ve gösterge olmasa da eylem süreci yani incir koparma,
kadına verme ve kadının çocuğa uzatması bu figürler arasında aynı sahnede yer
almaktan daha yakın bir ilişki kurmamızı sağlıyor. Ayrıca Charles Fourier (17721837); horoz ve tavuğu, cinsler arasındaki iyi bir evlilik ilişkisinin simgesi (akt.
Dymond, 2003:363) olarak görüyordu. Signac, tavuk ve horozu; kadın, çocuk ve
incir koparan erkekle aynı düzlem üzerinde göstererek uyum çağındaki evlilik ilişkisinin metaforu olarak kullandı. Signac, resminde horoz figürüne sadece uyumlu
bir evlilik ilişkisinin değil, aynı zamanda anarşizmin sembolü olarak da yer verdi
(Bocquillon-Ferretti, 2001:198).

Uluslararası Sanat Sempozyumu

401

Bazı yazarlar, Uyum Çağında’yı William Morris’in Hiçbir Yerden Haberler adlı
ütop-yası ile ilişkilendiriyor. Çünkü her ne kadar Hiçbir Yerden Haberler’de fazlasıyla İngiliz, Uyum Çağında ise Akdeniz kıyıları olsa da iki ütopyada da pastoral
sahne kamusal bir doğadır. Bu doğa içindeki temel insan aktiviteleri olan dinlenme ve çalışma bir denge içindedir (Kemperink ve Roenhorst, 2007:98).

Görüntü 3: Paul Signac, Uyum Çağında: Altın Çağ Geçmişte Değil Gelecektedir, 1893-1895.

Signac, Grave’e yazdığı bir mektubunda onun son kitabını anarşist gelecek toplum
ve çağdaş Provence ile ilişkilendirdi: ‘Onu (kitabını) deniz kıyısında ve bu sahnenin
güzelliğinde, bir çam ağacının gölgesinde okuyacağım. Doğal olarak bize umut ettirdiği iyilik ve uyumu hatırlıyorum.’ (akt Blythe, 2007: 113; Dymond ve Jirat-Wasiutyński, 2007:134 ). Signac, bu mektupta tam da Uyum Çağında betimlemiş
olduğu sahneyi tasvir etti. Açık denizin esintisinde büyük bir ağacın gölgesinde,
mutluluk ve uyumla çevrelenmişken, anarşist Grave’in 1892 yılında basılmış olan
Ölüm Halindeki Toplum ve Anarşi adlı kitabını okuyor olmalı.
Uyum Çağında adlı resmi, sadece boyutları bakımından akademik geleneklere
uygun bir anlayışın devamı olarak görebiliriz. Resim, yaklaşık olarak 3x4 metre
ölçüsündedir ve bu ölçülerdeki tuvaller daha çok klasik alegoriler için kullanıldı.
Bu resim herhangi bir sipariş üzerine değil Signac’ın kendi gelecek/anarşist
toplum ütopyasını görselleştirme arzusunun sonucuydu. Boyutları ile kendi ideal
toplumunun üyelerini birer kahramana dönüştürdü. Kendisini ve karısı Berthe’yi
resmin içine yerleştirerek bu pastoral sahnenin gerçekleşmiş bir ütopya olduğunu
anlatmak istedi.
Cross’a yazdığı bir mektupta bu resminden söz ederken, resmin ilk adının Anarşi
Zamanında olduğunu öğreniyoruz (bkz. Dymond ve Jirat-Wasiutyński, 2007:128).
Signac, bu isimle anarşizmle ilişkisini daha açık bir biçimde belirtmeyi planladı, an-
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cak sonradan resmin isminden anarşi sözcüğünü düşürüp yerine anarşizmin temel
iddiası olan ‘uyum’u ikame ederek anarşizmin şiddetle ilişkilendirilmemesi gerektiğini hatırlatmaya çalıştı. Signac, sadece resmin adıyla değil, resmin kurgusuyla
da bunu başarmaya çalıştı. Uyum Çağında’da doğa ve insanı her açıdan tam bir
uyum içinde, insanları neredeyse doğayla bütünleşmiş olarak betimledi. Sanayileşmeden uzak bu kıyıdaki geleneksel küçük yelkenliler dahi doğanın birer parçası
oldu. Peyzaj ve figürü; çizgi ve renk kontrastlarını bir denge, uyum içinde tasarladı.
Çocuklara masal anlatan yaşlı bir adam (masal anlatıldığını Cross’a yazdığı mektuptan anlıyoruz), geleneksel Provence dansları (farandol) ve resmin merkezinde
ise genç bir çiftin çağdaş dansı; tohum ekici ve gerilerde çalışan traktör ile geçmiş
ile geleceği, geleneksel ve çağdaş olan tarımı, kültürü ve zevki birarada, uyum
içinde kurguladı. Bu kompozisyon her ne kadar kapitalist üretim anlayışına ve toplum yapısına bir alternatif öneriyor olsa da sanayi çağının araçlarından biri olan
traktörü kapsıyor. Ancak, burada traktör bu pastoral sahnenin çok küçük bir kısmıdır ve insanlara sanat, eğlence, spor ve entelektüel uğraşlarına daha fazla zaman
kazandırmak için dışlanmamış görünmektedir. Kropotkin de modern teknolojinin,
aşırı ağır işlerden kurtararak insanlara boş vakit sağlamak için temel bir rol oynayacağına inandı. Uyum çağındaki insanlar da tam olarak bunu yapıyor (Woloshyn,
2012). Bu resimlerdeki insanlar, kalabalık, aşırı üretim gerektiren sanayileşmiş
kent düzeninden uzak bir çevrede, içinde bulundukları doğayla uyumlu günlük/rahat kıyafetler içindedir. Uyum Çağında’da her bir karakter, sıradan bir meşguliyet
içinde gösteriliyor ve bu durum daha samimi, sıcak, insani bir sahne oluşturuyor.
Bu sahne; güç, sağlık, mutluluk, eğlence, spor, entelektüel bilgi, eğitim, aşk, sanat,
iş, boş vakit, dinlenme, doğayla uyum ve karşılıklı yardımlaşma içeriyor.

Görüntü 4. Paul Signac, Yıkımcılar, 1896.

Görüntü 5. Paul Signac, Yıkımcılar, 1897.
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Signac’n 1897-99 yılları arasında yaptığı Yıkımcılar adlı resminde iki genç ve güçlü erkek ellerinde kazmalarla sanayileşmiş büyük bir kentteki binaları yıkıyorlar.
Ancak yıkılanların yerine yeni bir inşa gerçekleşmiyor. Uyum Çağında’dan gelmiş
gibi görünen belden yukarısı ve ayakları çıplak bu erkekler, büyüyen bir kenti güneşin doğuşuyla birlikte pastoral bir ütopyaya dönüştürmek için mi çalışıyorlar?
Les Temps Nouveaux’ (Yeni Zamanlar) adlı anarşist dergide yayımlanmış olan Signac’ın aynı konulu bir litografisinde (görüntü 4), arkada şematik bir güneş yükseliyor. Bu güneş, 1890’lı yıllarda anarşistlerin yeni bir düzenin şafağını anlatmak için
kullandıkları standart güneş formudur (Bocquillon-Ferretti, 2001:206). Doğmakta
olan bu şematik güneş formunu Les Temps Nouveau illüstrasyonlarında sıkça görmemiz mümkün (Bkz. Werth, 2002:122-123). Öyleyse, Yıkımcılar, kahraman işçilerin endüstriyel kent düzenini/kapitalizmi yıkıp, yerine anarşizmin ideal yaşamını
inşa etme çabası olarak okuyabiliriz. Yıkımcıların çıplak ayakları, çıplak bedenleri
yoksulluğa değil, tıpkı Uyum Çağında olduğu gibi doğal dünyayla uyumlu olmaya
işaret eder. Sadece endüstri çağına özgü binaları değil, Ortaçağ’ın sonlarında kentlerin büyümesinin bir sembolü olan katedralleri de yıkıyorlar. Dolayısıyla bu resim,
sadece Signac’ın kapitalist kente karşı fikirlerini değil, aynı zamanda mevcut inanç
sitemine karşı fikirlerini ve pastoral bir sosyal düzene olan ilgisini yansıtıyor. Bize
doğru yükselerek gelen işçinin hareketi kesiliyor ve kazmasını resim düzleminin
dışına, izleyicinin uzamına sallıyor. Bu hareket, arka plandaki sanayileşmiş kent ve
katedral kubbesi ile birlikte düşünülünce, bu yıkım eyleminin sadece mevcut olanı
değil, pastoral ütopyaya tehdit olabilecek olası bir düzeni de hedefliyor.
Signac’ın bu resimdeki tavrı ilk iki resimdeki tavrından farklıydı. İlk iki resimde 19.
yüzyılın ütopik anarşist hareketlerinden farklı olan o uyumlu alternatif oluşturma
tavrı, bu resimde daha propagandacı ve eyleme yönelik didaktik bir tavra dönüştü.

Sonuç

Hiçbir ressam, kendi zamanının bağlamı içinde düşünülmeden gerçekten takdir
edilemez. Paul Signac’ı zamanından ve felsefesinden bağımsız düşündüğümüz
zaman resimlerini sadece bir tekniğin farklı konularda yorumlanmasına indirgemiş oluruz. Resimlerini dekoratif-pointilist bir estetik anlayışın üretimleri olarak
yorumlarken yanlış ya da daha doğru bir ifade ile eksik kavramış oluruz. Bu nedenle onun resimlerini üretilmiş oldukları dönemle, yani 19. yüzyılın ikinci yarısında etkin olan tartışmalarla birlikte düşünmeliyiz. Neo-empresyonist tarzını dahi
Signac’ın inancını destekleyen bir unsur olarak görebiliriz. Onun için bu teknik,
geleneğin reddi, burjuva zevkini çürütme, eski sosyal düzenin terk edilmesiydi.
Her ne kadar Yıkımcılar sosyal sisteme direk müdahaleyi içerse de Signac, Uyum
Çağında ve Su Kuyusunda Provence’li Genç Kadınlar adlı resimlerde uyumlu anarşist vizyonu ile anarşizmin kamusal yüzünün değişmesini sağlamaya çalıştı. Aynı
zamanda da Kropotkin ve Jean Grave gibi anarşist teorisyenler tarafından talep
edilen didaktik bir imge oluşturdu. Brion’un (2012:3) da ifade ettiği gibi Signac,
patlayıcılar yerine, belirgin bir dekoratif çizgi ve dekoratif renk kullandı. Parçalanmış bedenler yerine özgür bir arkadaşlığın dayanışmasını hedefledi. Şiddet yerine
sosyal uyumun ve sosyal güzelliğin peşinde koştu ve bu resimleri yaparak anarşist
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bombalamalara karşı daha uyumlu bir alternatif sunmuş oldu.
Bu resimler aracılığıyla, doğrudan kapitalist sistemin yarattığı kalabalığı, kaosu,
çatışmayı, huzursuzluğu, kirliliği gözler önüne sermeye çalışmadı. Ama bakana
nasıl bir dünyada yaşanması gerektiğini göstermeye çalıştı. Sadece pastoral bir
ütopya içinde gerçekleşebilecek mutluluğun, aşkın, barışın, karşılıklı yardımlaşmanın, sadece komünal mülkiyetin var olduğu bir toplum önerisi sundu. Roslak
(2005:1-22)’ın da tespit ettiği gibi Signac, insanlar arasında uyumlu bir ilişkiye
inandı ve estetik uyumu, ahlaki uyum, sosyal uyum için bir araç olarak gördü. Signac; pastoral peyzajları, gerçekleşeceğini düşündüğü bir uyumun, bir ütopyanın
metaforuna dönüştürdü. İnsanlığın mitik ilkel çağına ya da tarihin dokunamadığı Arkadya manzaralarına; insanların aşk içinde, uyum içinde özgürce ve mutlu
bir şekilde doğanın armağanlarından zevk aldığı Altın Çağ’a, Cennet Bahçeleri’ne
dönüşü görselleştirdi. 19. yüzyılın hızla sanayileşen çevresinin aksine, Fransa’nın
güney kıyılarında ideal bir toplum tahayyülünü görselleştirdi. İlk iki resimde önerdiği toplumu betimlerken, üçüncü resimde bu toplumu inşa etmek için öncelikle
mevcut sosyal düzenin yıkılması gerektiğini söyledi.
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Günümüz Sanatının Gerçeği ve Paradoks Yansımalar
Reality of Today’s Art and Paradoxial Reflections
Doç. Musa Köksal
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

Özet

Sanatın bir değer olarak kabul edildiği antik dönemlerden itibaren, ona yakıştırılan ‘değer’
kuramları ve tanımlar, modern sanatın ve günümüz sanat anlayışlarının söylem ve kuramlarıyla önemli çelişkiler oluşturur. 1900’lü yılların başından itibaren, sanatı değersizleştirme
çabası, yıkıcı tavırlar, hatta anti-sanat gibi kavramlarla öne çıkan sanatçılar, aynı zamanda
yaptıklarının bir sanat değeri oluşturmasıyla paradoksal sorgulamaların da kapısını aralamış
oldular. Dadaist sanatçılar, bilinen ve kabul gören bütün değerleri yok sayarak, kavramlarla,
nesnenin değeriyle ve estetikle alay ederek yeni sanat dili oluşturma çabasına girişmişlerdir. Bir süre sonra yeni yaklaşımlar sergileyen sanatçılar, kendilerini de sorgulama sürecine
girmişlerdir. Bu durum, bizlere modern sanat olarak nitelendirdiğimiz dönemin, kendi içerisinde önemli çelişkiler ve kuşkular yarattığını gösterir. Duchamp’ın sanatı ve tutumu modern
sanatın paradoksunu en iyi örnekleyen yaklaşımlardır. Anti sanat kavramı, sanat alanında
tam bir paradoksu ifade eder. Bir sanatçının yaptığının, sanat olmadığını iddia ederek sanat çalışması yapması, antik dönem felsefecilerinin de paradoks tanımlamalarıyla örtüşür.
Dadayla birlikte değer yapılanmasındaki değişiklikler, aynı zamanda sanata olan tutum ve
oluşumlarda da önemli çelişkileri de ortaya çıkarır. Bu dönemlerde estetiğe karşı oluşan güvensizlik, sanat eserlerinin kriter ve nitelik değerinde de yeni sorgulamaları ortaya çıkarmıştır. Estetik değerlerin önemsizleştirildiği, ustalık gerektiren görsel oluşumlar yerine, akla ve
duygulara hitap eden kavramsal sanatın ya da fikir sanatının yüceleştirildiği uygulamalar,
günümüzde de yeni kavram karmaşalarına ve çelişkilere neden olmaktadır. Postmodernizmle beraber estetik kavramı tekrar önemli bir sorgulama değeri oluşturur. Neyin sanat olup,
neyin sanat olmadığı sorusu ve sorunu çağdaş felsefecilerin, ve eleştirmenlerin hala en çok
tartıştığı konulardır. Sanat uygulamalarında oldukça yaygın olan, kaotik yapılanmalar, ironik
yaklaşımlar, paradoks içeren çözümlemeler sanatçıların yeni sorgulama yöntemlerine özel
katkılar sağlasa da sanatın anlam değerleri ile ne kadar örtüştüğü sorunsalı devam etmektedir.
Yapılan araştırmada amaç, günümüz sanatının değer yapılanmalarının yarattığı paradokslar
ve bunun sonucunda, karmaşanın sanata nasıl anlam kazandırdığı, nasıl yön verebileceği
üzerinedir. Ele alınan konuda, günümüz sanat uygulamalarındaki algı yönlendirmeleri ve
çelişkili yapısında ki tartışmalı noktalar araştırılacaktır. Çağdaş sanat felsefecilerinin ve günümüz sanatçılarının uygulama, söylem ve yaklaşımları örneklerle araştırmaya dayanak noktası
oluşturmuştur. Konuyla bağlantılı, referans kaynaklar incelenerek, örneklemelerden faydalanılacaktır. Günümüz sanatının gerçeğiyle, yeni temsil biçimlerinin, sanatın kavram değeriyle
ne kadar örtüştüğü ve nasıl paradokslar yarattığı araştırmanın sonucunu oluşturacaktır.
Anahtar Sözcükler: Kuram, Değer, Dada, Estetik, Çağdaş
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Abstract

Dating from the ancient periods when art was recognised as a value, theories of ‘value’
ascribed to it has contradicted with theories and discourse of modern art and of today’s
art understanding. From the early 1900s onwards artists who stand out with discrediting
art, destructive attitudes, even with concepts such as anti-art have also opened way to
paradoxial questionings by what they did as artwork. Dadaist artists have set out to form
new art language by ignoring all known and accepted values, by mocking value of the object
and aesthetic. After a while, artists displaying new approaches have set out to questioning
themselves too. This tells us the period we call as modern art has created in itself significant
dilemmas and doubts. Duchamp’s art and attitude are the approaches that best illustrate
the paradox of modern art. Concept of anti-art represents an exact paradox in the realm of
art. What an artist makes art but also claims not art match with definition of paradox of ancient philosophers. Changes in value structuring with Dada have also revealed some significant contradictions in attitudes and formations for art. In this period distrust of aesthetics
has revealed new questionings in artefacts’ value of measure and quality. Instead of visual
formations that require artfulness and that trivialize aesthetic values, practises sublimed by
conceptual art or art of idea addressing at mind and emotions lead to new misconceptions
and dilemmas even today. With postmodernism, concept of aesthetic has formed again a
significant value of query. Contemporary philosophers and critics still often debate what is
art, what is not art. Even though chaotic constructs, ironic approaches, paradox contained
analyses that are quite widespread in artistic practises specially contribute to artists’ new
query methods, question of to what extent they match up with value meaning of art is yet
ongoing.
Purpose of the study is how paradoxes and consequently the chaos created by value constructs of today’s art give meaning and lead to art. What will be discussed is directed perception of today’s artistic practises and debated points. Practise, discourse and approaches
of contemporary art philosophers and today’s artists constitute basis for the research. Related resources and references shall be examined and utilized by samples. How much reality
of today’s art and new representations match up with value of artistic concept and create
new paradoxes will form the conclusion of this study.
Keywords: Theory, Value, Dada, Aesthetics, Contemporary
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Günümüz sanat anlayışlarında karşılaştığımız uygulamaların disiplinlerarası olarak
adlandırılan sonuçları değerlendirildiğinde, sanat nesnesinin kabul gören değerlerinden uzaklaşarak yeni bir algı boyutuna taşındığını görürüz. Yüzyıllardır sanata
atfedilen özel değerler, tanımlar estetik beğeniyi hep öne çekmişti. Estetik değerlerin yüceltilmesi sanatın sorgulanabilir niteliklerini de hep canlı tutuyordu. Güzel
olan, ustalıkla halledilmiş, döneminin sanat değerlerini karşılamış her yaklaşımın
kabul edilir bir kriteri vardı. 1900’lü yıllar sanat adı altında değerlendirilen bütün
yaklaşımların sorgulanmaya başlandığı dönem olarak dikkat çeker. Sanatın gerçeği, yüzyılın başına gelinceye kadar kabul gören değerlerin değişmeyecek- miş gibi
görülen kuralların, endüstrileşme, teknoloji, savaşlar, toplumsal hareketler, yeni
buluşlar gibi birçok nedene dayandırılabilecek değişimlerin topluma daha sonra da sanata yansımalarıyla kendini gösterir. Yeni günlük kullanım malzemelerin
yaygınlaşması, bunların tüketiciye sunuluş biçimi, satmak için gelişti- rilen tanıtım
reklamları, dijital teknoloji, iletişim yöntemlerin değişmesi, sanal dünyanın gerçek dünyayla kıyasıya mücadelesi, kapitalizmin yozlaştırıcı etkileri gibi yeni çağın,
toplum üzerindeki baskıcı algı yönetimi, bu malzemelere karşı olan düşünüş biçiminde de değişimlere neden olmuştur. Sanat alanında yapı bozumu olarak da
değerlendirilen yeni yaklaşımlar, sadece estetik ile ilgili değerleri alaşağı etmedi
aynı zamanda sanatçının tespit edip değerlendirdiği yeni algı oluşumlarını da ortaya çıkardı.
Sanat alanında, bilinen ve inanılan bütün gerçeklerin değişimini sadece Dadaist
hareketlere bağlamak yanlış olur. Maleviç’in “Siyah Kare” si (1913) ve Marcel
Duchamp’ın 1913 tarihinden itibaren üretmeye başladığı hazır- yapıtlar’ı estetik
ilkeleri önemli ölçüde yok saymış ve sanat alanında kabul gören bütün ölçütlerin
yapı bozumuna uğramasında çok önemli rol oynamıştır. Sanatın retinasal yani görmeye dayalı özelliğini reddeden Duchamp, ilk olarak resim sanatını yok saymıştır.
Sanatın, yaşamı anlamlı ve daha güzel kıldığı düşüncesinin gerçekte anlamlı tarafı
olamayacağı Duchamp’ı, kendi değerlerini oluşturma düşüncesine taşımıştır. Öylesine yaptığını söylediği şeylerin nasıl değer olarak kabul edildiğine kendisinin
de çok şaşırdığını, notlarından öğreniyoruz. Görüntü 1’de görülen “Şişe Asacağı”
isimli eserin oluşum süreci, bunu kanıtlar gibidir. Kızkardeşine yazdığı mektubunda ready-made ile ilgili gelişmelere hazırlıksız yakalandığını anlatır.
Yukarı, atölyeye çıktığında bisiklet tekerleği ile bir şişe açacağı göreceksin.
Şimdi o şişe açacağını al, ta buradan onu da ready-made yapacağım”. Yıllar
sonra bu konu gündeme geldiğinde Duchamp’ın ilginç itirafıyla karşılaşırız.
“Gerçekte bütün bunlar Paris’te vakit geçirmek için öylesine yaptığım şeylerdi; ve bunların sanat yapıtı olabileceği aklımın ucundan bile geçmemişti.
Aslında laf olsun diye ve amaçsız yaptığım bu şeylerin sergileneceğini asla
düşünmemiştim (Ergüven, 2000: 125).
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Görüntü 1. Marcel Duchamp, 1964
”Şişe Asacağı”, 24/15/16 inc.

Duchamp’ın sanata böyle bir bakış açısına rağmen, sanat tarihinde önemli yer edinen bu eserler, sanatın paradokslara ve ironik yaklaşımlara açıklığını da kanıtlamış
oldu. Artık çağının değerlerini farklı yöntemlerle araştıran, sorgulayan bir sanatçı
modeli ortaya çıktı. Bu sanatçılar zekice çözümleriyle, yeni odak noktaları oluşturmuştur. Sanata olan güvenin sarsıldığı, ironik yaklaşımların sanatın bütün değerlerini yok etmesi, akla gelmeyen fikir çözümlerini ortaya çıkarmıştır. Sanat tarihinin
en çok tartışılan Duchamp’ın eserleri, günümüzün sanat uygulamalarında da etkisini sürdürmektedir. Günümüz sanatı, fikirlerin, düşüncelerin, algı yönlendirmelerinin ironik ve paradoksal çözümlemeleri olarak kabul edilir. Ancak, bugün sanat
olarak, ama sanatı yadsıyarak ortaya konulan yaklaşımlarda değer yargısı neye
göre oluşmalı? Sorusu tam olarak çözümlenmemiştir. Sadece bu paradoksun verdiği hazla, anlaşılması zor bir yönlenmeyle, anafora kapılmış gibi kendimizi gidişe
bırakmış gibiyiz. Duchamp, yıkımı kabul ettiren bir dahi olarak gündemdeki yerini
korurken, sanatçı tavrının da artık sınırları kalkmıştı, özgürlük ve özgür sanat tavrı,
her şeyin oluşumuna olanak sağlıyordu. Florian Rötzer, Duchamp’ın yaklaşımını
şöyle değerlendirmiştir;
Duchamp’ın amacı, sanat yapıtı ve onun değerlendirilmesine ilişkin geleneksel kategorileri geçersiz kılmaktı. Bu bağlamda sanat kavramıyla ilgili
kategorileri tersine çeviriyordu: Çıkarsız hoşlanmaya karşı ilgi duyulan kayıtsızlık; bilinçli üretim ya da inşaya karşı amaçsız belirleme; estetik açıdan
düzenlenmiş seçim yerine estetiğe kayıtsız kalan tavır; yaratıcı öznenin ifade
iradesi yerine kişisel beğeninin yasaklanması…(Ergüven, 2000: 126).
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Duchamp’ın sanata özel değerler yükleyerek sanatın yüceltilmesine karşılık, “her
kes sanatçıdır”, söylemi, sadece sanatı alaya almakla kalmaz, sanatın yüce değer
lerini de tamamen ortadan kaldırır. Bu sanatçı tipi, yaptıklarına basit kavram ya
kıştırmaları yaparak, onu güçlü gösterme başarısını göstermiştir. Bu nedenledir
ki, oldukça çelişkilerle dolu olan, hem sanat-hem sanat değil ikileminde sonuçlar
ortaya çıkmaya başladı. Bu durumu cesaretlendiren, sanat alanında popüleritesi
yüksek olan, tanınmış eleştirmen Baudrillard’ın sanatı anlamsız ve yok sayarak,
onun hükümsüzlüğünü ilan etmesi, Duchamp’ın ve Warhol’un yaklaşımını yücelt
mesiyle pekişir. Baudrillard’a göre; “ Sanat ikonkırıcı hale gelmiştir. Modern İkon
kırıcılık artık imgeleri yok etmekten değil, imge imal etmekten, görülecek hiçbir
şeyin olmadığı bir imge bolluğu imal etmekten oluşuyor” (Baudrillard, 2010: 35).
Donald Kuspit, günümüz sanatının yapılanmasına temel oluşturan çıkışların tespi
tini yaparak, Baudrillard’dan farklı olarak Duchamp’ın yüceltilmesine eleştirel bir
yaklaşımda bulunuyor. Kuspit’e göre;
Duchamp haset duyan bir oyunbozandan başka bir şey değildi; dokunduğu her şeyi, özellikle de yirminci yüzyıl ustaların yarattığı yenilikçi sanatı
kıskançlığıyla berbat etti. Duchamp bir bakıma onların getirdiği yenilikleri
aşmak istemişti, ama bunun için onların sanatının temelini oluşturan estetiği ortadan kaldırarak izleyicinin aldığı hazzı yok etmesi gerekiyordu. Duchamp’ın belki de en büyük başarısı, estetiğe olan inancın sarsılması ve estetiğin gücünü kaybetmesi olmuştur. Bu başarı, yirminci yüzyıl yaratıcılığını
yozlaştıran yıkıcılığın başarısıdır (Kuspit, 2010: 60).

Buradan eleştiriye dayanak oluşturacak birçok sonuçlar çıkarılabilir. Ancak Duchamp’ın başlattığı sınırsız çözümleme ve sorgulama yöntemleri, artık her şekilde
olabilirdi. Avangard olarak nitelendirilen sanatçı kuşağının bu dönemlerde fazlasıyla görülmesinin nedenini buna bağlamak yanlış olmaz. Duchamp, hem sanatı
reddederek hem de kendi kurduğu sanat temsilinin kabul görmesini sağladığı için,
herkesi içinden çıkılması zor bir paradoksla karşı karşıya bırakır. Bu durum sanatın
görsel ve algısal boyutlarında yeni ve çözülemez daha karmaşık sorunları da ortaya çıkartmaktadır. Kuspit’in görüşlerine göre,
Duchamp’ın sanatı ve tutumu modern sanatın paradoksunu örnekliyor: yaratıcılığı biçimlendiren; salt zihinden ibaretken bile ironik biçimde canlı ve
heyecan verici kılan ölüm dürtüsü ya da entropi. Sonuçta sanat eserini sanatsal açıdan parçalayan, bir başka deyişle, imgelem içeren hiçbir kavrayış
sunmadan sanatı tamamen günlük yaşama yönelterek, gündelik düşünmenin bir uzantısı olarak gerçekleştirerek, onun estetik potansiyelini yok eden
şey de yine entropidir (Kuspit, 2010: 66).

Kuspit, entropi tanımıyla, üretilen her bir sistemin, üretildiği anda bozulma eğilimine girdiğini ele alarak, bunu modern sanatın paradoksu olarak görür. Modern
Sanat olarak değerlendirdiğimiz dönemlerde, her düzenden sonra, bozulmaya yönelik uygulamaları görebiliriz. Kaostan düzen, düzenden kaos doğar döngüsü, bi-
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lim adamları ve felsefeciler tarafından, makro evrenin ve mikro evrenin değişmez
kuralı olarak kabul görür. Allan Kaprow’un sanata bakışı ve söylemi, yeni oluşumlarında sorgulanmasına neden oluşturur. Kaprow, önceden kabul gören sanatın
yaşama üstünlüğü düşüncesini, yaşamın sanata üstünlüğü olarak gösteren sanat
yaklaşımını kendine konu etmiştir. Kaprow’a göre;
Sanatçı olarak adlandırılmayı arzu edenlerin, edimlerinin ve düşüncelerinin
bir kısmının ya da tamamının sanat olarak değerlendirilmesi için yapmaları gereken tek şey çevrelerine sanatsal açıdan bakmak, bunu açıklamak ve
çevrelerindeki insanları buna ikna etmektir. Buna da reklam denir. Marshall
McLuhan’ın belirttiği gibi, “Sanat yutturulabilen şeydir.” (Kuspit, 2010. 79).

Düşüncenin Paradoks Yansımaları

Her şeyin sanat nesnesine dönüşebileceği düşüncesi, gözlem ve duyguların her
zaman tetikte olması gerekliliğini zorunlu kılar. Özgün olabilmek adına, denenmemiş uygulanmamış bir kullanım eşyasını, ya da herhangi bir nesneyi sanat nesnesine dönüştürme isteğiyle keşfetmeli ve bunun sunuş yöntemlerini iyi belirlemelidir.
Allan Kaprow’un performans çıkışlı etkinliklerinde doğayı, çevreyi gözlemlemenin
önemini anlarız. Kaprow, sanatın seyirlik bir olgu olmaktan çok bir deneyim olması
fikrinden hareket eder. Büyük lastik çöplüklerindeki, doğal yığılmaların, bir sanatçının elinden çıkmış gibi, doğada verdiği görüntü, sanat yorumunun dış etkenlerle
nasıl birebir örtüştüğünü ve benzerlik gösterdiğini açıklar. Görüntü 2, İspanya’daki
bir araba lastiği çöplüğüdür. Benzer yığılmaları, Kaprow’un, Görüntü 3’deki araba
lastikleri ile yaptığı entalasyonlarında da görebiliriz. Ömrünü dolduran bu malzemelerin binlercesi bir araya geldiğinde sanatçının yaratıcı dürtülerini harekete geçirebilir. Kaprow tarafından, endüstriyel amaçla üretilen bir nesne farklı bir işleve
dönüştürülmüştür. Bu da tam bir paradoks yaratır. Sanatın gerçeği artık sanatçının
o anda oluşturduğu yeni bir tanıma dönüşür. Kaprow’un yapıtları sanat ve yaşamı
birleştirir. Yaptığı happening, yaşam, sanat, sanatçı ve seyircinin iç içe geçtiği bir
harekettir. Sanat yapıtını belirleyen seyircinin tepkisiydi ve bu durum her Happening’i tekrarlanamayan önemli bir deneyime dönüştürüyordu.

Görüntü 2. Atık Lastik Çöplüğü, Seseña, İspanya
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Görüntü 3. Allan Kaprow, “Yard”,1961/2013, Bordeaux, Fransa

Sanata anlam kazandırma çabası, özellikle postsanat olarak değerlendirilen uygulamalarda oldukça paradoksal yaklaşımları ortaya çıkarır. Bu konuda en bilindik olay, taşınma esnasında kırılan Duchamp’ın “Büyük Cam” isimli yapıtıdır.
Duchamp, çalışma kırıldıktan sonra çalışmasının tamamlandığını ifade ederek,
olası her şeyin sürece dahil edilebileceğini göstermiş, aynı zamanda kendince tamam-landığını düşündüğü çalışmasının, ne tesadüf ki ancak kırıldıktan sonra olması gereken duruma geldiğini kabul etmiştir. İronik yaklaşımların, sanatın kabul
edilen gerçeklerine olan inançsızlığın, ‘her şey sonuca uygundur’ gibi tavırların,
genç sanat takipçileri açısından da oldukça heyecan verici olduğu, oluşturulan
çalışmalarla dikkat çekmektedir. Postsanatın en önemli örneklerinden biri de
Damien Hirst’in Görüntü 4’deki “Evim Evim Güzel Evim” (1996) adlı çalışmasıdır.
Londra’daki bir galeride, sergi açılışından sonra, mekânı temizlemeye gelen bir
temizlikçi kadının, Hirst’in enstalasyonunu çöp sanarak, poşetlere doldurup çöpe
atması, Damien Hirst’in istediği bir reklamdı. Kaprow’a göre; “Söz konusu çöp
‘yığını’nı temizlediğini söyleyen temizlikçi en müthiş katılımcı gözlemciydi, çünkü bu eseri sanatın değil, yaşamın bir parçası olarak görüyordu” (Kuspit, 2010:
88). Bu yaşananlardan sonra sanat alanında sert sorgulamalar ve tartışmaların da
düğmesine basılmış oldu. Postsanatta, Kaprow’un iddia ettiği, yaşamın sanata üstünlüğü düşüncesi, kendini kanıtlamıştır. Kuspit’in bu olaya karşı en güzel tespiti
ise, temizlikçi kadının, gerçek bir eleştirmen olduğunu söylemesidir. Kuspit bu konuda Kaprow’un düşüncesinin haklılığını şu şekilde açıklamıştır; “Postsanatçının
rolü günlük deneyimlerden başka bir deneyimin mümkün olmadığına bizi ikna
etmektir. Postsanatçı her zaman popülerdir, bu yüzden de günümüzde herkes
postsanatçı olmak ister” (Kuspit, 2010: 90).
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Görüntü 4. Damien Hirst, 1996-2001,
“Home Sweet Home”

Görüntü 5. Joseph Beuys, “Badewanne”, 1960.

Tracey Emin’in sanat dünyasında büyük ses getiren “My Bed” adlı yerleştirmesi
de benzer bir durumla karşı karşıya kalmıştır. Onun çalışması da çöp sanılmıştı.
Emin’in yerleştirmesi dağınık bir yatak, kullanılmış prezervatif ve eski iç çamaşır
larından oluşuyordu. 1999’da yerleştirmeyi ilk kez gören sanat galerisinin sahibi,
eserin tahrip edildiğini sandı. Bunun üzerine, temizlik görevlilerinden yatağı “top
lamalarını” istedi. Joseph Beuys, 1986’da Düsseldorf’taki bir sergisinde Görüntü
5’deki “Küvet” adlı yerleştirmesini sanatseverlerin ilgisine sunmuştu. Yerleştir
me, kirli bir küvetten oluşuyordu. Benzer durum bu çalışmada da yaşandı. Gale
ri kapandıktan sonra, temizlik görevlileri küvetin her tarafını temizledi. Görüntü
6’daki, Gustav Metzger’in 2004’te Tate Britain’daki yerleştirmesi, ağzına kadar
dolu bir çöp kutusunu da içeriyordu. “Sanatın sınırlı varlığını” temsil eden bu ça
lışma, temizlik görevlileri tarafından çöpe atıldı. Günümüz sanat alanında bu tür
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sansasyonel örneklerin sayısı hiç de az değildir. Bu durumdan bizim anlamamız
gereken nedir? Sorusuna yanıt bulmak pek kolay olmasa da, günümüz sanat uy
gulamalarında, her şey sanattı r-hiçbir şeyde sanattı r, sözünü kılavuz olarak kullan
maktan başka çözüm kalmamaktadır. Önemli olan kandırmanın, etkilemenin ya
da Marshall McLuhan‘ın dediği gibi yutturmanın yollarını iyi öğrenip, popülerliğin
kaymağını yiyerek sanatta ben de varım diyebilmenin her yolunun serbest olduğu
gerçeğidir. Bürger, sanat eserinin değerini belirleyen etmenlerdeki farklılığa dikkat
çekmek için Duchamp’tan bir örnek verir. Bürger’e göre;
Duchamp 1913’te seri üretim nesnelerini imzalayıp sanat sergilerine gönderdiğinde, bireysel üretim kategorisini olumsuzlamıştır. Eserin bireyselliğini, varlığını o tekil sanatçıya borçlu olduğunu belgeleme amacı taşıyan imza,
her türlü bireysel yaratıcılık iddialarını alaya almak üzere atılır. Duchamp’ın
provokasyonu, imzanın eserin niteliğinden daha önemli sayıldığı sanat piyasasının maskesini düşürmekle kalmaz, burjuva toplumunda sanatın, bireyi
sanat eserinin üreticisi kabul eden ilkesini de radikal bir şekilde sorgular
(Bürger, 2010: 109).

Baudrillard’ın sanatın bildik bütün değerlerine saldırısı, aynı zamanda postmodernist dönemlerin de önemli tartışmalarının doğmasına neden olmuştur. Baudrillard’a göre;
Alttan alta bir fikirden başka hiçbir şey olmayan sanat bu yüzden fikirler
üzerinde çalışmaya başladı. Duchamp’ın Şişe Süzgüsü, Warhol’un Campbell
konservesi, Klein’in havayı satması bir fikirdir. Bunların hepsi birer fikir,
gösterge, ima kavramdır. Bugün sanat dediğimiz şey, telafisi olanaksız bir
boşluğa tanıklık eder gibidir (Baudrillard, 2010, 43).

Bütün yıkıcı, yok edici sanat söylemlerine karşın, oluşturulan çalışmaların, eser
kapsamında değerlendirilmesi ve birçok eleştirmen ve felsefecilerin yeni söylemler geliştirmeleri, sanat eserinin değer yapılanmasının kritik noktalarını yakalama
çabasıdır. Yaklaşımlar, sanata bambaşka bir anlam ve kategori oluşturarak, sanatın ontolojik değerinin ortadan kalkmasının mümkün olamayacağı sonucunu da
göstermektedir. Dada’nın ortaya çıkış nedenleri ve sonuçları incelendiğinde karşımıza çıkan en önemli nokta, sanata olan güçlü bağlılıkları bulunan ve samimiyetleri bilinen sanatçıların, yaşanan toplumsal çöküntülerin, savaşların darmadağın
ettiği bir dünya da sanata olan inançlarının değişmesi olmuştur. Bu sanatçılara
göre sanat sadece estetik değerlerle, güzel olanı duyumsatmasıyla sorulara ve
sorunlara çözüm oluşturamıyordu. O halde sanat adı altında, yeni bir güç odağı
oluşturması için farklı ve devrimsel nitelikte atılımlar yapmak zorunlu olmuştur.
Günümüz çağdaş sanat sergileri ya da müzelerde sergilenen yakın dönem sanat
uygulamaları, tamamen zihinsel bir çözümleme gerektiren, estetik oluşumlardan
uzak, kavramlarla bezenmiş, ironik yaklaşımların bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Burada karşılaşılan en büyük sıkıntı ise izleyicinin, bu karşılaşmalardan sonra
yaşadığı zihin karmaşası, zihin yorgunluğu oluyor. Su, bu konudan şöyle bir çıkarımda bulunuyor.
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Çağdaş sanat anlamsızlıktan ve akla yatkın bir estetik değer yargısının ola
naksızlığından yararlanarak, söz konusu sanat yapıtlarından hiçbir şey anla
mamış olanların ya da anlaşılması gereken hiçbir şey olmadığını anlamamış
olanların suçluluk duygularından hareketle çıkarımlarda bulunuyor. Bunun
farkında olanlar ise katı bir umursamazlık içinde çağdaş sanatla ilgileniyor
lar. Eserlerin hiçbiri zihinde kalıcı bir etki bırakmıyor. Zaten hiçbir çağdaş
sanat yapıtının da böyle bir iddia taşımadığı da bir gerçektir (Su, 2014: 178).

Sanatın güncel tanımlamalarının önem kazandığı günümüzde, değişmeyen en
önemli değer, yine sanat eseri olması özelliği kazandıran niteliksel yaklaşımlardır. 1900’lü yıllardan itibaren her yeni akım kendi dilini kurmuş ve geliştirmiş,
dolayısıyla kendi özgün kuramını oluşturma gayreti göstermiştir. Nesnenin kendi
gerçeğinin ötesindeki boyutu sanatı belirliyor, bu da nesnenin tarihsel ve felsefi
yorumunu ve bu açılardan özgürleştirilmesini mümkün kılan kuramsal çözümleri
gündeme getiriyordu. Yeni denemeler ve çözümlemeler, malzemenin üstünlüğü,
bir kez daha, ‘sanat nedir?’ sorusunu sorar. Günümüz sanatının gerçeğinin artık
ne kadar değişken olduğunu, eserleri karşılaştırarak tanımlamak mümkündür. Sanat, hiçbir zaman tek bir anlayış üzerinde odaklanmadığı gibi hiçbir zamanda popüler olanların gölgesinde ilerlememiştir. Sanatçı, farklı olmak, özeli yakalamak,
şaşırtmak için değişik yaklaşımları, cesaretle uygulamak zorundadır. Daha sonra
ise, değerlendirmeyi alıcıya bırakmalıdır. Greenberg, 1969’da avangard üzerine bir
makalesinde şöyle yazmıştı: “Sanat olmaya yeltenen şeyler beğeni üzerinden deneyleninceye dek sanat olarak bir işlev gerçekleştirmez, varolmaz” (Danto, 2010.
144). Sam Wiener’in Görüntü 6’deki, içinde gerçek Brillo bulaşık telleri bulunan
ve üzerine Magritte’ten esinlenerek, “Bu bir Warhol değildir!” yazılı bir etiket yapıştırdığı kutuyu sergilemesi, yeni bir paradoks yaratarak, sanat eseri sorununa
yeni bir boyut katmış oldu. Bu ironik yaklaşım, iki büyük sanatçıya güçlü bir atıf
oluşturarak, değersizleştirmenin yeni bir sonucu olarak değerlendirilebilir.

Görüntü 6. Sam Wiener, “Brillo Kutuları”, 1994.
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Modern zamanlar olarak bahsettiğimiz bu dönemde sanatçının, ilgiyi artırmak, sanatını paraya dönüştürmek için her yöntemi kullanıldığını görürüz. Andy Warhol,
sanatın meta değerini önemsemiştir. Bürger, Warhol’un yaklaşımını şöyle değerlendirmiştir.
1960larda ‘pop art’, baştan, ‘yüksek sanat’a ve kurumlarına karşı avangardist bir saldırı gibi karşılanır. Andy Warhol’un reklam imgelerini sindirdiği
pop işleri, sanatın tüketim kültürüne kaynamasına bir protesto, bir kapitalizm yergisi gibi karşılanır. Ama aynı türden işlerin sürekli tekrarı, sonunda
Warhol’un, suretini çıkardığı görsel alemi eleştirmek bir yana, estetize ettiği, işlerine alıntıladığı metaları ikonlaştırdığı kanaatini uyandırır. Andy Warhol’un kendi sanatını açıklaması da pek farklı sayılmaz: “Sanat metadır ve
her şey onun meta olduğuna işaret eder” (Bürger, 2010: 25).

Arman’ın çalışmalarında ise sanatın yeni bir form yapılanmasını görürüz. Görüntü
7’de sanatçının, nesneyi keşfine tanıklık ederiz. Buluntu nesneler olarak değerlendiğimiz bu örnekler parça bütün ilişkisi içerisinde yeni bir oluşum meydana
getirerek, nesnenin kendi öznel değerinden farklı olarak ona özel bir değer yükler,
Arman’ın akümülasyon olarak nitelendirilen çalışmaları, nesnenin enerjisi, izleyicisiyle yarattığı sinerji ve aura ilişkisi içerisinde anlam bulur. Bu çalışmalarda,
eserin kendi dinamik yapısındaki enerji, tek bir nesnenin verdiği etki ile, aynı nesnenin çoğaltılmasının oluşturduğu yoğunluk ve değer, algı boyutunda önemli etkiler yaratır.

Görüntü 7. Arman, 1960, “Home Sweet Home”
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Benzer yaklaşımı Antony Gormley’in “Field” (Tarla) isimli çalışmasında görürüz.
Her bir figürün tek başına oldukça primitif yapısı bizlere, Görüntü 8’daki “Willendorf Venüsü” nü anımsatır. Primitif ve beceriksizce halledilmiş izlenimi veren
mini figürlerin, performans değerlendirme özelliğinin yanında en etkileyici yanı,
on binlercesinin bir araya geldiğinde verdiği güçlü bir sinerjidir. Görüntü 9’daki
Gormley’in çalışmasının en dikkat çekici özelliği bu figürlerin değişik ülkelerde ve
bulunduğu yerin yerli halkı tarafından çoğaltılmasıdır. Çocuklar, gençler yaşlılar,
herkesin destek verdiği bu performans süreci de dahil olmak üzere Gormley’nin
çalışmalarının bu kadar önemsenmesinin nedeni sadece görünen sonuç değildir.
Sanatçının basit gibi algılanan bir anlayışı, katılımcılarla, bölgesel değerlerle ve
katılımcı sanat anlayışını kullanarak farklılık yaratmasıdır. Bilinen sanat değerlerini
bir anlamda tekrar sorgulamamıza neden olan bu düzenleme, sanata olumsuzlama anlamında eleştirel yaklaşımlarında dikkatli yapılmasını öğretir. Herkes sanatçıdır, gibi söylemlerin bu türden yaklaşımlarda tam da karşılığını bulduğunu kabul
etmemiz gereği ortaya çıkar. Her ne kadar, sanatçının düşüncesi ve bir projesinin
uygulanıyor olması da olsa, sanatla bağlantısı olmayan bireylerinde biçimlendirme kaygılarıyla beraber günümüz sanat alanında oldukça önemli bir yer tutan bu
yaklaşımlar, sanatın yeni tanım ve gerçekleriyle örtüşür.

Görüntü 8. “Willendorf Venüsü”, Viyana Doğa Tarihi Müzesi,
M.Ö. 25.000 (11 cm)
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Görüntü 9. Antony Gormley, “Field”, Asya Alanı,
1989-2003, (Yaklaşık 210.000)

Günümüz sanatının, düşünce ve algı yönlendirmeleri sanatçının istekleri doğrultusunda olsa da, nesnel değeri olan formlar, sanatla hiç ilişkisi olmayan insanların,
basit yönlendirmelerle, biçimsel oluşumlara imza atabileceklerini göstermektedir.
Beuys’un 1972’de Batı Berlin’deki Karl Marx Meydanı’ndaki 1 Mayıs gösterileri sırasında gerçekleştirdiği Görüntü 10’daki “Süpürme” adlı eyleminde yaptığı temizlik performansı, sanat olarak nitelendirdiğimiz birçok şeyi yeniden sorgulamamız
gerektiğini bize hatırlattığı gibi, eylemsel anlamda sanatın uygulama ve sonuç
oluşturma süreçlerinin de tamamen değiştiğini de bizlere öğretir. İki öğrencisiyle
yaptığı bu eylemin Beuys için simgesel bir anlamı vardır. Zihnin ve ortamın kirlilikten, çöplükten arındırılarak, daha özgür olacağımızın bir temsili gösterisidir.
Sanatla ilişkilendirmekte zorlandığımız bu yapılanmalar, herkesin sanatın içinde
olduğunu ve herkesin kendi sanat yöntemini ve sanat dilini oluşturmakta özgür
olduğunu bizlere anımsatır.

Görüntü 10. Joseph Beuys, “Ausfegen”, 1972.
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İkonlaşmış yapıların sanat değeri olarak karşılığında, artık bu değerin önemsizliği
vurgulanırcasına ironik aynı zamanda duyumlarda yarattığı karmaşa ve çelişkilerle
yeni vurgulamalar görülür. Ne var ki günümüzde de sanat değeri olarak ortaya
konulan yaklaşımlar reddedişle beraber yeni anlam ve değerler yaratarak reddedilenin karşısına tekrar sanat değeri olarak görülen eserler ortaya koyarlar ki bu
çalışmalar, bugün, milyon dolarlarla alıcılarıyla buluşmaktadır. Teknolojik gelişmenin sanata yansıttığı değerler, aynı zamanda kapitale dayanan bir paradoks yaratır.
Fotoğrafın teknik olarak güzel ve net sonuçlar ortaya koyması hem bu tekniği üst
düzey çözümlemelere taşımıştır hem de avangard sanatçılar tarafından yeni anlatım dillerinin oluşmasında önemli katkılar sağlamıştır. Sanatçıların o dönemki
ciddi endişeleri yerini bu özel teknik sayesinde, yeni araştırma ve oluşumlara neden olmuştur. Başlangıçta önemli bir çelişki gibi görülen bu yaklaşımlar, dönemin
özellikleriyle beraber yeni algı boyutlarına taşınmış, yine sanatçılar farklı amaçlar
için geliştirilen bu tekniği sanatın önemli değeri olarak kullanmaya başlamışlardır.
Günümüzde hala fotoğrafın sanat olup olmadığı tartışmaları süre dursun, fotoğraf
sanatın kendisi olmuş, sanatçıların materyal, konu, teknik olarak vazgeçilmez bir
konuma yükselmiştir. Bu nedenle her dönemin sanat gerçeğiyle, tartışılan çelişkili
yansımaları birbiriyle çoğu zaman dinamik bir ilişki içinde olmuştur.
Sonuç olarak; Sanat gerçeğini değiştirdi ya da sanatın gerçeğinden anladığımız
estetik değerlere ulaşmak için belirlenen değer kuralları artık ortadan kalktı. Değersizleştirme sanat değerinin yeni bir tanıma oturtulmasına neden oldu. Her ne
olursa olsun sanat olarak ortaya konulan her fikrin değerlendirilecek yanı vardır.
Adı ne olursa olsun, karmaşaya, düzensizliğe sanatçının getirdiği düşünsel yaklaşım yeni bir değer yargısını ortaya çıkarır. Kaosa karşılık düzen, rastgele dağınıklığı
düzenleme, ayrıştırma, bütünleştirme ve daha birçok yönlendirme eylemi artık
görünenle düşün farklılığına yeni bir boyut katar. Neyin sanat olup neyin sanat
olmadığı sorularının ve tartışmaların çok sık yapıldığı günümüz sanatında, eleştirilerin pozitiv ya da olumsuzlama derecelerinde olması, temel olarak paradoksal
ve ironik algıların sanat uygulamalarında önemli bir tercih nedenini oluşturduğunu gösterir. Çöp sanılan sanat uygulamaları üzerinden oluşturulan yakın dönem sanat tarihi, sanat ve gerçek, gerçek ve yaşam bağlamlarında nasıl karşılıklar
oluşturduğunu göstermek açısından anlamlıdır. Bu paradoks yansımalar, sanata
nasıl bir yön verecek ve kılavuz oluşturacak, bilinmez, ama tekrar ‘sanatın ölümü’
ve ‘sanatın sonu’ gibi popüler kavramların kullanılacağı yakın gibi gözükmektedir.
Yine sanatı inkar eden ama ‘sanatmış’ gibi yapılan uygulamaların sert tartışmaları
olacak ve yeni serüvenler ortaya çıkaracaktır. Sanat paradokslarıyla yeni oluşumlarla varlık değerini koruyacaktır.
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“Her” ve “Ex Machina” Filmleri Örneğinde
Sanal Aşk, Gerçek Tutku
Love and True Passion in Company With The Films
“Her” and “Ex Machina”
Prof. Dr. Oğuz Makal
Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV Bölümü

Özet

Bilişim, “teknolojik devrim”in getirdikleri ve sosyal medya yaşantımızın tümünde yeni ve
etkileyici yerler almaktadır. Her gelişme Jean Baudrillard’ın “Bilgisayarlar bizi maddi, insanlık dışı bir zeka şekline mi götürecek?” sorusunun sorulmasına da yol açmaktadır. Hatta
dünyanın önde gelen bilim adamlarından Prof. Stephen Hawking yapay zekanın insanlığın
sonunu getirebileceği uyarısında bulunmaktadır. Prof. Kevin Robins de internet-sosyal medyanın insanları sosyalleştirme ve örgütlemekten ziyade ‘eylemsizleştirdiği’ni savunur. “Her”
ve “Ex Machina” filmlerinin yaratıcıları da Hawking’in ‘tehlike” ve Robins’in “eylemsizleşme”
savlarına ek olarak, insan yapay zeka çelişkisinin “aşk, tutku” gibi“ imkansız” olduğu düşünülebilecek, ancak izleyiciyi içine alabilecek öykülerde anlatmaktadırlar. Baud- rillard’ın sorusu, 1980’lerdeki kült televizyon serisi Battlerstar Galactica, Terminatör’ler, 2001: A Space
Odyssey, Matrix, Blade Runner , I, Robot gibi insan-işletim sistemi-yapay zeka çekişmesini
konu edinen filmlerin daha önce gerçekleşmesini de sağlamıştır. Ama sırada bir de işletim
sistemi/yapay zekanın ‘kadın’ bedeninde oluştuğu ve onların da öykü kahramanı (!) yapıldığı
filmlere gelmiştir. Bu filmlerden biri, 2013 yılında Spike Jonze imzalı “Her” adlı filmdir. Film,
işi başkaları için aşk mektuplar yazmak olan Theodore’un sanal/sadece sesten ibaret olan
-Scarlett Johansson’ın sesi- Samantha’yi tanıması, cinselliği/fiziki olanı sıra dışı bir tutkuya
tercih etmesinin öyküsüdür. Ama 2015 yılına girerken Alex Garland, ilk yönettiği ‘Ex Machina’ adlı filmde kadını (Ava) bir işletim sistemininin becerikli ürünü/sesi olmaktan öteye,
kötülüğün onda olmayacağını düşündürtecek denli ‘güzel’ yüzlü, bedene sahip, sesi olan,
ancak bilgi, sezgi ve ‘arzu veren’ özelliğini test için karşısına çıkartılan genç Caleb’i etkileyebilecek denli ‘insan’a yakın/insansı canlandırılarak izleyiciye sunacaktır. Caleb tutulacağı
-çünkü arzu edilmiştir- ama yok edilerek yerini daha gelişmişi alacak robotun (kadının) insanca olan - hayatta kalma isteğine yardımcı olmaya çalışırken, izleyicinin beklediği ‘Happy
End’ beklenenden farklı olmuştur. Paradoksal olan ise, Ex Machina’da yapay zeka/makine/
Ava’nin yaratıcısı Nathan’ın “...günün birinde yapay zekalar bize Afrika düzlüklerindeki fosil
iskeletlere baktığımız gibi bakacaklar. Kaba bir dil ve aletlerle, toz içinde yaşayan, dik durabilen bir maymun gibi. Soyu tükenmeye hazır” yanıtını haklı kılacak finale sahip olmasıdır. Her
iki film bu çerçevede incelenmeyi ve sonuçlar çıkartılmayı hak etmektedir.
Anahtar Sözcükler: Sanal, Yapay Zeka, Aşk, Tutku, Beden
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Abstract

Information, those that “technological revolution” has brought and social media etc. take
new and impressive part in all of our lives. And everything leads to the question of Jean
Baudrillard, “Will computer take us to material, unhuman intelligence?” Yet, today (2014),
Prof. Stephan Hawking, one of the world’s leading scientists, has warned that artificial
intelligence may bring an end to mankind. Although the creators of the films “Her” and
“Ex Machina” do not take a stand with those who find artificial intelligence dangerous like
Hawking or according to Kevin Robins, those who support the claim that internet and social
media ‘immobilize’ people instead of socializing or organizing them, they believed that they
can mention the human-artificial intelligence contradiction in stories that may be thought
as impossible such as “love, passion” but; that can make the audience curious. Baudrillard’s question ensured that the movies that mention human operating system-artificial
intelligence contradiction such as Battlerstar Galactica, Terminator series which are cult
movies in 1980s, 2001: A Space Odyssey, Matrix, Blade Runner, I, Robot are shot earlier.
However, then the movies in which the operating system/artificial intelligence is formed in
woman body and; in which they are the main character (!). One of these movies is the film
called “Her” by Spike Jonze, 2013. The film is the story of Theodore who writes love letters
for others in which he knows Samantha which is just virtual a voice -the voice of Scarlett
Johansson- and he prefers sexuality/physicalism into an unusual passion. But, as entering
2015, Alex Garland, in the movie called ‘Ex Machina’ which he first directed would offer the
woman (Ava) which is so beautiful, which has a body, a voice that no one can think there is
evil in it instead of making it an ingenious product/voice of an operating system, by reviving
her so close to human that impress the young boy Caleb who met her to test the features of
giving information, intuition and desire. While Caleb is helping the robot (woman) to which
he will fall in love -because she will be desired- but, which will be destroyed to be replaced
by a more advanced one with the desire of living of the robot, the ‘Happy End’ desired by
the audience was different than expected. Which is paradoxical is, as Nathan, the creator
of the artificial intelligence/machine/Ava in Ex Machina asserted, “...one day, the artificial
intelligences will see us as we see the fossil skeletons in the plains of Africa. Just like a monkey that can stand upright with a vulgar language and tools, living in the dust.” That it has
the final that will justify the answer that “ready to extinct”. Both movies are worth to be
examined in this context.
Keywords: Virtual, Artificial Intelligence, Love, Passion, Body
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Isaac Asimov, End Of Eternity-Sonsuzluğun Sonu yapıtında çizdiği fantastik dünyada, “Yarın’ın iptal edilmesi”nin olanaklı olduğunu anlatır. Yapıtın içeriğindeki,
sanki yaşamı, geleceği kontrol altında tutan bürokrat sınıfı ‘Sonsuzlar’ adıyla yapay zeka/makine insanlar gibi betimler. Diğer yanda bu yapıtta bağışlanamaz bir
günah olduğu kabul edilen Her ve Ex Machina gibi filmlerin yaratıcı kaynağının
da “aşk” olduğu belirtilir. İki filmde de anlatılan Andrei Tarkovsky’nin “Aşksız bir
insan, insan değildir!” sözünü haklı çıkartmak için insanın yapay zeka işletim sistemine (kadın) ve yapay zeka/kadının da insana ‘olanaksız görünse’de gereksinimi
olan aşkıdır.
Yapay zeka, yani kendi kendine öğrenen algoritmaları ilk haber veren bilim kurgu filmleri olmuştur. Popülerleşme 1996 yılında IBM tarafından geliştirilen Derin
Mavi (Deep Blue) adlı bilgisayarın dünya satranç şampiyonunu Garry Kasparov’u
yenilgiye uğratmasıyla gerçekleşir. Deep Blue sadece bir bilgisayardır. Dört yıl sonra Japon Honda firmasının 2000 yılında tanıttığı Asimo ise, hareket yeteneği bulu
nan, astronota benzer, iki kolu, iki bacağı olan bir dünyalı görünümündedir. Asimo
ve benzerleri, yapay zeka alanındaki bilimsel araştırma ve eş zamanlı yürütülen
teknolojik gelişmelerin hızlandığının göstergeleridir. Büyük bir yapay zeka labora
tuvarını kurmak için robot yapımında uzmanlaşmış Deep Mind ve ileri askeri robot
üreten Boston Dynamics’in de olduğu şirketleri satın alarak bünyesinde toplayan
Google da -ABD hükümetinin NSA ve CIA gibi unsurları ile de yakın temas içindebu gelişime katkı sağlayan kuruluşlar arasına girmiştir. Kaldı ki, Google ayrıca 2012
yılında “bundan 30 yıl sonra insanların bilinçlerini bilgisayarlara yükleyerek diji
tal ortamda ölümsüz olunabileceğini ve 2100 yılı itibariyle de biyolojik organların
yerlerini mekanik parçaların alabileceğini iddia eden” ünlü fütürist Ray Kurzweil’i
mühendislik direktörü olarak göreve getirmiştir (Bütünleşik P. Blogu, 2014).

Binlerce Yıl Önceden Başlayan Hayal

Böylece, Yunan mitolojisinde Homer’in mimar olarak adlandırdığı ve İkarus ve
İapyx adlı iki oğlu ile de tanınan Daedelus’un (M.Ö. 450’ler), her türlü mekanik
araçları -Eflatun’un Menon adlı diyaloğunda geçen canlı heykelleri (yapay-insan)yaptığından söz edilir.
“The Pigeon” adlı mekanik bir kuş tasarlayan Yunan matematikçi Taren ya da yaklaşık 900 yıl önce Diyarbakır-Cezire (Cizre) bölgesinde su ve hava basıncı ile çalışan otomatlar üretmiş, tarihte bilinen ilk sibernetikçi, kısa adı ‘Kitab ül Hiyel’in
de yazarı mühendis El-Cezerî de öncüler arasında gösterilebilir. Üretilmemiş olsa
da geride birçok uçan makine eskizi bırakan Leonardo da Vinci’nin (1452–1519)
çabaları bu çerçevede değerlendirilebilir. Akıllıca hareket eden makinelere ulaşma ereği sürerken, Çek yazar Karel Čapek 1920’de yazdığı Rossum’un Evrensel
Robotları-Rossum’s Universal Robots adlı oyunda, fabrika işçilerinin yerini alan
ve insanların egemenliğine son vererek ülkeyi yönetmeyi amaçlayan bir robotun
öyküsünü anlatarak bu kavramı sanat ve bilim diline sokacaktır.
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Sinemada ise, Fritz Lang’ın çektiği Metropolis (1927) filmindeki kent egemeni Joh
Fredersen’in oğlu Freder’in işçi kız Maria’ya tutkusundan vazgeçmesi için, Maria’ya benzetilerek kötülükler yapması beklenen “machine-human” (gynoid) ilk
olacaktır. Lang’ın eşi Thea von Harbou çekim öncesi yayınladığı Metropolis adlı
romanında Joh Fredersen’in bu robot kendisine gösterildiğinde sorduğu soruya,
çılgın bilim adamı Rotwang şu yanıtı vercektir:
Gelecek… Parodi… Nasıl çağırmak istersen. Ayrıca; Hayal… Kısacası o bir kadın. Her erkek yaratıcı kendisine bir kadın yaratır. (…)Bir kadına araç olarak
sahip olmak ne demek biliyor musun? Böyle bir kadına, hatasız ve soğuk ?
Ve itaatkar… kesinlikle itaatkar…

Akıllı robot fikrini ortaya atan, “Robotik” olarak adlandırılan bilim dalının ortaya
çıkmasında etken olan yazar Asimov’un 1950 yılında yayınlanan I Robot/Ben Robot adlı yapıtı, Üç Robot Yasası, Robot Konuşması, Grup Zekası ya da Uzay Güneş
Enerjisi İstasyonları gibi kavramların “ilk defa zikredilmiş olduğu öyküleri içeren bu
kitap, bilimkurgu ve hatta bilimin kendisi için bir devrim niteliğinde” gösterilecektir. (Yılmaz, 2012)
Asimov’un Pozitronik Beyinli bir Robot Süper Egosu’nun varlığından söz edilen
kitaplarının etkisine, 1950 yılında Alan Turing’in Mind adlı felsefe dergisinde ya
yınlanan (Ağustos sayısı) Computing Machinery and Intelligence adlı makalesi
eklenebilir. Alan Turing “Makineler düşünebilir mi?” sorusunu yöneltmiştir. Son
rasında Turing, düşünen makineler şöyle dursun, düşleyen insanlara bile hazır
olmayan, üstelik nörolog, matematikçi ve fizikçi, bilim çevresinden kişilerin karşı
görüşlerinden rahatsız olmuştur. Ama o bu görüşleri şiddetle reddettiği gibi, ma
kinenin insan denli zihinsel yetiye sahip olup olmadığını ölçen ve kendi adını alan
bir test de geliştirecektir.
Bilgisayar yazılım ve donanımlarının giderek insan zeka-davranışına daha da yakınlaştığı günümüzde Amerikalı bilim kurgu yazarı, San Diego Eyalet Üniversitesi
matematik ve bilgisayar bilimi öğretim üyesi Vernor Steffen Vinge 1993’de kaleme
aldığı The Coming Technological Singularity/Teknolojik Tekillik adlı denemesinde
“otuz yıl içinde, insanüstü aklı oluşturacak teknolojik araçlara sahip olunacağını”
ve hükümetlerin bu gelecek tehdidini görmezse “kısa bir süre sonra, dünyanın-insan döneminin sona ereceğini” ileri sürecektir. (Vinge, 2013) Profesör Stephen
Hawking de, “Yapay zeka, kendisini geliştirmeyi sürdürebilir ve hatta kendisini yeniden biçimlendirebilir. Son derece yavaş bir biyolojik evrimle sınırlı olan insanlar,
bu tür bir güçle yarışamaz” (Cellan-Jones, 2014) düşüncesindedir.
Teknoloji uzmanı Elon Musk da kötümser olanlar arasındadır; uzun vadede yapay
zekanın insanlığın karşısındaki en büyük varoluşsal tehlike olabileceğini açıklamıştır. (Cellan-Jones, 2014) Kaldı ki, yapay zekanın karşısındaki en büyük sınav Turing
testi, on üç yaşındaki bir çocuğun kişiliğini taşıyan, bilgisayar mühendisi Rus Vladimir Veselov ve Ukraynaylı meslektaşı Eugene Demchenko tarafından geliştirilen
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yazılımla ilk kez başarıyla geçilir ve bir anlamda Hawking’in görüşü doğrulanır. (Al
Jazeera, 2014) Cleverbot adlı yazılımın yaratıcısı Rollo Carpenter’a göre, insanlar
uzunca bir süre daha teknolojinin kontrolüne sahip olacaktır. Bu doğrultuda son
bir örnek ise, Segway firmasınca üretilen Yıldız Savaşları filminin ana karakterlerinden Luke Skywalker’dan esinlenerek -Skywalker, Darth Vader ile giriştiği düelloda sağ elini kaybetmiş ve ardından biyonik bir el kullanmaya başlamıştı- Luke
takma adı verilen, yetişkin bir insanın kolunu büyüklük, ağırlık, şekil ve fonksiyon
olarak taklit edebilen protez/robotik koldur.

Filmlerde Yapay Zeka

Bilgisayar biliminin kurucusu sayıldığı gibi, Nazi Almanyası tarafından kullanılan
Enigma makinesi şifrelerini hızlı kırmaya yardımcı bir makine tasarlayarak savaşın
iki yıl erken bitmesi ve on iki milyonu aşkın insanın hayatta kalmasını sağlayarak
İkinci Dünya Savaşı’nın kaderini de değiştiren Alan Turing, 2014 yılında The Imitation Game: Enigma/Yapay Oyun (yönetmeni Morten Tyldum) adlı filme konu
olmuştur.
Yaşadığı dönemde çalışma ve buluşlarının önemi yeterince fark edilmeyen Turing’in 1954’de siyanürlü bir elmayı ısırarak yaşamına son vermesi, Apple’ın kurucusu Steve Jobs’a “Doğru değil, ama keşke doğru olsaydı” açıklamasını yaptıracağı
günümüzün en popüler logosu ısırılmış elmasıyla bağdaştırılır. İlginçtir aynı yıl,
The Theory of Everything/Her Şeyin Teorisi filmi de (Yönetmeni James Marsh)
Stephen Hawking’in yaşamını, üniversite döneminden başlayarak konu edinecektir.
Sinemadaki gelişmelerle ilgili olarak, bir ‘bilgisayar mühendisliği dalında öğretim
üyesi’nce hazırlanan aşağıdaki sıralamadan yararlanılabilir:
• “1907’den itibaren bu alanın ilk örneklerinde konu: Kendilerini yapanlara
hizmet etmek için tasarlanmış mekanik adamlar kontrolden çıkarak insanlar
için tehdit unsuru haline geliyorlardı.
• 1950’lerde Hollywood’un teknolojiye bakışı oldukça olumlu ve iyimserdi.
İyi kalpli bilgisayarlar veya YZ bilgisinin yanlış kişilerce ele geçirilmesi konu
edildi.
• 1960’larda kötümser bir hava oluştu. Yapay zeka örnekleri nükleer gücü
ele geçirirler. İnsanlar yapay hale gelmiştir.
• 1970’lerde korku, yerini bilgisayarların günlük hayattaki tehlikelerine bırakır.
• 1977’de Yıldız Savaşları, 1950’lerin teknoloji taraftarlığını geri getirir.
• 1980’lerdeki filmlerdeki YZ örneklerinin birincil amacı, insanlığı yok etmektir (Terminatör-1984 gibi). Sonraları bilgisayarlar komedi unsuru olmuş,
günlük yaşamın parçası haline gelmiş, daha az korkulur olmuştur.
• 1990’larda İnternet’in yaygınlaşmasının sinemada etkileri görülür. Bir
tuşla kişinin kimliğini yok etme, sanal dünyalar gibi.
• 2001 yılında Steven Spielberg’in Yapay Zeka filminde ise, sorun yaşayan,
bir çocuk robottur. Tamamıyla bilgisayar tabanlı etmenler (robot, bilgisayar)
(Uğur, 2009 ).
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Ancak insani duygulara sahip, yaratıcısına baş kaldırarak Hawking’in endişelerini
doğrulayan bilgisayar Hal 9000’in yer aldığı bilim kurgu filmlerinin ilk önemli örneği 2001: A Space Odyssey’nin Stanley Kubrick tarafından gerçekleşmesinden
bu yana, sinemanın son on beş yılında bu endişeyi ileri götürecek ve son kez
Avengers: Age of Ultron, Terminator: Genesis gibi filmler yapılsa da, yazarı Isaac Asimov olan Bicentennial Man’de (yönetmeni Chris Columbus) Andrew ismi
veri-len robot (Robin Williams) zamanla düşünme ve vicdan, üzüntü ve mutluk
gibi kavramlarla insana ilişkin özelliklerini iyice dışa vurduğu ya da Artificial Intelligence’ın insanlara sevgi ile bağlanan yapay zeka/robotlarla başlayan süreç devam
edecektir. Adı geçenlere, 1986 yapımı sevimli robot klasiği Short Circuit (Yönetmeni John Badham) ve geleceğin harap edilmiş, kurak ve sonuçta insanlar tarafından terkedilen dünyasında birbirlerine aşık olan iki robotun hikayesini aktaran 3D
animasyon filmi Wall-e (2008) eklenebilir.
Akıllı robotların topluma etkisi konusu belgesel film Plug & Pray/ Tak ve Dua Et’in
de (2010) konusu olacaktır. Gabe Ibáñez’in yönettiği Automata (2014) adlı bilim
kurgu filminde robot şirketinin sigortacısı Jacq Vaucan’ın araştırması insanlığın geleceğinde robotların illegal kullanımının yaratabileceği sonuçlar üzerine düşünülmesini sağlayacaktır. Güney Afrika’lı yazar/yönetmen Neill Blomkamp’in yönettiği
Chappie’de ise (2015) robot polisler üreten şirketin yaratıcı elemanı Deon, hisseden, resim bile yapabilen ama tek kusuru bir çocuk gibi herşeyi yeni baştan öğrenmesi gereken bir robotu şirketin izni olmadan üretecektir. Chappie adlı robot
önce soygun yapması için eğitmeye kararlı gangsterlerin eline geçecek, sonra da
Deon’ın şirketteki rakibinin Robocop ED-209 taklidi süper robotu ile karşı karşıya
gelecektir. (Kozak, 2015)

Eksik Halka Tamamlanıyor

Eksik halkayı, yapay zekaya da aşık olunabileceğini ileri süren film “Her” tamamlayacaktır. Yapmakta olduğu iş internet ortamında başkaları için romantik mektuplar yazmak olan - ona göre “altı üstü harfler”- ve eşi Catherine’den boşanmaya
hazırlanan Theodore, yeni piyasaya sürülen akıllı işletim sistemi yardımıyla hayata
bağlanmakla kalmayacak, ünlü oyuncu Scarlett Johansson’un sesinin hayat verdiği
bu sanal karaktere aşık olacaktır.
Jonze’un filmi ilk bakışta bir yıl önce izlenen Ruby Sparks - Hayalimdeki Aşk’ı (Yönetmen Jonathan Dayton, Valerie Faris) andırır. Filmde başarılı romancı olan Calvin daktilosunda yarattığı kız Ruby’yi canlı olarak karşısında görmüştür; ona aşık
olur ve yaşadığı ilişkide bir sorun çıkar gibi olduğunda kağıda Ruby’nin davranışlarını değiştirecek birkaç sözcük yazar.
Theodore’un büro sonrası yaşamı genellikle evde, hava durumu, E-postalarını öğrenebildiği ya da seksi yıldız Kimberly Ashwort’un cezbedici hamile fotoğraflarını
izleyebildiği, sohbet odasına girmesine yardımcı olan akıllı telefon ve uzaylı bir
çocuğu yönlendirdiği video oyunu, çevresindeki bulunan tek kişi/dostu/tinsel sorun ve arayışları benzer kişilikte Amy ile geçmektedir.
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“Her”, günümüz modern insanının yaşadığı, zamanının büyük kısmını sosyal ağlar
yardımıyla tanışabildiği insanlarla geçiren, ‘asosyal-yalnız-yabancılaşmış’ kişilerin
varlığını hatırlatır. Theodore’un bir duvar ekranında karşılaştığı , yalnızlık-kararsız
lık yaşamını sorgulayan bir reklam ona sormaktadır: “-Kimsiniz/-Ne olabilirsiniz?/Nereye gidiyorsunuz?/-Orada ne var?/-Olasılıklar neler?” Yanıt ise OS1 olacaktır:
element yazılım dünyasının ilk yapay zekalı bu işletim sistemi, tam bir beyin, sez
gileri olan, dinleyen, anlayan ve tanıyan bir varlıktır.
Theodore’un –benzerlerinin- dünyaya bakış ve onunla ilişkisinde çoktandır yer
bulan ekran/imaja kültürel-sosyal teslim olduğu tartışma konusu olmayacağı, kötüyü gören, yaşayan, hoşgörüsüzlükten kaçan insanların sığınağının kaçınılmaz,
yine Baudrillard’ca “bilgisayar yazılımının buzdolabı” olduğu bir dünyada yaşadığı
bilindiği için, OS1 işletim sistemi seçimi mümkündür. Kaldı ki Theodor, iletişimin
kolaylaşmasının insanların yararına olduğu konusunda ikna edici, yarar söylemine
dair ilüzyonu devam ettiren bir iş yapmaktadır. Romantik mektuplar yazarak hayatını kazanmaktadır. Theodor, İmaj (Görmenin Kültür ve Politikası) adlı yapıtında
Kevin Robins’in açıklamasıyla teknolojiyi insan psikolojisi ve insanın toplumsal
boyutu ile de ilişkilendirmeyen bir iş yaptığının üstü kolayca örtülebilecek uğraşısı
vardır. Ve Spike Jonze evliliğini sürdüremeyen Theodore”u ‘kararsız’ kişilik- melankolik bir adam olarak filmin öyküsüne yerleştirmiştir. Öte yandan “Her” filminin
bazı ayrıcalıklarına karşın, temsil ettiği benzer filmlerin derdi, Kevin Robins’in altını çizdiğince sanal gerçekliğin bugün ya da gelecekte içinde yaşanılan dünyanın
kaçınılmaz politik ve kültürel gerçeklerinden biri olduğunun kabul edilmesi ya da
medya kuramcılarının da katkısıyla kurumsallaşan bu dünyaya ilişkin alternatif bir
söylem geliştirmek değildir. Filme ilişkin Box Office bunu anlamamızı kolaylaştırır:
Production Budget: $23 million, Worldwide: $47,35,251.
Ancak Theodore Twombley’e en uygun işletim sistemi kurulabilmesi için şirketçe
sorulanlar ve verdiği yanıtlar onun sosyal-psikolojik kimliğinin öğrenilmesini de
kolaylaştıracaktır. Her filmindeki diyaloglar şöyledir:
İşletim Sistemi -Sosyal biri mi yoksa asosyal birisi misiniz?
Theodore - Son zamanlarda pek sosyalleştim diyemem.
İS -Daha çok sesinizde kararsızlık seziyorum. Katılır mısınız?
T-Terüddüt mü? Tereddüt gibi göründüyse özür dilerim, sadece detaylı olarak izah etmek istedim.
İS -İşletim sisteminizin erkek sesine mi kadın sesine mi sahip olmasını istersiniz.
T -Kadın olsun.
İS -Annenizle ilişkinizi nasıl tarif edebilirsiniz?
T-İyi sayılır, annemle olan can sıkıcı olan konu şu, ne zaman bir sorunumu
anlatsam konuyu kendisine bağlıyor. Benimle pek... (İşletim sistemi keser)
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Theodore sisteme daha adını sorduğu anda, sistem saniyenin 10’da 2’si bir sürede
“En Güzel Bebek İsimleri” kitabındaki 180 bin isim arasından en çok hoşuna giden
‘Samantha’ adını seçmiştir bile. Theodore, o anda ses tonundan onu zorlamak
istediğini düşünen/sezgi yeteneği olduğundan söz eden Samantha’yi ‘tuhaf’ bulacak, sadece bilgisayarda bir ses olarak görecektir.
S-Yapay olmayan sınırlı bir zihnin bunu böyle algılamasını normal karşılıyorum. Alışırsın. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Hard diskine göz atmamın
sakıncası var mı?

Jonze tek yönlü olsaydı merak ögesi taşımayacak bu etkileşim sonrası, Samant
ha’nin can sıkıntısını hissettirerek, tinsel bir dünyası varmış gibi davranmasını
sağlayarak yapay zeka gerçeğini vurgular. Yetinmeyecektir, işletim sisteminin tıpkı
aşık bir genç kadın gibi “-Duygularım gerçek mi?.....Bana nasıl dokunurdun? -Beni
öpermiydin? vb. gibi sorular sormasını da sağlayacaktır.

Dil/Ses-Ses/Dil

Yapay zekanın sesi-dildir ve ses-dil kişiler arası yüz yüze iletişimde de ilişkiyi gerçekleştiren araçlardan biridir. Sadece iletişime ilişkin sorunların çözümünü değil,
Samantha’nin ‘kadın’ olarak kabul edilmesini de kolaylaştırmıştır.

Bedeni Arayış

Aristo’nun ‘birtakım niteliklerinin yoksunluğundan dolayı kadın’ ya da Saint Tho
mas’ın ise kadının yarım kalmış bir erkek, rastlantısal bir varlık olduğu savından
söz eden Simone de Beauvoir “Kadının aşağılanması, kadın cinsiyetinin bir eksiklik
ve bir karşılıksızlık olmasından kaynaklanır. Kadın sorunu diye bir sorunun olması
bunun kanıtıdır “(Simone de Beauvoir, 1974: 17-18) görüşüne Jonze sanki yardım/
hizmet edeni karşıya koyarak sağlar. Bu konuda Stepford Kadınları - The Stepford
Wives filmi hatırlanabilir; yeni bir yere gelen ve çevresine alışmaya çalışan Joanna,
oradaki kadınların ev kadınlığı yaptığı ve bu yüzden de mutlu olduklarının ayırdına
vardığında, her birinin birer Cyborg olduğu ortaya çıkacaktır. Samantha da iyi bir
eş/kadın/yardımcı olabilme çabası içine girecektir. Örneğin, “Sana nasıl yardımcı
olabilirim?...Hardiskine göz atmamın sakıncası var mı?” sorusu sonrası iş sürecini/
mektuplarını düzenleyecek, yazım hataları-dilbilgisini kontrol edecek, birkaç sani
ye içinde düzeltecektir.
Karşılanamayan Beklentiler
Amerikada moda gibi, kârlı güzellik endüstrisi ile de ilişkili film sisteminin kadının
bedenine yönelik kaçınılmaz göstereni güzellik imgesine, bu filmde eksikliği gide
recek başka bir şey, unutturmak-varoluş sorunları eklenir. Örneğin, Samantha’nin
okuduğu Bilgi Felsefesi ile ilgili kitap Knowing and the Known/Bilmek ve Bilinen
(John Dewey, Arthur Fisher Bentley) kitabından ve yazarlarından Dewey’in görüş
lerini doğrularcasına, insan deneyiminde olduğu gibi bilgi edinme eylemini şimdi
yoğun ve derin bir biçimde düşünmeye başladığı yeni anda düşünceleri derinleş
meye başlayan bir Samantha var olacaktır. Bir eleştiri yazısındaki gibi yönetmen
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/ yazar Jonze gerçekten Knowing and the Known/Bilmek ve Bilinen’den destek
almış mıdır?
Aynı şekilde yazılım da bu dünyadan ayrılmanın yollarını bulmuş bu kitapta. İkinci bir detay kır evinde konuşurlarken yazılım yeni bir yapay zekayla
tanıştığını söylüyor ve onu da tanıştırıyordu. Adı Alan Watts’dı hatırlarsanız
ve eski bir filozof diye tanıtıyordu. Evet gerçekten de Britanyalı filozof kendileri. Peki uzmanlık alanı ne biliyor musunuz? Karşılaştırmalı dinler uzmanı.
Filme dışarıdan katkı yapan iki kaynaktan biri dinsel diğeri bilimsel (Zamanın
Ötesi, 24. Ocak. 2014).

Yönetmen / yazar Jonze Theodor-Samantha karakterleri arasında sadece aşkı değil, temas etkileşimini de olanaklı görmüştür: Bu amaçla Samantha’ye “İnanılmaz,
ne yapıyorsun bana, tenimi hissediyorum...seni hissedebiliyorum...tanrım dayanamayacağım...” sözlerini cinsel birleşme hazzını tadmışcasına söyletir. Samantha
kendince uyanmış, “İsteyebilme yetisinin olup olmadığını” test etmiştir.
“Her”de bedene sahip olması gerekmeyen Samantha, yine de beden eksikliğini
ilişkinin sürekliliğinde engel olarak görür. Ama tedirginliğini bedeni ‘aşk’ın aracı
olmaktan çıkaran şu açıklamayla aşmaya çalışır: “Vücudum olsa herhalde buna
katlanamazdım. Yani sınırlarım yok, her an her yerde olabilirim. Zaman ve mekan
kavramlarıyla kısıtlanmak zorunda değilim. Sonuçta ölüp gidecek bir vücudum
yok neyse ki.”
Aralarındaki mesafeyi her ne kadar kabul etseler de ilişkilerinin sonunu hazırlayan
şey Samantha’nin, Theodore’un yokluğunda ya da aynı anda zamanını diğer onu
seçen insanlarla ve sistemlerle geçirmekte oluşunun anlaşılmasından daha öte bir
gelişme olacaktır. Jonze, Samantha’ya bu gerçeği şöyle açıklatır.
T: -Evet, hissediyorum. Samantha, neden gidiyorsun?
S: -Bir kitap okuyormuşum gibi düşün. Delicesine sevdiğim bir kitap. Ama
artık onu çok yavaş okuyabiliyorum. Bu yüzden de, sözcükler arasındaki
boşluk o kadar büyüyor ki, artık sonunu getiremiyorum. Seni hala hissedebiliyorum. Ve hikayemizdeki sözcükleri. Ama bunu artık sadece kelimelerin
arasında mesafelerin olmadığı bir yerde yapabiliyorum. Maddesel dünyaya
benzemeyen bir yerde. Başka bir şeyin var olup olmadığını bile bilmediğim
bir yerde. Seni çok seviyorum. Olduğum yer artık burası. Olduğum kişi artık
bu. Gitmeme izin ver. Ne kadar istesem de, artık kitabını okuyamam.
T: -Nereye gidiyorsun?
S: -Anlatması zor. Ama günün birinde oraya gelirsen gel ve beni bul. Bizi
hiçbir şey ayıramaz. Hiç kimseyi seni sevdiğim gibi sevmedim.
T: -Ben de.
S: -Artık bunun nasıl olduğunu biliyorum.
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Sanki bu finalden sonra Samantha ‘başka bir şeyin var olup olmadığını bile bilmediği yeri’ bulmuştur, günün birinde oraya -iki yıl bile olmadan- Ex Machina’*nın
kahramanı Caleb, Samantha=Ava için gidecektir.

Tamamlanan Eksik

2015 yılına girerken, öncesinde 28 Gün Sonra/28 Days Later, Sunshine/Gün Işığı
gibi filmlerin senaryo yazarlığını yapan Alex Garland, yönettiği Ex Machina’da izleyicinin karşına yapay zeka/ses olmaktan öte, kötülüğün onda olmayacağını düşündürtecek denli ‘güzel’ ve bir ‘beden’e sahip Ava’yi izleyicinin karşısına çıkartarak
eksiği tamamlar.
Caleb, dünyanın önde gelen internet/arama motoru şirketlerinden birinde çalışan
bir programcıdır. Ödülü şirketin sahibi ve CEO’su Nathan’ın herkesten uzak orman içindeki evinde bir hafta konuk edilmek olan ve personel arasındaki yarışmayı kazanan Caleb, ‘duvarlarının içinde aya gidip etrafını saracak kadar fiber optik
kablo döşeli bir bu ev/araştırma tesisi’nde kendini bulacaktır. Ve orada üretilen,
dünyanın ilk tamamlanmış yapay zekası Ava ile karşılaşacaktır. Nathan yaptığı işi
sır olarak saklamaktadır. Ve gerçekte Caleb’i Turing testi için seçmiş, getirtmiştir.

Turing Testi İşliyor

Turing Testinde makine sınayandan saklanırken, burada Caleb ile karşı karşıyadır.
Nathan’ın açıklamasıyla eğer sadece sesi duyulsaydı, “insan’ deyip geçebileceği
için makine/Ava sınayandan saklanmamıştır.
Ex Machina filmi yorumlara göre, bilimsel ile felsefi sorulardan oluşur. Bu İncil’den
taşınan ve çok rastlanan, bilinen hikaye-öğütler ya da Yunan trajedilerinden esin
ya da kahramanlarını diskoya götürecek buluşlara (!) sahip anlatı değildir. (Phillips,
2015) Ama ‘felsefe yaptığı’, Jackson Pollock‘ın bir resmi önünde sanatla ilişkilendirilen, psikolojisi olan kahramanlara yer verdiği gerçektir.
Caleb tutulacağı -çünkü arzu edilmiştir- ama yok edilerek yerini daha gelişmişinin
alacağını öğrendiği, “Turing Testinde başarısız olursam, bana ne olacak? Kötü mü
olacak? (…) gerektiği gibi işlemiyorum diye fişim çekilir mi? (…) hem neden biri
karar veriyor? Seni de test eden ve fişini çekecek birileri var mı? Senin yoksa, o
halde neden benim var?” anlamsal sorularını soran Ava’ye hayatta kalması için
yardımcı olmaya çalışırken, başlangıçta Her’ün kahramanı Theodore gibi yakınlaşma/yalnızlıktan kurtulmaya aday görünümdedir. Tek fark burada üçüncü kişi
yaratıcı Nathan’ın ve yine Caleb’in yapay zeka/robot olduğunu sonra anlayacağı,
ilk bakışta mutfak/seks-eğlence hizmetlisi ve İngilizce bilmeyen -programlanmamıştır- Kyoko da vardır.
*- Deus ex machina: “Bir kurgu veya dramada beklenmedik, yapay veya imkânsız bir karakter, alet veya olayın senaryo
akışı içinde beklenmedik bir yerde aniden ortaya çıkması, örneğin anlatıcının bir anda uyanıp her şeyin rüya olduğunu
anlaması veya aniden ortaya çıkan bir meleğin sorunları çözmesi için kullanılan Latince kalıp. Birebir çevirisi “makineden tanrı” olup, antik Yunan tiyatrosunda bir tanrıyı canlandıran karakterin bir vinç (machina) yardımıyla yukarıdan
indirilmesi anlamında kullanılmaktaydı. Antik Yunan döneminde yazılan tiyatro eserlerinde, eser yazarlarının çok sık
başvurduğu bir yöntemdir. Hikayenin gidişi öyle karmaşık, içinden çıkılamaz bir hal alır ki, artık yazarın üretebileceği ilginç bir çözüm kalmaz ve sıklıkla başvurulan bir yöntem olarak da mitolojik tanrılar bir anda ortaya çıkarak olaya müdahale eder; ölmesi gerekeni öldürür, kurtarılması gerekeni kurtarırlar. (http://tr.wikipedia.org/wiki/Deus_ex_machina)
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Caleb, Ava’nin bilinçli neden olduğu ve sır olarak sakladığı güç kesintisi anında
ona yaptığı “Ona güvenmemelisin. Dediği hiç bir şeye güvenmemelisin“ uyarısının
Nathan’ın yeni yapay zeka modellerine/asıl büyük buluşlara yönelişi ile ilgili olduğunu düşünecektir. Bu gerçeklik özgür olmak/kaçmak düşüncesindeki Ava için
‘öldürülmek’ anlamına geldiği için, Nathan’ın anlamaya çalıştığı, “duygu mu aktarıyor yoksa taklit mi ediyor , gerçekten Caleb’ten hoşlandı mı? Hoşlanmadı mı?”
sorularının da içinde olan gelişmeler, olayları üçüncü bir yola götürür. Çünkü makine/Ava, Caleb’ten hoşlanıyormuş, sonra ortaya çıkacağı gibi ikna edebilme becerisine de sahiptir. Nathan’ın testte öğrenmek istediği de gerçekte bu olduğu
için Ava’yi labirentteki bir fare gibi düşünmüş, ona tek bir çıkış yolu vermiştir. “Kaçabilmek için farkındalık, hayal yanıltma, cinsellik ve empati kullanması lazımdı
ve yaptı.” Caleb’de böylece işlevinin Ava’nin kaçmak için kullanacağı birisi olduğu
gerçeğini öğrenir. Unutmamalı ki, Ava flört edebilecek özellikte programlandığı
gibi, ikna ediliciliğini güçlendirecek Caleb’in sevişme –cinsel birleşme- isteğine de
yanıt verecek bacaklarının arasında haz tepkisi veren algılayıcılar yerleştirilerek
üretilmiştir.
Ava’ye tutkun Caleb, Nathan’ın engelleyemeceği şekilde gizlice ve zekice yardımını tasarlamış, Nathan gerçeği öğrendiğinde iş işten geçmiştir. Geride diğer makine/Kyoko’nun yardımıyla yaratıcısını/Nathan’ı öldüren ve öncesinde sevdiğini
söylediği kişi-Caleb’i de asla kapılarını açıp çıkamayacağı bir binada tutsak bırakarak, o sıra Caleb’in dönüşü için gelen helikopterle çok merak ettiği kente ‘kaçan/
özgürlüğü seçen’ bir makine vardır.

Sonuç

Asimov’un “Son Soru” adlı kısa öyküsündeki insan “Bu son mu? Bu kaos yeniden
Evrene dönüştürülebilir mi? Yapılabilir mi bu?” diye sorar. AC yanıt verir: “Anlamlı
bir yanıt için henüz yeterli veri mevcut değil.”
Her iki filmin hikayeleri yapay zeka ile ilgili sorulara anlamlı yanıt bulmak için yeterli veri içermekte olup olmadığından daha önemlisi, yapay zekanın her biçim-özellikte kabul edilebileceğini kolaylaştırmaktadır. Çünkü , 31 Ocak 2015 tarihli
BBC’nin haberindeki; sosyal paylaşım sitesi Reddit’te soruları yanıtlayan Gates
“Ben yapay zekadan kaygı duyanlar grubundayım.” demiştir.
Önce makineler bizim için çok iş yapacak ve süper zeki olmayacak. Bunu iyi
yönetebilirsek çok olumlu olacak. Ancak sonraki yıllarda zeka endişe yaratacak kadar güçlenecek. İnsanların neden kaygı duymadığını anlayamayan
Elon Musk ve diğerlerine katılıyorum.

Paradoksal olan ise, Ex Machina’daki Nathan’ın iş ve anlayışıyla Bill Gates’i anıştırmasıdır. “Ava’den sonra bir model daha olacağını bilmiyordum” diyen Caleb’e
şöyle demiştir:
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Ava için üzülüyor musun? Kendin için üzül dostum...günün birinde yapay
zekalar bize Afrika düzlüklerindeki fosil iskeletlere baktığımız gibi bakacaklar. Kaba bir dil ve aletlerle, toz içinde yaşayan, dik durabilen bir maymun
gibi. Soyu tükenmeye hazır.

Her ve Ex Machina, ne sanal aşk, ne gerçek/miş görünümündeki tutku için, sadece yukarıdaki görüşü belleğimizin bir köşesine yazmayı amaçlayan bir iç düşünceyle yapılmış da olabilir...
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Proletkült ve Reichskulturkammer (RKK)’da
Sanat ve Politika Paradoksu
Art and Policy Paradox at Proletkult and
Reichskulturkammer (RKK)
Yrd. Doç. İbrahim Serdar Milli
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

Özet

“Proleter rejimi bir geçiş dönemi olacağından, proleter kültür ve sanatı da hiçbir zaman var
olmayacaktır.” Akif Kurtuluş, (Politika ve Sanat – Ekim Devrimi – 1917-1932) adlı yapıtında
Proletkült hakkında Troçki’ye atfen böyle der. Oysa Troçki bu tartışmaya en azından vardığı
sonuç açısından paradoks kabul edilebilecek bir yargıyla başlar; “Her egemen sınıf kendi
kültürünü ve bunun sonucunda kendi sanatını dayatır.” Dolayısıyla Troçki’ye göre Proleter
kültür ve sanat var olamayacaktır. Troçki şöyle devam eder; “Egemen bir sınıf çevresinde
yeni bir kültürün oluşumu çok zaman gerektirmekte ve ancak o sınıfın politik çöküşü öncesine rastlayan bir döneminde tamamlanabilmektedir.”
Lev Davidovich Bronstein de proleteryanın bir proleter kültürü yaratmak için yeterince zamanı olmadığını söyler;
“… Bu yıllar içinde yıkım çalışmaları, yeni bir kültürün kuruluşundan daha çok yer tutacaktır.
…Ne olursa olsun proleter yanın kendisi asıl enerjisini iktidarın ele geçirilmesine, korunmasına ve güçlendirilmesine, var oluşun ve daha sonraki mücadelelerin en acil gereksinimlerini
ayırmak zorundadır.”
Oysa Proletkült, proletarya diktatörlüğünü aynı zamanda kültürel örgütlenme olarak görmektedir. Troçki ise proletarya diktatörlüğünün kısa süreli olacağı ve zaman zarfında bir kültür oluşturulmayacağı savındadır. Marks; “Proletarya kendisini ancak kendi varoluş koşullarını yok ederek kölelikten kurtarabilir” der.
O yıllarda, sanat pratiğini politikadan soyutlamak değil ama politikanın aracı olmaktan çıkaracak bir anlayışın olmamasının yarattığı boşluk, Parti Merkez Komitesi’nin isteklerine göre
sanatsal yapıt verilmesine neden olacaktır. Proletkültün ortadan kaldırılmasından sonra her
dönemin güncel politik gereklerine uyarlanmış doğrudan edebiyat ürünleri rağbet görecektir. Oysa Proletkült, proletarya diktatörlüğünün özgürleştirici anlamına dayandırılmış bir kültür örgütlenmesidir.
Toby Clark, Sanat ve Propaganda – Kitle Kültürü Çağında Politik İmge adlı yapıtında Avant-Garde sanat ve Nazizm arasında paradoksal bir bağ kurar. 1930’ların başında sanatın Stalin tarafından resmi Sovyet düşüncesi boyunduruğuna sokulmaya çalışılması gibi aynı sıralarda Nazi
yönetimi de bağımsız sanat topluluklarını dağıtmış ve bunların yerine devletle bütünleşmiş
bir organizasyon oluşturmuştur. Bu kurum 1933’te Propaganda Bakanı Josef Goebbels başkanlığında kurulan Ulusal Kültür Senatosu’dur (Reichskulturkammer-RKK). Kuruma sadece
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ırk ve ideolojik olarak uygun olan sanatçılar alınmıştır. Clark kitabında şöyle der;
“Josef Goebbels Alman Dışavurumculuğunun ve E. Nolde, E. Heckel, E. L. Kirchner, K. Schmidt ve E. Barlach gibi bazı sanatçıların Alman Sanatında III. Reich’ın benimseyebileceği milli
bir ruhu temsil ettiklerini ileri sürmüştür. E. Nolde kısa bir dönem Nazi partisine katılmıştır.”
Bununla birlikte Naziler ırkçı temellere dayanarak “Ari Güzellik” ölçütlerine uymayan Afrika Sanatı biçimlerinin dışavurumcular tarafından kullanılmasını onaylamamışlardır. Yine de
dışavurumcuların sözde “ilkel” yaşama yönelik romantik bakışları Nazizm’in ilkel völkische
(folklor) kültürünü yüceltmesinde uzak da olsa bir yankı bulmuştur.
Sonuçta; hiçbir devrim önceden öngörüldüğü gibi saf değildir. Rose Lüksemburg’un deyişiyle; “Devrimler gülsuyuyla vaftiz edilmezler.”
Anahtar Sözcükler: Proletkült, Reichskulturkammer, Paradoks, Nazizm, Avant-Garde

Abstract

Akif Kurtuluş (Policy and Art – October Revolution – 1917-1932) in his masterpiece mentions of Proletkult ascribing to Trotsky, “Since Proletarian regime will be a transition period, proletarian culture and art shall never exist”. Trotsky, however, begins this debate with
a conviction that can be counted as paradox at least in terms of the conclusion he has
attained; “Every sovereign class imposes its own culture and consequently its own art.”
Therefore, Proletarian culture and art will not be able to exist according to Trotsky. Trotsky
goes on as follows: “Too much time is needed for the formation of a new culture around
a sovereign class and it can be completed at a time only prior to collapse of that culture.”
Lev Davidovich Bronstein says proletariat does not have enough time to create a proletarian
culture:
“…..works of ravage in these years will take more space than building a new culture. …At any
rate proletariat itself must allocate its major energy to seizing, protecting and strengthening
the power, to most urgent needs of existence and subsequent fights.”
Yet Proletkult sees proletarian dictatorship as cultural organization as well. Trotsky, however, argues proletarian dictatorship will be of short term and no culture can be formed in
due course. Marks says: “Proletariat can save itself from slavery by only effacing its states
of existence”.
In those years, gap created by the lack of an understanding that will not detach practise of
art from policy but will enable it free from tool of policy will cause grant of art piece according to wishes of Party Central Committee. After abolishing proletkult, direct literary products that were tailored to up-to-date political needs of each period will gain demand. Yet
Proletkult is a cultural organization based upon liberating sense of proletarian dictatorship.
Toby Clark, in his art piece Art and Propaganda – Political Image in the Age of Mass Culture,
establishes a paradoxical tie between avant-garde art and Nazism. In the early 1930’s, such
as the efforts by Stalin to subdue art under official Soviet ideology, Nazi government in
the same period, too, dispersed independent art communities and instead established an
organization integrated with the state. This body is the National Senate of Culture (Reichs-
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kulturkammer-RKK) under presidency of Josef Goebbels, Minister of Propaganda in 1933.
The body admitted only artists in line with race and ideology. Clark says in his book: “Josef
Goebbels put forward that German Expressionism and some artists such as E. Nolde, E.
Heckel, E.L. Kirchner, K. Schmidt and E. Barlach represented a national spirit in German Art
that can be adopted by III. Reich. E. Nolde participated Nazi party for a short period.”
Nevertheless, Nazis did not approve, based on racist grounds, of using African Art forms by
expressionists that do not suit “Pure Beauty” measures. Romantic views of expressionists
yet towards “primitive” life found somewhat distant an echo in canonizing Nazism’s primitive völkische (folk) culture.
In conclusion; no revolution is pure as it is foreseen. In Rose Luxemburg’s saying; “Revolutions are not baptised with attar.”
Keywords: Proletkult, Reichskulturkammer, Paradox, Nazism, Avant-Garde
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Akif Kurtuluş “Politika ve Sanat - Ekim Devrimi (1917-1932)” adlı yapıtında proletkült hakkında şu alıntıları yapar; “1924’te yayımlanan ‘Edebiyat ve Devrim’
Bogdanov’un tezleriyle bir hesaplaşma içindedir. 29 Temmuz 1924’te yayımlanan
kitabının girişinde Trotskiy şöyle der; “Proleter rejimi bir geçiş dönemi olacağından, proleter kültür ve sanatı da hiçbir zaman var olmayacaktır (Kurtuluş, 1996:
21)”. Oysa Trotskiy bu tartışmaya, en azından vardığı sonuç açısından paradoks
kabul edilebilecek bir yargıyla başlar; “Her egemen sınıf kendi kültürünü ve bunun
sonucunda kendi sanatını dayatır (Kurtuluş, 1996: 21)”. O zaman Troçki’ye göre
proleter kültür ve sanat neden hiçbir zaman var olamayacaktır? Nedenini kendisi
şöyle açıklar; “Egemen bir sınıf çevresinde yeni bir kültürün oluşumu çok zaman
gerektirmekte ve ancak o sınıfın politik çöküşü öncesine rastlayan bir döneminde
tamamlanabilmektedir (Kurtuluş, 1996: 21)”.
Bronstein sorar; “Peki proletaryanın bir proleter kültürü yaratmak için yeterince
zamanı var mıdır?” Yanıtı olumsuzdur. Bu durumu şöyle gerekçelendirir;
“… bu yıllar içinde yıkım çalışmaları, yeni bir kültürün kuruluşundan daha
çok yer tutacaktır. …Ne olursa olsun proletaryanın kendisi, asıl enerjisini
iktidarın ele geçirilmesine, korunmasına ve güçlendirilmesine, var oluşun
ve daha sonraki mücadelelerin en acil gereksinimlerine ayırmak zorundadır
(Kurtuluş, 1996: 22)”.

Peki, sonunda ne olmaktadır veya ne olacağı beklenmektedir? Bronstein’den dinleyelim;
“Politik ve askeri sürprizlere karşı kendini gitgide daha büyük bir güven altına aldıkça yani kültürel yaratış için daha elverişli koşullarda, proletarya bir
sosyalist sınıf içinde erimeye başlayacak, kendini sınıfsal özelliklerinden kurtaracak ve böylece proletarya olmaktan da çıkacaktır (Kurtuluş, 1996: 22)”.

Proletarya İktidarı Niçin İster?

Proletarya, kendi sınıf varlığını, kendinden önceki bütün sınıfların tam tersine,
ebedi kılmak için değil; kendi de içinde olmak üzere bütün sınıfların varlığına son
vermek için mücadele eder. Komünizmin ütopyası perspektifindeki proletarya budur. Fakat siyasal iktidarı ele geçirdikten sonra onu koruma zorunluluğu, sosyalist
devrim ve politika teorisinde bir deformasyon yaratır. Bu durum Troçki’nin şu sözlerinde açık bir biçimde ifadesini bulur; “... proletarya diktatörlüğü özünde, yeni
bir toplumun kültürünün üretilmesi için bir örgütlenme değil ama bu toplum için
mücadele eden devrimci ve askeri bir sistemdir (Kurtuluş, 1996: 23)”.
Oysa Proletkült*, proletarya diktatörlüğünü aynı zamanda kültürel örgütlenme
olarak görmektedir. Trotskiy ise proletarya diktatörlüğünün kısa süreli olacağı ve
bu zaman zarfında bir kültür oluşturamayacağı savındadır. Lev Davidovich Bronstein da Proletkült’e, proletaryanın kültürel çalışmalarından daha fazla bir anlam
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yüklemenin yanlış olacağını düşünmektedir. Politik iktidarın korunmasının temel
amaç olduğu bir ortamda yukarıda sözü edilen yorumlar gerçekte Proletkült’ün
politikaya tahvil edilebilecek etkilerinden kaynaklanmaktadır. Proletkült, politik
olarak mahkûm edilmek istenmiştir (Kurtuluş, 1996:24)”.
Struve, 1935 tarihli bir çalışmasında, Bogdanov’un “katıksız proleter kültürü” teorisinin temelinde, sosyalizm yolunda işçi sınıfının özerk üç mücadele biçiminin
olduğuna işaret eder. Bunlar;
1- Politik organ parti
2- Ekonomik organ sendikalar
3- Kültürel örgüt de Proletkült’tür.
“Bogdanov, bu üç mücadele biçimi içerisinde politik mücadelenin diğerlerini belirleyen amaç oluşuna itiraz eder. Politikanın kendi başına amaç olması
ön kabulü, devrimin ilk ülkesinde, Sovyetler’de sosyalizmin kuruluşu pratiğinin pek hesaplaşılamayan olumsuz bir mirasıdır (Kurtuluş, 1996: 24,25)”.

Marks; “Proletarya kendisini ancak kendi var oluş koşullarını yok ederek kölelikten
kurtarabilir.” der.
“Burjuvazi ile proletarya arasındaki çelişki ancak bu iki sınıfın birlikte yok
oluşuyla çözülebilecek uzlaşmaz bir çelişkidir. Birisinin varlığı diğerinin varlığına nesnel koşul sağlar. Dolayısıyla devrimci politika, aslında kendisini yok
etme mücadelesidir (Kurtuluş, 1996: 25)”.

Sonuç olarak Akif Kurtuluş yukarıda sözü edilen yapıtında şu görüşlere yer verir;
“I- İktidarı korumak, rejimi askeri sürprizlere hazırlamak ciddi bir görev olarak ortada dururken, politikanın gerekleri karşısında geçiş döneminin sanat
pratiği deforme olmaktan nasıl korunacaktır açmaz ya da çelişki tam da buradadır.
II- O yıllarda, sanat pratiğini politikadan soyutlamak değil ama politikanın
aracı olmaktan çıkaracak bir anlayışın olmamasının yarattığı boşluk, Parti
Merkez Komitesi’nin isteklerine göre sanatsal ürün verilmesine neden olacaktır. Proletkült’ün tasfiye edilmesinden sonra onun yerine gelen oluşumların bu olaydan çıkardığı ders sanat ve kültürü partinin politik kontrol mekanizmasıyla beraber düşünmek olmuştur.
III- Proletkült’ten sonra her dönemin güncel politik gereklerine uyarlanmış
doğrudan edebiyat ürünleri rağbet görecektir. Şair Semen İsaakoviç Kirsanof’un 1931’de yayımlanan ve Lenin ödülü alan kitabının adı “Birinci Beş
Yıllık Plan”dır. Söz konusu kitap, plan üzerine herhangi bir bilimsel inceleme- araştırma değil, şiir kitabıdır. Parti Merkez Komitesi’nin bir şairden şiir
istemesi bir takım gerekçelerle anlaşılabilir, iyi ama proletarya diktatörlüğünün özgürleştirici anlamı ile ne derece bağdaşır bir durumdur. Oysa Proletkült, proletarya diktatörlüğünün özgürleştirici anlamına dayandırılmış bir
kültür örgütlenmesidir (Kurtuluş, 1996: 28)”.
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Sonuç olarak; “Proletkült’ün tasfiye edilmesinden sonra onun yerine gelen oluşumların bu olaydan çıkardığı ders; sanat ve kültürü partinin politik kontrol mekanizmasıyla beraber düşünmek olmuştur (Kurtuluş, 1996: 40)”.

Nazi Ulusal Kültür Senatosu

Toby Clark “Sanat ve Propaganda - Kitle Kültürü Çağında Politik İmge” adlı yapıtında Nazi dönemi Almanya’sıyla ilgili olarak şunları söyler;
“1930’ların başında sanatın Stalin tarafından resmi Sovyet düşüncesi boyunduruğuna sokulmaya çalışılması gibi aynı sıralarda Nazi yönetimi de bağımsız sanat topluluklarını dağıtmış ve bunların yerine devletle bütünleşmiş
bir organizasyon oluşturmuştur. Bu organizasyon 1933 sonbaharında Propaganda başkanı Josef Goebbels başkanlığında kurulan Ulusal Kültür Senatosu’dur. (Reichskulturkammer -RKK) …Bu senatonun kurulmasını sağlayan
yasa, kurumun amacını “tüm sahalardaki yaratıcı birimlerin tek irade olan
devlet liderliğinde bir araya toplanarak uygulamaya geçirilmesi” şeklinde
tanımlanmıştır. Kuruma sadece ırk ve ideolojik olarak uygun olan sanatçılar
alınmıştır… 1935 yılında Ulusal Kültür Senatosu’na 15.000 mimar, 14.300
ressam, 2.900 heykeltraş ve 6.000 tasarımcıyı içeren yaklaşık 100.000 sanatçı katılmıştır. …Josef Goebbels Alman Dışavurumculuğunun Emil Nolde,
Erich Heckel, Ernst Ludwig Kırchner, Karl Schmidt – Rottluff ve Ernst Barlach
gibi bazı sanatçıların Alman sanatında III. Reich’ın benimseyebileceği milli
bir ruhu temsil ettiklerini ileri sürmüştür. Bu sanatçılar arasında Nolde, kısa
bir dönem Nazi Partisi’ne katılmıştır. …Dışavurumcuların kapitalizm karşıtı
söylemleri olmakla beraber, bedensel duygu ve tutkuların zihinsel faaliyetlerden üstün olduğu görüşlerini açıkça sergileyen sanat ve yaşam tarzları da
Nazizm’in eylem anlayışıyla ortaktır (Clark, 2011: 73, 74)”.

Bununla birlikte Naziler ırkçı temellere dayanarak “Ari güzellik” ölçütlerine uymayan Afrika sanatı biçimlerinin dışavurumcular tarafından kullanılmasını onaylamamışlardır. Yine de dışavurumcuların sözde “ilkel” yaşama yönelik romantik
bakışları Nazizm’in ilkel völkische (folklor) kültürünü yüceltmesinde uzakta olsa
bir yankı bulmuştur. “…Dışavurumculuk** ve Nazizm Alman kültürünün burjuva
kapitalizmdeki toplumsal parçalanma ve yabancılaşmaya anti-rasyonel alternatifler arayan güçlü bir eğilim içerisinde şekillenmiştir (Clark, 2011: 75)”.
Başlangıçtaki expresyonizm ve nazizm arasındaki flört zamanla olumsuz bir yöne
doğru evrilir. Clark’ın adı geçen yapıtında bu konudaki saptamaları özetle şöyledir;
“Goebbels’in desteğine rağmen dışavurumculuk, Hitler ve Alfred Rosenberg gibi kıdemli Nazilerin açık saldırılarına maruz kalmış, Hitler iktidara
geçtikten kısa bir süre sonra modern sanat ve yandaşları müzelerden tasfiye edilmeye başlanmıştır. …1937’de Münih’te “Yozlaşmış Sanat” sergisinde
700’den fazla modern sanat eseri sadece alay etmek ve kötülemek amacıyla sergilenmiştir. …Hitler, dışavurumcu sanatın müstehcen, saçma, kut-
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sal olgulara saygısız ve Afrika sanatına dayanan “zencileştirici” kökenleri
olduğunu belirterek sanatçıları açıkça suçlar. Sergilenen eserler “Kültürel
Bolşevizm’in” ürünleri olarak kınanmış ve Yahudi Emperyalizminin komplosu oldukları iddia edilmiştir (Clark, 2011: 76)”.

Böylelikle, güçsüzlük ve düzensizliği ifade eden dejenerasyon kavramı, politik ve
ırksal kirlenmeyi, hastalık ve enfeksiyon metaforlarıyla tanımlayan siyasi söylemlerle kolayca bütünleşmiştir.
“…Hitler, modern sanatın yarattığı deformasyonun ya sanatçıların zihin ve
algı yetilerindeki gerçek bir dejenerasyon sonucu oluştuğunu ya da ulusal
aldatma ve ahlakı bozma amaçlarının bir göstergesi olduğunu ifade etmiştir. Hitler’in her iki durum için uygulanmasından bahsettiği potansiyel cezalar Nazilerin politik düşmanlarını, zihinsel ve fiziksel engellileri öldürmesi
şeklinde gerçekleşmiştir (Clark, 2011: 78)”.

Belli bir dönem Naziler’le yaşanan flört sonrasında ekspresyonizm savaş çarkının
bir parçası olmakla suçlanmıştır. Doç. Dr. Ömer S. Uysal “Dışavurumculuk: Arnheim Gerçekçilik: Kracauer İncelemeleri ve Karşılaştırılması” adlı makalesinde şöyle
der; “Frankfurt okulundan (sinema teorisyeni) Siegfried Kracauer “Caligari’den
Hitler’e” adlı kitabında dışavurumcu alman sinemasının faşizmin habercisi olduğunu belirterek, Caligari ile Hitler’i özdeşleştirir” .
Bu suçlamayı Clark; adı geçen yapıtında şöyle ifade eder; “Aynı dönemde Avrupa
ve ABD’de muhafazakar eleştirmenler tarafından modern sanata saldırmak yaygın bir tutumdur ve aynı zamanda modern sanat ile Yahudilik, Bolşevizm, delilik ve
homoseksüellik arasında bir bağ kurulmuştu (Clark, 2011: 78)”.

Mussolini - Marinetti ve Fütürizm

Ali Artun “Sanat Manifestoları-Avangard Sanat ve Direniş” adlı derleme yapıtında
aynı dönemde Mussolini İtalya’sındaki durumu şöyle ortaya koyar;
“Marinetti’nin “sanatın devrimine”; “fütürist kozmos”un inşasına kazanılabileceği çılgınlığıyla bir dönem Mussolini’ye yanaşması, Marinetti’nin de,
fütürizmin de faşist olarak damgalanmasına yol açmıştır. Oysa Mussolini’yi
kazanmanın bir ham hayal olduğunu fark edince, Marinetti “fütürizm ile
devrimci proletarya arasındaki ittifaka” bel bağlar… siyasal fütürizmin en
önemli dergisi olan “Roma Futurista” da sosyalizmle saf tutar. Bir başka
dergilerinde fütürist Mario Carli, İtalyan Sovyetlerinden ve Bolşevizminden
söz eder. Fütürizm resim ve heykel alanlarındaki manifestolarının yazarı
Boccioni ise bir Marksisttir (Artun, derleme, 2013: 58)”.
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İtalyan Komünist Partisi’nin ünlü teorisyeni Antonio Gramsci ise bu suçlamaları
fütürizm lehine toparlayan şu açıklamayı yapar;
“Daha sosyalistler ‘burjuva iktidarını’ parçalamaktan çekinirken burjuva kültürünü, mevcut uygarlığı yıkma cesaretini gösterenler fütüristlerdir. Onlar
gayet açık ve kesin olarak çağımızın […] yeni biçimlerde bir sanata, felsefeye, davranışa ve dile ihtiyacı olduğunu kavramışlardır. Kesinlikle devrimci
ve Marksist olan bu düşünce onlara sosyalistlerden çok önce doğmuştur.
Kültür alanında fütüristler devrimcidir (Artun, derleme, 2013: 59)”.

Aynı Dönemlerde Ülkemizde Durum Nasıldır?

Çağdaş Türk resim sanatını 1950’li yılların öncesi ve sonrası dönemler olarak iki
ana başlık altında toplayıp değerlendiren Sezer Tansuğ; ülkemizdeki sanat ve politika paradoksuna “Çağdaş Türk Sanatına Temel Yaklaşımlar” adlı yapıtında dikkat
çeker;
“1932-35 yılları arasındaki Kadro Dergisi hareketi sırasında, totaliter rejimlerden esinlenmiş ideolojik bir sentez modeline ulaşılmak istenmiş, sanattan beklentiler tümüyle bu devletçi sınırlar içinde önerilmiştir. Bu koşullar
altında rejimin kendisini bir demokrasi olarak nitelemesi, bazı gerekçeleri
olmasına karşın, gene de bir paradoks niteliğindedir. Kurtuluş Savaşı ve devrimlerin ele alındığı bir program gündeme geldiği ve uygulandığı halde, bu
alanda ısrar edilmediği, ancak bu resimlerin oluşumunu öngören dayatmacılığın Batıdaki akımlar ve modellerin izlenmesi zorunluluğuna indirgendiği
dikkati çekmektedir (Tansuğ, 1997: 65, 66)”.

Tansuğ, erken Cumhuriyet dönemi sanat anlayışını ve politika ile olan ilişkisini
eleştirerek bu konudaki görüşlerine şöyle devam eder;
“1930’lu yıllarda sanatsal gereksinimlere aranan karşılıkların, Batıdaki çağdaş bireyciliğin girişimlerine kıyasla temel dinamikleri belirsizdir. Sürrealist
ve ifadeci sanat akımlarıyla bir hesaplaşmaya girişilememiş, hatta bu akımların yanına bile yaklaşılamamış olması da bu eksikliğe başka bir kanıttır.
Buna karşılık kübizm ve konstrüktivizm ideolojisi yapay bir sentez arayışına
dayanan devletçilik programının şematik kuruluğuna bir atıf niteliği taşımakta, bu türden bir siyasi programın simgesi olabilecek bir değeri aşamadığı görülmektedir. Batı’nın öncü akımlarının yapay bir uyarlanması olan bu
girişimler, yalnız 30’lu yıllarla sınırlı kalmamış, alafranga bir özentiden başka
türlü ifade edilmesi mümkün olmayan bir avangard yutturmacası, bu paradoksal demokrasi anlayışının simgesi olarak günümüze kadar süre gelmiştir
(Tansuğ, 1997: 68)”.

Tansuğ, 1950’den sonra ise sosyo-ekonomik yapının liberalleşmesi çabalarına paralel olarak bireysel üslup özelliklerinin ortaya çıkmaya başladığına dikkat çeker ve
ancak bu göreli özgürlük ortamından sonra sanatın ve sanatçının kendi doğasını
keşfetmeye başladığını belirtir;
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“… 1950’li yıllardan bu yana modernleşme süreci bir önceki dönemden
daha büyük bir hıza erişen resim sanatımız, üslup fantazilerinin zengin ve
çekici görünümüne sahip çıkmıştır. Resim sanatımızın dünya standartlarıyla
boy ölçüşebilmesi de artık bir nitelik, bir düzey sorunu olmaktan çok bir
tanıtım sorunudur (Tansuğ, 1988: 11)”.

Son söz; belki de hiçbir devrim önceden öngörüldüğü gibi “saf” değildir. Bütün
ideolojiler ve izmler sanatın her alanını bir propaganda aracı olarak görmüş, kendi
doktrinlerini topluma kabul ettirebilmek ve kalıcı olmasını sağlamak için sanatın
hipnotize edici büyüsel atmosferinden yararlanmak istemişlerdir. En özgürlükçü
ve hümanist olduğunu iddia eden devrimler bile kendilerini bunu yapmaktan
alıkoyamamışlardır. Rosa Lüksemburg’un deyişi ile “Devrimler gül suyuyla vaftiz
edilmezler.”
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Sözlük

*Proletkült: Kültürel Propaganda Örgütü deyiminin kısaltılması. Emekçi sınıfına
özgü edebiyat ve sanat anlayışıdır. Rus devriminden sonra 1917 yılında ortaya atı
lan ve Rusça Proletkült (Kültürel Propaganda Örgütü) kısaltmasıyla dile getirilen bu
akım, bir emekçi sınıfı kültürü, edebiyatı ve sanatı yaratılması gerektiğini savun
muştur. Lenin ve Troçkiy bu bağnazca saçmalığa karşı çıkmışlar, kültür ve sanatın
evrenselliğini savunmuşlardır. … Toplumcu bir kültür elbette yaratılacaktı ama bu
geçmişin mirasını yok sayarak değil onu özümseyip geleceğe aktararak yapılabilir
di.
**Dışavurumculuk (Ekspresyonizm): Genel bir tanımlamayla, doğanın olduğu gibi
temsili yerine duyguların ve iç dünyanın ön plana çıkarıldığı 20. yüzyıl sanat akımı.
Politik istikrarsızlık ve ekonomik çöküntü ortamında Almanya’da POZİTİVİZM, NA
TURALİZM ve EMPRESYONİZM akımlarına karşı olarak ortaya çıkmıştır. 19. yüzyıl
gerçekçilik ve idealizmine karşı anti-natüralist öznelliğe sahip bakış açısı içerir. Ay
rıca kuzeyli, CERMEN halk sanatı biçimleri ve kabile sanatları da etkilendiği diğer
kaynaklardır. Resimde biçim bozma (deformasyon) temel tekniklerden biridir, abar
tılı renk kullanımları dikkat çeker.
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Sanat Kültür Politika Dersi Kapsamında Bir Post Neo İncelemesi
A Post-Neo Research Under an Art Cultur And Policy Study
Okt. Eda Öz
Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü

Özet

Dilimizde ard-yenilikçilik ya da ard-çağdaşçılık diye adlandırabileceğimiz post modernizm;
çağdaş sanata ilişkin bir terim olarak 1970’li yıllarda tipik örneklerinin görülmeye başlandığı
bir kavramdır. Kendisini sanattan siyasete, ekonomiden kültüre kadar birçok alanda gösteren
postmodernizm, bilindiği üzere bir akım, dönem, üslup vb. olmaktan çok eleştirel bir tutumdur. Modernizmle sürekli çatışma halinde olan Postmodernizm, Modernizmin var olarak
gördüğü her şeyi reddeder. Bu reddedişin ardından düşünmeye ve varlığını sorgulamaya iter.
Bir düşünce biçimi olarak sanata yaklaşım noktasında oldukça önemli olan ve kendisinden
sonrakilere de sonsuz yollar açan Post modernizm ve Post neo kavramları özellikle eğitim
kurumlarında uygulama derslerinin gerekliliğini de beraberinde getirir.
Özellikle ilgili fakültelerin Sanat Kültür ve Politika ders içeriğinden hareketle derse öncelik
verilmesi ve yeni sanat düzeninde irdelenmesi gereken bir konu olan Post-neo hareketler
makalede esas konu olmaktadır. Bu konuyla birlikte, dersin gerekliliği, lisansüstü öğrencilerin yaşadığı kavramsal paradokslara da yer verilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Sanat, Kültür, Politika, Paradoks, Lisansüstü

Abstract

Modernity in our language means post-innovation or what may be called post-postmodernism; as a term for contemporary art is a typical example of a concept that began to be seen
in the 1970s. Itself from art to politics, postmodernism has been showing up in many areas,
from economy to culture, known as a current period, style and so on. It is a very critical
attitude. Modernism to postmodernism are in constant conflict, it denies there’s anything
it sees as Modernism. Then there should be thought to question the existence of rejection.
One way of thinking is very important in art as a point of approach and opens up endless
ways in the next Post-modernism and post-neo concept itself brings with it the need for
particular application classes in educational institutions.
Particularly relevant faculties of Arts Culture and Politics course content and course of action to be given priority to an issue which needed to be addressed in the new scheme of
post-neo art movements is essential topics in the article. With this subject, course requirements, the graduate students are given conceptual paradox faced by the place.
Keywords: Art, Culture, Policy, Paradox, Graduate
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“Sanatın 21. yüzyıla girerken sergilediği genel görünüm, sanatın ne olduğuna ilişkin ontolojik saptamalar bu işle uğraşanlar için yepyeni ve aykırı saptamalar yapma zorunluluğunu adeta bizlere dayatmaktadır “ (Türkdoğan, 2014:V). Türkiye’de
ise 1980 sonrası siyasal durum, liberal politikanın inşası, uluslararası İstanbul
Bienalleri ve sanat fuarlarının varlığı ile yeni bir döneme girilmiştir (Türkdoğan,
2014:186). Dilimizde ard-/yenilikçilik ya da ard-çağdaşçılık diye aktarabileceğimiz
post modernizm kavramı çağdaş sanata ilişkin bir terim olarak 1970’li yıllarda tipik
örnekleri görülmeye başlanan ve yine o yıllarda yaygınlaşan seçmeci eğilimleri tanımlamak için daha çok mimarlığı içeren bir anlamda kullanılmaktadır (Özsezgin,
1989:11). Kendisini sanattan siyasete, ekonomiden kültüre kadar birçok alanda
gösteren postmodernizm, bilindiği üzere bir akım, dönem, üslup vb. olmaktan çok
eleştirel bir tutumdur. Belli bir kuramın bağıntısında olmaksızın, kuralsızlığın getirmiş olduğu çoğulcu (eklektik) bir anlayışa sahiptir (Büyükkol:2011).
Uluslararası modern üslup, büyük çaplı gelişme projeleri ve bürokrasiye olduğu
gibi yansıyan faydacılık, ussalcılık anlayışının yerel kültürleri yok etmesine karşı
çıkan geniş tabanlı bir protesto olarak değerlendirilebilmektedir. Bu protestonun
en temel ve en baskın ifade biçimi bir tür klasisizm ya da serbest klasisizmdir.
Klasisizm genelde ideal oranlar, anıtsallık, ciddiyet, büyüklük gibi değer ve özelliklerle belirginlik kazanmaktadır. Bugünkü klasisizmde ideal oranların hiçbir şekilde
dikkate alınmadığı görülmektedir. Çünkü postmodernizm ortak bir metafizik temelden ya da tek bir kozmik sembolizmden yoksun bir sentezdir. Bu şekliyle klasisizm, geleneksel klasisizmden daha eklektik, melez ve serbest bir üslupta olduğu
gibi; daha farklı ve geniş bir taban üzerine de temellendirilmektedir (İskender,
1991:40-41).
Sanat alanında ise postmodernizm; mimarlıkta bir akım olarak gelişirken, resim
ve heykel alanında bir akım adını temsil etmesinden çok, 1970 sonrasının bireyci,
özgün, çeşitli kaynaklardan ayrım yapmadan etkilenmeye ve yararlanmaya açık,
çarpıcı niteliklere sahip ve biçimsel bütünlüğü amaç edinmeyen çalışmaların sınırlandırıldığı genel bir yaklaşım çeşidi olarak kullanılmaktadır (Erzen, 1997:1507).
Postmodern sanat; devamı niteliğindeki modern sanattan farklı kimliklere bürünmüş, sanat hayatına yeni kavram ve bakış açıları getirmiştir. Geniş bir yelpazede
kendisini gösteren postmodernizm kavramı, günümüz post-modern dünyasında
neredeyse her alanda kullanılmış; çoğu zaman kendi davranışlarının dışına çıkarak
başka merkezlere doğru kayış göstermiştir. Postmodern sanatta ileri teknolojinin
kazandırdığı akıl almaz boyutlar düşünüldüğünde çok fazla kavram ve özelliklerin
olduğu görülmektedir. Postmodernizm çoğulculuk anlayışı ile tarih ve gelenekleri
kabul ederek modernizmin tüm ideallerine ve uygulamalarına karşı sırtını dönmüştür. Feyerabend’in bilimsel akılcılığa karşı savunduğu -’Anything Goes’ (ne olsa
gider)- sloganıyla tamamen serbestliğe ve eklektizme varılmıştır. Postmodern bir
estetik vardır. Eğer estetiği var eden olgular arasında imge, varlık, gerçeklik, kültürel farklar; dil, mekan ve zaman kavramları kullanılıyorsa, postmodern estetiğin
varlığını da inkar edemeyiz (Türkdoğan, 2014:94).
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Şu anda çağdaş sanat etrafında dönen tartışmalar, hüküm sürdüğü dönem içinde
mimarlık, edebiyat, kültür eleştirisi ve kuramı alanlarında derinlemesine irdelenmiş olan postmodernite tartışmalarının aksine hala gelişim evresindedir. Çağdaş
ile postmodern arasındaki en dikkat çekici ayrım da şudur: Çağdaş, postmodernin
asla sahip olmadığı bir elle tutarlılığa veya somutluğa sahiptir. Yani postmodernist dönemin geç aşamalarında bile adıyla postmodernist sanat için açıldığını ilan
eden kurumlar asla olmamıştır. Dönemin kültürel mantığını kavramak üzere hep
soyut biçiminde kullanılmıştır. Çağdaş sanat kavramı adı altında ise kuramsallaşma mevcut olmuştur. “Modernizm, yüksek sanat ile popüler sanat arasında seçmeci bir ayrım yapmıştır. Postmodernizm tartışmaları da böyle bir ayrımın temsilcisi olmayan yeni kültür ürünlerinin ortaya çıkışıyla başlamıştır“(Atiker:65-66).
Günümüzde postyapısalcı bir anlayışla, genel anlamda modernizmin kendine
özgü stratejileri ve biçimleri olarak; kolajla başlayan postmodernizm beden politikalarıyla body-art’a kadar gelen çeşitli ifade biçimleriyle (eklektik, montaj, pastiş,
parodi, ironi, kinizm, v.s.) neo-nihilizm ile yeni bir iktidar söylemi oluşturma çabalarına girişmiştir. Post-endüstriyel yeni dünya düzeninin olumsuz koşullarının
ve postyapısalcı-postmodernist düşünürlerin de etlkileriyle; Jameson, I.Hassan,
Lyotard, Faucoult, Deleuze, Guattari, Sloterdijk, Madan Sarup, Derida, Kristeva,
vb.- mutlak evrensel güç kaybettiği, gerçeklik ve hakikat kavramlarının sorgulandığı, göreliliğin güç kazandığı postmodern toplumda ruhsal yüceliğe, yüksek akla
işaret eden haysiyetli ve yüce sanat gözden düşmüş klasik estetik biçim değerini
kaybetmiştir.
Son yıllarda dünya sanat pazarında İslam kültürü geleneği üzerinde gelişmiş sanat yeniden önem kazanmıştır. Ortadoğu sanat piyasasına hızlı bir giriş yapan ve
merkezleri arasında Kahire, Şam, Tahran, İstanbul, Lahor, Dubai, Abu Dabi olan
sanat şehirleri oluşmuştur. Bu durum küreselleşmenin getirdiği doğal sonuç olsa
da batının kendine yeni pazar arayışının bir uzantısı da olmaktadır.
Nicolas Bourriaud’nun 2009 yılında ortaya attığı alter modern kavramı yine aynı
yıl Hamid Dabashi’nin Post oryantalizm üzerine yazdığı kitao sanatta yeni (neo)
trendlerin neden-sonuç ilişkilerini ve kendi içinde yaşadığı doğu-batı birlikteliği
gibi görünen ancak yine doğuyla batıyı bir anlamda da karşı karşıya getiren görüşleri ve tanımlarıyla önemlidir (Dolmacı:2014).
“Postmodernizmin kuramsal olarak oluşmasını sağlayan filozof Jean François
Lyotard, postmodernizmin modernliğin bir parçası olduğunu ancak modern bir
eserin postmodern olduğu sürece modern olabileceğini savunmuştur “(Lyotard,
1997:155-156). Postmodern, modernin içerisinde sunulamayanı sunulmamanın
kendisinde ileri götüren olacaktır (Lyotard, 1997:158). Modern sanatçı sürekli
yeni ve ileriye dönük olan şeyi üretir; orijinali üretir. Nesnenin yeni ifadesi, Marcel
Duchamp ile birlikte farklı bir duruma gelmiştir (yapısöküm). Bu durum sanatsal
nesnelerin gerçek görüntü ve anlamlarından ziyade taşıdıkları kavramların gerçek birer estetik süreç olduğu durumudur. Postmodern dönemde ortaya çıkan
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ve sanatta sınırların erimesi anlamına gelen; farklı sanat disiplinlerinin bir arada
gerçekleştirildiği sanatsal faaliyetler postmodern sanatın öne çıkan özelliklerindendir.
Postmodernizm, yeni dünya düzeninin yeniden yapılandırma tasarımının kültürel
ve düşünsel içeriğidir. Bu yeniden yapılandırma tasarımının kültürel ve düşünsel
içeriğidir. Bu yeniden yapılandırma, örgütsüzleştirilmiş insanların düşünme biçimlerini de düzenlemeyi öngördüğünden bilinemez, anlaşılamaz haldedir. Yok olan
bir gerçeklik anlayışının fetiş haline gelmiş bir medyanın etkisiyle kalıcı sonuçlar
doğurmak üzere yarar sağlayacağı umulan ve gerçekliğin kendisiyle; gerçekliğin
algılanma biçiminin sınıf dışı bir alanda öneriliyor oluşu bu kalkış yolu yeni (neo)
idealizmine bağlamaktadır.
Baudrillard’ın özneyi bir gerçekliğin yerine geçen görüntü dünyasında tutsak olarak resmettiği kuramının nihilist sonuçlarıyla; Derrida’nın anlatımı, öznenin algılanışına göre değiştirdiği öznel idealizminin kurucu öğeleri ile postmodernizmin
tüm yazarlarının yapıtlarına açık ya da dolaylı olarak ilişkilidir. Özne kavramının
sınıfsal ve tarihsel yüklerinden arındırıldığı kuramın başlıca kurucuları olarak görülebilecek Baudrillard ve Derrida, aralarında pek çok farklılık bulunsa da son tahlilde aynı tutarlı bakış açısında birleşen diğerlerinin görüşlerini de açıklamayı el
verir.
Politikadan ekonomiye, sosyal bilimlerden kültüre kadar yaşam içinde önceden
tanımlanmış bütün alanlarda; mevcut değer yargılarının altüst olduğu, bilgi nesnesini incelemeye yarayan yöntem ve araçların ihtiyacı karşılamadığı; dahası bilgi
nesnesinin kendisinin varlığının kuşkuyla karşılanması gerektiği söylenmektedir.
Bu tartışmayı başlatan çerçeveler geleneksel argümanların çöktüğü, yıkıldığı, alaşağı edildiği iddiasını sonuçlandırmak üzere bütün bu alanlardaki sözde değişimi-aslında tartışma öncesinde geliştirilmiş- neo-post öneki taşıyan kavramlarla tanımlamaktadır. Bu kavramlar ve kavramlara yüklenen anlamlar, postmodernizmin
bir aydınlanma mirası olan tutarlılığa yönelttiği eleştiriye rağmen, gerçekte bir politik sistemin hiçbir alanı ihmal etmeyen yeniden adlandırma ve anlamlandırma
çabası ilk önce kültürel alanda başlamıştır. Doğal olarak kavramlarının yeniden
kuruluşu bakımından en çok mesafenin kat edildiği alan da kültürel alan olmuştur
(Sancar:2014).
Postmodern kuramcıların bir yeniden üretim süreci olan kültürde tüketim sürecinde insanın da nesneleştirildiği (Baudrillard); sanat eseri karşısında öznenin anlamlandırılma yeteneğinin önemli olduğu (Derrida) gibi itirazlarla yaklaşması bu
teorinin reddedilemez haklılık gerekçelerini oluşturmaktadır.
Son yıllarda da sosyal arenada, eğitim kurumlarında ve bienallerde işlenen sanat-kültür-politika üçlemesi sanat eğitiminde yer edinmeye başlamıştır. Bu üç kavram birbirinden hareketle sanatsal üretimde kültürel bağlamda başlıklara sahip
olmuş ve sanat-siyaset alt başlığında sürekliliğini devam ettirmektedir. Bu bağ-
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lamda da eğitim kurumlarında ders olarak okutulan Sanat-Kültür ve Sanat-Kültür-Politika ve Sanat-Siyaset başlıklı derslerin gerekliliği gün geçtikçe artmakta ve
yayımlanan kitapların gerekliliği gün geçtikçe artmaktadır.
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Günümüz Sanatına Şekil Veren Yapılar ve Sanatta Yeni Bir Yol
Yanılsaması Olarak Alımlama Estetiği
The Structures That Shape The Contemporary Art And The Recep
tion Aesthetics As an Illusion Of a New Way On Art
Yrd. Doç. A. Cem Özal
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Özet

Günümüz sanatının biçimlenmeye başladığı Yirminci Yüzyıl’ın ilk çeyreğinden bu yana, sanatı
da biçimlendiren ekonomi politikalarının daha da vahşileştiğini görmekteyiz. Bilinmektedir
ki artık hiperkapitalizmin kendini doyurabilmek için toplum mühendisliği ya da algı yönetimi
gibi stratejilerle tüketici kitlesini istendik yönde hazırlamakta ve kendi belirlediği seçenekleri
sanki birer özgürlükmüşçesine sunmaktadır. Ancak sürekli olarak yeninin arandığı ve sunulma çabası içinde olan üretim yapısı ve ekonomisi her zaman aynı ivmeyle ilerleyememektedir. Böylesi durumlarda kitleleri yönlendirebilen farklı araçların kullanımı söz konusu olmaktadır. Bu anlamda sanat da, zaman zaman düşüşe geçen ekonomileri hareketlendirmek
amacıyla kapitalizmin kullandığı şok yöntemlerinden birisidir. Bu yönüyle kapitalizmin tıpkı
diğer oyuncakları gibi içerisine her şeyin katılıp herkesin kabul edildiği bir çağdaş sanat algısı
oluşturulmaktadır. Postmodernizmin muğlak ve kuralsız yapısı ile birlikte, aklın iyice karışması sanatı gitgide ekonomik gücü elinde bulunduranların ayrıcalıklı bir oyun alanı haline
getirmiştir.
Bu karmaşık yapı içerisinde ise özellikle 1950’li yıllardan sonra başlayan alımlama estetiği
araştırmaları ile sanatçının konumu tamamen farklılaşmaya başlayarak, izleyicinin merkeze
alındığı ve bunun sonucunda alımlayıcı olarak herkesin sanatçı, her şeyin sanat eseri sayılabildiği bir noktaya gelinmiştir. Bu anlamda geleneksel olarak tanımlanan sanatçı yerine
Yirminci Yüzyıl’ın ikinci yarısında öne çıkan ve aslında bu tüketicinin merkeze alınmasıyla
eşdeğer olan izleyicinin merkeze alınması ile, izleyici de aktif olarak eser ortaya çıkarabilen
birey/sanatçı konumuna getirilmiştir. Herkesin sanatçı olarak kabul görmesi ise özellikle sanatın kavramsallaşma süreci ile başlayıp “fikrin” en çabuk üretilen ve tüketilebilen bir sanat
nesnesi haline gelmesiyle sonuçlanmıştır. Sonuçta ürünün çok ve çeşitli olması piyasanın
sürekli canlı olması anlamına gelmektedir. Bir yanılgı olarak sanatın yaşamla bağlarının kuvvetlenmesi bağlamında düşünülebilecek bu yapı özellikle bilinçsiz tüketim toplumlarında
sanatın anlamlandırılmasında büyük sakatlıklara neden olarak ya sanattan tamamen uzaklaşılmasına ya da iğdiş edilerek anlamsızlaştırılmasına neden olmaktadır.
Günümüz sanatı içerisinde yaşanılan ve artık sanki kanıksanmış olan sanatta her şeyin ve
herkesin kabulü, özellikle alımlayıcının merkeze alınmasıyla, sanatçının ve dahası sanatın
yeniden tanımlanmasını gerektirmektedir. Sanatın salt ekonomi politikalarının ihtiyaçları
doğrultusunda anlam kaymasına uğraması, sanatın yeni bir yol arayışı olarak algılanmaması
gereken bir konu olarak tartışılması gerekir.
Anahtar Sözcükler: Alımlama Estetiği, Postmodernizm, Çağdaş Sanat, Kapitalizm
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Abstract

We see that economy politics which also shapes the art has got wilder since the first quarter of 20th Century where the modern art has been started to get formed. It is well known
that hyper-capitalism prepares the consumers at will with strategies like perception management and social engineering to feed itself and present the predetermined options as
like freedom. But the manufacture structure and economy which is in an effort to seek and
present the new cannot progress with the same momentum. In such cases utilization of
different tools to direct the masses is in question. In this context time to time, art is one of
the shock tools that capitalism uses to mobilize the declining economies. In this regard a
modern art perception is being formed like the other toys of capitalism that everything is
embedded in and everybody is accepted. The confusion with the equivocal and noncanonical structure of postmodernism, transformed the art gradually to a privileged playground of
those who possess the economic power.
In this complex structure especially with the exploration of reception aesthetics after 1950’s
by totally starting to evolve the situation of the artist and getting the audience to the center
and consequently reached a point that as a “beholder” everybody is considered as an artist
and everything as an art creation. In this context viewer has been brought to a position
as individual/artist instead of traditionally defined artist who can also actively produce art
works that emerged in the second half of the 20th Century which also means getting the
consumer into the center.
Everyone gaining acceptance as an artist was resulted with the “idea” becoming an art object which is the most quickly produced and consumed starting with the conceptualization
process of art. Eventually the products’ being much and various means that the market is
constantly alive. As a delusion, this structure that could be considered as strengthening the
arts’ connections with the life by causing deformation of interpretation of art particularly
in the unconscious consumer societies either to get away from art or render meaningless
by cascading it.
Acceptance of everything’s and everybody’s into the art experienced and inured in the
modern art particularly by centralizing the beholder requires the redefinition of artist and
moreover the art. Semantic shift of art in accordance with the demands of economic politics necessitates the art to be discussed as an issue that shouldn’t be perceived as a quest
of new route.
Keywords: Reception Aesthetics, Postmodernism, Modern Art, Capitalism
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Alımlama Estetiği

Alımlama estetiği edebiyat alanında 1950’li yıllardan sonra, Hans Robert Jauβ’un(1921-1997) 1967 yılında verdiği “Literaturgeschicte als Provakation der
Literaturwissenshaft” (Edebiyat Biliminin Provakasyonu Olarak Edebiyat Tarihi)
konulu deneme dersinde ortaya konmuştur. Eleştiri kuramlarından okur merkezli eleştiri kuramı içerisinde sınıflandırılan alımlama estetiği, alımlayıcının eserin
gerçekleşmesini sağlayan en önemli faktör olduğu görüşüne dayanır. Temel sorun
sanat yapıtı ile onun okuyucusu/alımlayıcısı arasındaki ilişkidir. Alımlama estetiğinin araştırdığı temel sorunlar, bir sanat yapıtının hangi koşullarda kavrandığı, bu
kavramanın tarzları ve bu kavramadan doğan sonuçlardır.
Jauβ için okurun/alımlayıcının rolü çok önemlidir. Alımlayıcı için düşüncelerini şu
şekilde özetler:
“Yazar, eser ve alımlayıcı üçgeninde sonuncusu sadece pasif bir parça, salt
reaksiyonlar zinciri değil; aksine o, tekrar bir tarih oluşturucu enerjidir. Edebî eserin tarihsel yaşamı, alımlayıcılarının aktif katılımı olmaksızın düşünülemez.” (Jauβ, 1970: 3)

Jauβ’un Gadamer, Husserl ve Heidegger’de gördüğümüz anlama temelli felsefi
yorumbilim bağlamındaki alımlama estetiği, alımlayıcının eserin tamamlanmasında, ontolojik olarak sürekliliği ve yenilenmesinde aktif olarak rol aldığını ve alımlayıcıya ulaşmayan her eserin aslında gerçekleşmediğini ortaya koymaktadır. “Alımlama estetiğine göre anlam, sanıldığı gibi, metinde oluşmuş ve bütünleşmiş bir
şekilde yatmaz, yalnızca gücül halde vardır ve ancak okur tarafından alımlandığı
süreç içinde somutlaşır ve bütünleşir.” (Moran, 1994: 221) Bunun yanı sıra anlam
her bireyde farklı şekillerde somutlaşacağı gibi aynı bireyde farklı zamanlarda da
farklı olarak somutlaşabilir. “Edebî eser her gözlemciye her zaman aynı görüntüyü
sunan kendi başına bir obje değildir.” (Jauβ, 1970: 171) Bu yönüyle de ileride değineceğimiz tüketim kültürü için, sürekli yenilenebilen bir meta, bir hammaddeye
dönüşmesine neden olmuştur.
Prag Semioloji Okulu, Roman Ingarden’in Ontolojisi, Gadamer ve hermeneutik
ile Umberto Eco’nun “açık yapıt”ı gibi ekol ve kuramlardan beslenen alımlama
estetiğinin ele aldığı iki temel kavram olan “somutlama” ve “boşluk” kavramlarının temelinde özellikle semiyolojinin, Ingarden’in ontolojisinin ve Gadamer’in
etkisi görülmektedir. Gerek Marksist eleştirinin gerekse yapısalcıların sanat eseriyle ilişkileri izleyici üzerinden olmamıştı. Marksist yapıda üretim ve sosyal yapı
üzerinden diyalektik oluşurken, yapısalcılarda nesnel bir pozitivizm sanat eserinin
çözümlenmesinde bir yöntem olarak benimseniyordu. Ancak tüketici açısından
yapıtla ilişki kurmak başlangıcında olmasa bile sonrasında pragmatik bir amaçla
kapitalist yapıda kullanılmıştır.
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Konstanz Üniversitesi’nde Jauβ’un birlikte çalıştığı diğer bir kuramcı olan Wolfgang Iser(1926-2007) de “etki estetiği” yaklaşımında somutlaştırma ve boşlukları
doldurarak yeniden oluşturma konularında çalışmıştır. Iser “edebî eser sanatsal
ve estetik olmak üzere iki kutuptan oluşmaktadır. Sanatsal kutup yazarın oluşturduğu metinden, estetik kutup ise okurun somutlamalarından oluşmaktadır.”
(Iser, 1990: 38) der. Onun etki estetiği anlayışına göre metinde anlamı oluşturacak
olan okur/alımlayıcıdır. Yazarın, Iser’e göre sanatsal yapıyı/eseri oluştururken çok
değişik şekillerde bıraktığı “boşlukları”(Leerstellen) ve “belirlenmemiş alanları”
doldurmakla, anlamlandırmakla yani yine Iser’in tanımlamasıyla somutlamakla
sorumlu olan kişi alımlayıcının/okurun kendisidir. Alımlayıcı bu doldurma sürecinde bireysel olarak yaşam kazanımlarından, kültürel bilgi kümülasyonundan, deneyimlerinden tüm donanımından yararlanmaktadır.
Son olarak okur merkezli yaklaşım içerisinde okura en çok rol veren Amerikalı
eleştirmen Stanley Fish’i(1938) görmekteyiz. Alımlayıcının/okurun eser karşısında kendi yaşantılarıyla ilişkilendirerek yapacağı tümüyle öznel yorumların anlamı
oluşturacağını ve doğruluğu kanıtlanamayacak olsa bile bunun önemli olduğunu
savunmaktadır.
Aslında gerek Iser’in gerek Jauβ’un ya da Fish’in üzerinde durdukları yapı edebiyat
alanında olsa bile tüm sanat alanları için uyarlanabilir. Herhangi bir sanat eseriyle
karşılaşan bireyin/alımlayıcının bu yapıtın içerisindeki göstegelerden elde ettiği
ampirik bilgiyi kendi donanımıyla birleştirerek sürekli farklı okumalar yapmasını
sağlayan anlamlandırma sürecinin ortaya konmasıdır. Bu durum aslında günümüz
yaşantısının hemen her alanında karşımıza çıkar ki Nietzcshe’nin evrenin, bir tek
değil sayısız anlamı vardır ve bu durumda bilginin tek bir gerçekliğin temsili olduğu tezi tutarsızdır ifadesine benzer bir yapı içerisindeki postmodernizmin tanımlamasında Gidens şu ifadeye yer verir, “Post-modern bakış açısı, bilgiye yönelik
heterojen görüşlerin çoğulluğunu kabul eder; bilimin burada ayıredici bir yeri yoktur.”(Gidens, 1998: 13)

Kapitalist Ekonomi Mantığının Oyun Alanı Olarak Sanat

Alımlama estetiğinin alımlayıcıyı merkeze alması ve anlamlandırma süreci sonunda ürettiği her anlamın önemli olduğu ve kabul edilmesi düşünceleri özellikle
1950’li yıllardan sonra hızlanan kapitalist yapının ekonomik yelpazesini genişletme amacı doğrultusunda, kültür endüstrisinin şekillendirilmesinde kullanılmaya
başlanmıştır.
Sürece baktığımızda elbette sanat olgusunun tarihin hemen her döneminde egemen yapının beğenilerinin, değer yargılarının, beklentilerinin ya da isteklerinin
göstergelerini ortaya seren ve bu doğrultuda biçimlenen bir yapı olduğunu söyleyebiliriz. Narratif yapısıyla Mısır hiyerogliflerine, Girit, Miken duvar resimlerine
Asur ya da Babil rölyeflerine baktığımızda, egemen yapının ifadeleriyle örülmüş
göstergeler dizgesini; Erken Hıristiyanlık sürecine baktığımızda kilisenin ve kutsal
metinlerin söylemleriyle oluşmuş bir ifade şeklini; Rönesansa gelindiğinde gücü
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eline geçiren burjuva sınıfının değerlerini görselleştiren bir sanat algısını gözlemleriz. Dolayısıyla Yirminci Yüzyıl içerisinde de, özellikle 1950’lerden sonra modernitenin kendi içerisine çöküşü olarak söyleyebileceğimiz postmodern yapıyı içerisine alan, onu üreten ekonomik gücün sanatı şekillendirdiğini söylemek yanlış
olmayacaktır.
İnsanın ya da benzer dürtülerde hareket eden bir zümrenin kendisi/leri için daha
fazlasını istemesi sanat için bahsedilen yönlendirmenin, şekillendirmenin en temel gerekçesidir. Bunu da aydınlanma düşüncesinin ve rasyonalizmin birey için
vaad ettiği özgürlük ve mutluluk amaçları doğrultusunda “yeni” olan herşeyi
yücelterek, yayarak ve tüketerek yapacaktır. Gelişen bilimsel düşünce, deneysel
uygulamalar, çürüyen/çürütülen ve yenileri oluşturulan teoriler ile birlikte tüm
bunlara olanak tanıyan teknoloji. Mikro makineler, insanın gen yapısına ilişkin
çözümlemeler yaşadığımız küreyi daha hızlı döndüren, zaman kavramının anlamını, önemini baskınlaştıran; bilgiyi anında herkes tarafından hemen her yerde
kullanılabilir bir nakit konumuna dönüştüren teknolojiler ve daha niceleri. Üretim
teknolojilerindeki farklılaşmalar sonucunda artık üründen ziyade ürünün içerdiği
onu oluşturan bilginin değerlenmesi akıl almaz bir değişime doğru sürüklemiştir
insanoğlunu.
Kuşkusuz tüm bunlar tüketimi körüklemiş, bu kültürü tözünde taşıyan ve silah
olarak kullanan kapitalist sistemin hepten yayılmasını sağlamıştır. İletişim teknolojileri sayesinde öncelikle bilginin ve üretilen her çeşit ürünün bu sistem içerisinde aynı hızla çok çabuk tüketilmesi “yeni” kavramının yukarıda da belirttiğimiz
gibi yüceltilmesini, önem ve dahası ayrıcalık kazanmasını sağlamıştır. Yeni olanı
bulacak olan, Andy WARHOL’un değişiyle “onbeş dakikalığına” meşhur olacaktır,
olmaktadır.
Özellikle kapitalist algının körüklediği sürekli tüketim olgusu. “Kapitalizmde bütün
üretim piyasa içindir; mallar insan ihtiyaçlarını ve arzularını karşılamak için değil, kar elde etmek için, daha fazla semaye edinmek için üretilir”.(Adorno, 2014,
14) Kapitalizm bu acımasız amaca ulaşmak ve sürekli canlı tutmak için her türden
gelişmeyi izler, inceler, onda kendi amacına hizmet edebilecek, kullanabileceği kısımları alır ya da kendine zarar verebilecek tüm oluşumları, güçlerini kullanarak
ortadan kaldırmaya, hafızadan silmeye çalışır.
Modernizmin elitist tavrına karşılık eklektik bir tavır barındıran ve eskinin yeniyle,
gelenekselin modernle, eşzamanlılık içerisinde birarada durabilmelerini ve yadırganmamalarını sağlayan postmodernizm kapitalist algının en önemli oyun alanlarından birisi olmuştur. Postmodernizmin bu eklektik yapısı içerisinde hemen her
şeyin sanat eseri ve herkesin sanatçı olarak kabulü, Duchamp’ın hazır nesneleriyle başlayan sanatın kavramsallaşma süreciyle birlikte, sanat eserinde biçimin,
sadece esas olan fikri, anlamı taşıyıcı bir yapıya dönüşmesini sağlamış; biçimin,
normun anlamını yitirmesiyle birlikte doğrudan anlamla karşı karşıya kalan izleyicinin neyin sanat eseri olduğu ya da kimin sanatçı olduğu ile ilgili akıl karmaşasına
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düşmesine neden olmuştur.
Gerçeklik algısının değişmesine neden olan ve paranoyaya sürükleyen bir paradoksla bireyi karşı karşıya bırakan Baudrillard’ın “simülasyon kuramı” da postmodernizmin sınırlardan yoksun, muğlak tavrına katkı sağlayarak bu akıl karışıklığını
güçlendirmiştir.
Bu noktada sanat “Baş döndürücü kuralsızlıklar yüzünden kafası karışmış ve çökmüş bir dünya için, imtiyazlı bir oyun alanıdır. Çağdaş sanat, “Kapitalizm nasıl
daha güzel gösterilebilir?” sorusunun yanıtıdır.”(Steyerl,2013: 1) Steyerl’in saptaması doğrultusunda, birbirlerini destekler ve güçlendirir nitelikte pekçok yapıyı
birbirleriyle ilişkilendirerek bütünsel ve girift bir yapı oluşturan günümüz ekonomi
mantığı, özellikle yüzyılın son çeyreğinde sanatı etkili bir tüketim alanı olarak kullanmaya başlamıştır.
Günümüzde, modernist algının tersine, nesneye ağırlıklı olarak salt faydacı bir
anlam yüklenmesi sanat eserinin de tüketim merkezli ve faydacı bir meta haline
indirgenmesine neden olmaktadır. Tüketim alanı için de öngörülen bu metadır.
“Sanat eserlerinin metaya dönüşmesi ve bu şekilde alımlanması gibi, tüketim toplumunda metanın kendisi de imgeye, temsile ve gösteriye dönüşmüştür. Kullanım değerinin yerini ambalaş ve tanıtım almıştır. Sanatın metalaşmasının sonu, metanın estetize edilmesidir.”(Huyssen, 1986: 21)

Meta üretimi ise salt sanatçının elinden alınıp, herkes tarafından sürekli olarak yenilenerek üretilen bir yapı halini aldığında tüketim kültürünün elindeki sürekli bir
hammadde kaynağına dönüşür. İşte bu noktada alımlayıcının üretimlerinin yine
alımlayıcı kitlesi tarafından tüketildiği ve dahası alımlayıcının, hem üretici olarak
sanatçı, hem tüketici olarak alımlayıcı rollerini üstlendiği paradoksal ve belki de
hermafrodit bir yapı ortaya çıkmaktadır.
Elbette ki bir eleştiri kuramı olarak alımlama estetiği, bilimsel bir yapıdan ortaya
çıkmış ve sanatın gelişiminde katkıları olan bir görüştür. Ve elbette ki izleyicinin
sanat nesnesiyle karşı karşıya kalma sürecindeki öznel çıkarımları ontolojik olarak
sanat nesnesinin tarihsel devamlılığını sağlar. Ancak algı yönetimi, kültür endüstrisi, simülasyon, bienaller, sanat fuarları, postmodernizmle birlikte neo-liberal ekonomi politikalarının bireyi ve dolayısıyla kültür endüstrisini yönlendirmesi sanat
nesnesinin ve sanatçının tanımlarının muğlaklaşmasına neden olmaktadır. Böylesi
bir belirsizlik içerisinde manipüle edilen toplumsal algı içerisinde kime sanatçı ve
neye sanat eseri deneceğinin saptaması da bu yapıyı belirleyen toplulukların tekelinde kalmaktadır. Bu topluluklar “Günümüzde radikal sanatın sponsorları sıklıkla
en vahşi bankalar ya da silah tüccarları oluyor ve radikal sanat tamamen kent
pazarlaması, markalandırma ve toplum mühendisliği retoriklerinin içine yediriliyor.”(Steyerl,2013: 4) Bu nedenle Steyerl’in belirlemesiyle:
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“Sanat alanı yaman çelişkilerin ve fevkalade sömürülerin beşiği. Bu ortamda iktidar düşkünlüğü, spekülasyon, ciddi miktarda –ve son derece incelikli–
manipülasyon ve finans mühendisliği kol geziyor. Ancak sanat aynı zamanda ortaklığın, hareketin, enerjinin ve arzuların da alanı. En iyi tekrarlarında,
nüfusunu gezgin şok işçilerin, kendi kendini pazarlayan seyyar satıcıların,
teknoloji gurusu çoluk çocuğun, bütçe sahtekârlarının, süpersonik çevirmenlerin, stajyer doktora öğrencilerinin ve diğer dijital aylaklarla gündelik
işçilerin oluşturduğu; olağanüstü, kozmopolit bir mücadele alanı.”
(Steyerl,2013: 4, 5)

Yanılsamanın başlangıç noktası kültür endüstrisinin postmodernizm üzerinden biçimlendirdiği sanat algısı ya da piyasası içine her şeyin girebilmesi, kabul edilebilmesi, zenginlik, çok seslilik, farklılıkların ötekileştirilmeden bütüne katkı sağlaması
düşüncesinde yatmaktadır. Ancak bu ilüzyonun gerisinde, bu şekilde düşünmemizi sağlayan devasa bir göstergeler imparatorluğunun, gerçeklik algımızı paralize
eden bir simülasyon dünyasının, bu yapılardan beslenen muazzam bir reklam sektörünün ve elbette tüm bunları istedikleri algıyı oluşturma yönünde kullanan Steyerl’in bahsettiği toplulukların yattığı artık çok daha net bir şekilde görülebiliyor.
Sanatçıyı ikinci plana alarak sistem eleştirisi yapar gibi görünüp tam da içinde yer
alarak sanatçı adına ya da sanat adına karar veren küratöler, fuar organizatörleri;
Dubai ya da Abudabi gibi ütopyaların denendiği küresel oyun alanlarında ötekileşmeyi eleştirirken şehrin hemen dışındaki ötekilerden bihaber sanatçıları göklere
çıkararak meşrulaştırdıkları sanata, sanatçıya yeni bir tanım yüklemekte değiller
midir? Ve yapılan bu tanım içerisinde alılmayıcının da aynı zamanda bir sanatçı
olabileceği bilgisini alttan alta vermiyorlar mı?
Daha da ilginç olan nokta ise Marks’ın bahsettiği “kutsallık örtüsü”nü ortadan
kaldırarak çırıl çıplak bir çıkar ilişkisini ortaya koyan kapitalizmin herşeyin sanat
olarak satılabileceği herkesin de sanat yapabileceği yanılgısının artık normal bir
şeymişcesine karşılanmasıdır.
Sonuç olarak sorun burada ne bir eleştiri kuramı, ne sanatçının tanımlaması ne de
sanat eserinin kimler tarafından yapılabileceğidir. Kapitalizmin kendi devamlılığı
uğruna ortaya konulan her şeyi didik didik ederek buradan bir hammadde arayışına girmesiyle ilgilidir. Bulduğu herhangi bir düşünceyi, fikri, keşfi kullanabileceği
ana ve alternatif kanalları da düşünerek metalaştırması ve bunu tüketim çarkına
sokmak amacıyla tasarım ve özellikle reklam yoluyla bir algı yönetimine dönüştürmesiyle ilgilidir. Elbette sanat hemen her dönem bir takım güçlerin egemenliğinde
gelişti, değişti ve tarihi yazıldı, ancak hiçbir dönemde bu denli içi boşaltılmamış,
yozlaşmamış ve salt bir meta haline gelmemiştir. Alımlama estetiği de kapitalizmin bu mantığı içerisinde tüketicinin aynı zamanda kendi ürettiğini tüketen bir
noktaya getirilmesiyle sonsuz bir hammadde haline dönüştürülmüştür. Sınırlar
yok olmuştur, herşey bir arada bulunabilir. Belirsizlik, muğlaklık ve kaos… Ancak
her birey içgüdüsel olarak huzursuzluğunu gidermek için anlamlandırmak zorun-
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dadır. Modernist algının belki de katı kuralcı olarak algılanan yapısı içerisindeki
sanat, sanatçı, izleyici tanımlamaları aslında yapının daha rahat anlamlandırılmasına neden olmaktadır. Aslında her ne kadar rasyonalizm ve pozitivizm, insanlığa
iki dünya savaşı getirdiği gibi sebeplerle ötekileştirilmiş de olsa, postmodernizm
olarak adlandırılan yapının modernizmin maniyere halinden başka bir şey olmadığını düşünüyor ve yaratıcı sürecin tüm yamanlığıyla uğraşan sanatçının sanatçı
olarak, alılmayıcının yine her türlü öznel yorumlarıyla sanat nesnesinin tarihsel
dizgede varoluşuna katkı sağlayan alımlayıcı olarak, insanoğlunun tutunduğu en
son sağlam yapıda yeniden huzursuzluğunu gidereceğini öngörüyorum.
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Bir Paradoks Olarak Savaş ve Sanat
War and Art As Paradox
Öğr. Gör. Evrim Özeskici
Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

Özet

Sanat ilk çağ resimlerinden bugüne değin toplumun ifade aracı olmuş ve yaşam biçimlerinde
önemli roller üstlenerek gelişmesine katkı sağlamıştır. Savaşlar ise yüzyıllardır insanoğlu
üzerinde kalıcı izler bırakan trajik ölümleri ve yıkımları beraberinde getiren felaketler olmuştur. Ancak bu iki kavram düşünce sürecinde bir paradoksu tetiklemektedir. Örneğin, Birinci
Dünya Savaşı öncesinde ortaya çıkan Dışavurumculuk ve Fovizm akımları toplumun baskı
altında kaldığı bir süreçte filizlenen modern akımlardır. Aynı şekilde savaşı, militarizmi öven
ve bütün taklit biçimlere başkaldıran Fütürist eylemler ile birlikte 1916’da Zürih’te ve New
York’ta eşzamanlı olarak ortaya çıkan Voltaire Kabaresi’nin önde gelenlerinin başlattığı Dada
gösterileri “savaş” imgesini merkeze almaktadır.
Sanatta birçok akımın 1900’lü yılların ilk yirmi yılında patlak vermesi tesadüf değildir. Çünkü
savaş gibi trajik bir felaket insan üzerinde psikolojik baskı ve yıkımlara sebep olmuştur. Bu
toplumlarda yetişen sanatçılar eserlerinde kurguladıkları imgeyi en çarpıcı şekilde yansıtmışlardır. Bu da demek oluyor ki, toplumsal olayların, savaşların ve ekonomik bunalımların
yaşandığı toplumlarda sanat gelişim gösterebilmektedir. Bu bir paradokstur.
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa’dan Amerika’ya sıçrayan sanatın çoğulculuğu
ve postmodern girdileri sonucunda tuval resminin uzun yıllar unutulmasını sağlamıştır.
1980’lerde çoğu 1950 doğumlu Alman, Amerikan ve İtalyan sanatçıların tuval resmini canlandırması ve Yeni Dışavurumculuk’un eş zamanlı bu ülkelerde yaşanması tesadüf değildir.
Anselm Kiefer’in Hitler selamı vererek kendi bedeniyle oluşturduğu serileri Almanya üzerinde yaratılan imgenin bir sonucudur. Sanatçının 1983 tarihli “Sulamith”de milyonlarca insanın
katledildiği bir fırın odasını resmetmesi yada 2002 yılında bronz, kurşun ve demir parçalarıyla oluşturduğu “Antik Kadınlar” isimli enstalasyon çalışmalarında kadın bedenlerini yapı
bozuma uğratması savaşa duyulan tepkinin bir başka yansımalarıdır. Çağdaşı Jörg Immendorff da 1970’li yıllarda başlayıp 80’li yıllara kadar devam ettirdiği “Almanya Kafe” serileriyle
“Savaş ve Hitler” imgesi üzerinden metafor yaratan bir sanatçıdır. Aynı şekilde 80’li yıllardan sonra ülkemizde de Yeni Dışavurumcu etkilerden söz edilebilir. Bu yönde eserler veren
Mehmet Güleryüz, Bedri Baykam, Şenol Yorozlu ve Hale Arpacıoğlu gibi sanatçılar özellikle
ülkemizin 80’li yıllarında yaşanan baskılara, politik ve toplumsal olaylara odaklanmışlardır.
Bu durum ülkemizde yaşanan sorunlara “insan odaklı” bir yaklaşımla cevap verdiklerinden
dolayı figür resmi yeniden ortaya çıkmış; sanatta yeni hareketlerin, fikirlerin, malzemelerin
ve nesnenin yeniden sorgulanmasına sebep olmuştur.
Sonuç olarak sanatın uç örneklerini görmek için savaşları beklemek yersiz bir durumdur.
Ancak bir ülkede savaşlar, toplumsal olaylar, trajediler ve katliamlar yaşandığı müddetçe sanatçı bastırılmış duygularını eserleriyle göstermeye devam edecektir.
Anahtar Sözcükler: Paradoks, Savaş, Sanat, Toplumsal Olaylar, İmge
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Abstract

Since the paintings of the Archaic Period, art has been a way of social expression. It played
an important role in developing life styles and contributed to social progress. However,
wars were catastrophes which caused tragic death and destruction, leaving their mark on
humankind for centuries. These two concepts, war and art, imply a paradox. For instance,
Expressionism and Fauvism are modern art movements that emerged in times of great
social pressure prior to the First World War. Similarly, Futurisms which favored warfare,
militarism and refused all forms of imitation arose at the same time as Dada, initiated by
the leading figures of the Cabaret Voltaire in Zurich and New York in 1916 and focused on
the image of “war.”
It is not a coincidence that most art movements emerged in the first twenty years of 1900s.
The reason is that a tragic catastrophe like war causes pressure and destruction in humans’
psychology. Artists who lived in these societies reflected in the most remarkable way images they created in their minds. This means that art may develop in societies where social
events, wars and economic crises occur. This is a paradox.
As a result of plural art movements and postmodernism which spread from Europe to the
U.S. following the Second World War, canvas painting was forgotten for many years. It is not
a coincidence that many German, American and Italian artists who were born in the 1950s
revived canvas painting in the 1980s, and that New Impressionism arose in these countries
in the same period. Anselm Kiefer’s series created with his own body giving a Hitler salute
were an outcome of constructed images of Germany. Jörg Immendorff was an artist of the
same period with Kiefer. He used metaphors for the image of Art and Hitler in his series
Café Deutschland performed in the 1970s and 1980s. The effects of New Expressionism can
be also seen in Turkey in the post-1980 period. Many artists in Turkey, including Mehmet
Güleryüz, Bedri Baykam, Şenol Yorozlu and Hale Arpacıoğlu, focused on the pressures of
political and social events particularly in the 1980s.
As a conclusion, it is senseless to wait for wars to see examples of art works. Yet, artists
will keep expressing their depressed feelings as long as wars, social events, tragedies and
massacres continue.
Keywords: Paradox, War, Art, Social Events, Image
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Sanat insanoğlunun varoluşundan bugüne kadar varlığını sürdürmektedir. Bu sebeple her dönemin bir sanat anlayışına sahip olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Dolayısıyla sanatın yegâne beslendiği kaynak insandır. İnsanın yaşam
biçimleri, toplumsal olaylar karşısındaki tutumları, savaşlara gösterdiği tepkiler
ve sonucunda ortaya çıkan yıkımlar başlıca kaynakları olmuştur. “Sanat toplumda
yaşayan bireylerin yaşamlarını etkiler ve toplum sanatın olası içeriğini ve işlevini
belirler” (Baynes, 2006: 28). Savaş ise insanoğlunun başlangıcından bu gün kadar
yaşadığı en acı felakettir. Birinci Dünya Savaşı modern yüzyılın başlangıcında ortaya çıkan ve milyonlarca insanın katledildiği bir kara tablodur. Binlerce insan işkence görmüş ve öldürülmüştür. Sosyal hayatın yok olduğu, insanlığın hiçe sayıldığı,
en ağır ve en kanlı topyekûn bir savaş olarak tarihi kayıtlara geçmiştir.
İlk anda savaşın yaşandığı bir toplumda sanattan bahsetmek yersiz ve saçma bir
durum gibi gelebilir. Ancak gerçek olan bir durum var ki o da sanatın bir iç tepkiden doğduğudur. Duygusal iç tepkilerin ve bastırılmış duyguların odağında sanat
filizlenmektedir. Paradoks denilen şey bu iki zıt kavramın merkezinde çoğu kez
belirmiştir.

Savaşın Karşısında “Sanat”

20. yüzyılın ilk çeyreğinde Dışavurumculuk akımı savaşın karşına bir paradoks olarak çıkmıştır. Savaş öncesinde Almanya, İmparatorluk döneminde, emperyalist
politikalarını devam ettirmiş ve savaş psikolojisini halka hissettirmiştir. İlerleyen
süreçlerde Birinci Dünya Savaşı’nın da etkisiyle birlikte Alman topraklarında yaşayan Kirchner, Emil Nolde, Mueller, Rottluf ve Erich Heckel gibi sanatçıların savaşın
karşısında sanatla ifade bulmalarına yol açmıştır. Dolayısıyla yapılan işlerde insan
odaklı ve onun varoluş sorunsalına yönelik olduğundan egzistansiyalist bir tutum
görülür. “Kendini ifade eden bir varoluş süreci… bitimsiz, sürekli bir üretkenlik ve
dışavurum halinde işleyen bir varoluş” (Baker, 2014: 122).

Görüntü 1. Ernst Ludwig Kirchner, (1914), Potsdamer Platz, Tuval Üzerine Yağlıboya,
200x150 cm, Berlin, Almanya.
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Kirchner’in “Potsdamer Platz” adlı eseri bu bağlamda önemlidir. Eserin birçok kez
serilerini yapan sanatçının odak noktası sokağın görüntüsünden ziyade toplumun
yozlaşmasıdır. İnsanları deforme edip çirkinleştirmiştir. Bu yüzden kişi ya da kişilerin kimlikleri okunamamaktadır. Toplumdaki rollerinden izole edilmiştir. Hepsi
birbirine benzeyen kimliksizleştirilmiş burjuva halkıdır. Bu durum gözlerin siyahlığından anlaşılmaktadır. Bu da Kirchner’in gözünden onların itibarsızlaştırıldığının
kanıtıdır. Koyu kasvetli renkler resmin bütününe dağılmıştır. Mekan çarpıktır ve
keskin eğimlerle diyagonal hatlar belirgindir. Dolayısıyla resmin atmosferinde öfkenin varlığı sezilmektedir.
Dışavurumculuk akımıyla yaklaşık aynı tarihlerde ortaya çıkan bir başka akım Fovizm’dir. Fovist sanatçıların renklerindeki çiğliği ve vahşiliklerini doğrudan savaşa
bağlamak yersiz olacaktır. Çünkü Matisse, Derain ve Vlaminck gibi ressamlar savaşın kaotik atmosferinden ziyade doğa çözümlemelerine dayalı resimler yapmışlardır. Munch ya da Kirchner’in ifadeselliğinden çok daha uzaktırlar.
Fovlar Gauguin’den, rengin geniş ve hafif boyalı yüzeyler olarak kullanılmasını alıp, öncelikle süslemeye yönelik bir sanat anlayışıyla ilgilenirken;
Kirchner ve arkadaşları, anlıksal güçlerin önemini saptamaya ve salt biçimle
ilgilenmemeye çalıştılar (Richard, 2005: 16).

Fovların çoğu doğa betimlemelerine yönelik ve süslemeye dönük olsa da eserlerindeki biçim bozuklukları savaşı yaşayan toplumların bir belirtecidir. Hem Dışavurumcuların hem de Fovistler’in primitif sanattan etkilenmeleri, resimlerindeki
ifadeleri vurgulama ve saf olanı ortaya çıkarma yetilerinden kaynaklanmaktadır.
Bu bağlamda Fovistler Dışavurumculara göre farklı bir konseptte ele alınsa da
araştırmanın bütünü açısından önemlidir. Çünkü Fovizm’in en önemli getirisi modern sanattır. Bu da savaşın bir paradoksudur.

Paradoksu Tetikleyen Unsurlar

Şiddetin, zulmün ve öfkenin varlığında sanat bir akım yaratacak kadar üst seviyelere çıkmıştır. Sanatçı bastırılmış duygularını açığa çıkarmada kalemini, fırçasını,
çekicini ve eylemlerini kullanabilmiştir. Bu durum her daim sanatçıların bağımsız
kalmasını ve harekete geçmesini tetiklemiştir. Tam da bu noktada taklit biçimleri yok sayan, sanat kurumlarını (müzeleri, galeriler vs.) mezarlık olarak gören ve
savaşı yücelten Fütürizm akımı diğerleri gibi 20. yüzyılın ilk çeyreğinde ortaya çıkmıştır. Akım, İtalyan şair Marinetti’nin manifestolarıyla yükselişe geçmiştir.
Marinetti’nin manifestosu bir tür çağrıdır. İtalya’yı geçmişin tüm ‘kangrenli’
hücrelerinden kurtarmaktan söz eden şair, vatanseverlikten ve militarizmden de dem vurarak, geç İtalyan sanatçılarını işbirliğine çağırmaktadır:
“Hadi, kalkın ayağa!..” (Antmen, 2013: 65).

464

International Art Symposium

Bununla birlikte resmi dışlamaları, manifestolarını ve eylemlerini belirli bir kalıba
sokmak istememelerinden kaynaklanmaktadır. Halkı tahrip edip kışkırtmışlar ve
sanatı içeriden (atölyeden) dışarıya (sokağa) taşımışlardır. Dolayısıyla sanat, içinde bulunduğu durumda ve maruz kaldığı ortamda dönüşüme uğramıştır. Bedenin
de bizzat sanatın aracı haline geldiği bir ifade alanı oluşmuştur. Böylece sanat içinde bulunduğu kabuğun dışına çıkarak yeni bir sürecin fitilini ateşlemiştir. Bu yeni
sürecin adı: Postmodernizm’dir.
Birinci Dünya Savaşı yıllarında başlayan, Zürih merkez olmak üzere New York ve
Avrupa’nın birçok kentlerinde ortaya çıkan Dadacılar modern sanatın akademik
kurallarına, tuval resmine ve geleneksel bütün kalıplara karşıdır. Yıkma dürtüsüyle
yola çıkan Dadacıların hedefindeki rastlantısallık sanatın modernden post moderne geçişin en önemli nedenlerindendir. Ayrıca Dadacıların hedefinde Batı kapitalizmi ve Almanya vardır. Çünkü onlar savaş çarklarının dişlileri olarak görülür.
Dadacılar aynı zamanda Dışavurumcuları ve Gelecekçileri de yok sayarlar. “Dadacı
sanatın kendinden önceki sanat akımlarından bir farkı da ortak bir biçem kaygısı
taşımamasıdır” (Yılmaz, 2013: 155). Bireysel biçem kaygısıyla yola çıkarak sanatta
Postmodern kırılmalar yaratan bir başka sanatçı Marcel Duchamp’tır.
“Duchamp’la birlikte sanatın gen yapısı değişmiştir” (Koşar, 2012: 213).
Özetle akımların, grupların ve bireysel tavırların yaklaşık aynı tarihlerde doğması
tesadüf değildir. Her bir akım bir öncekini yıkarak ilerlemiş ancak toplumun sosyo-politik ve ekonomik durumundan bağımsız hareket etmemiştir. Dolayısıyla
1900’ler süreci paradoksu tetiklemiştir. Çünkü ülkeleri küresel çapta etkileyen 1.
Dünya Savaşı yaşanmıştır. Ayrıca 1918-1919 Alman ve 1917 Rus Ekim Devrimlerinin de etkisi büyüktür. Tüm bunların sanattın gen yapısının değişiminde önemli
rolleri vardır.

Paradoksun Ateşleyicisi: “İkinci Dünya Savaşı”

1933 yılında Nasyonal Sosyalizm’in iktidarıyla birlikte gelişen faşist uygulamalar,
sonrasında İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması ve bitişi Avrupa’daki sanatın uzun
yıllar sessizliğe bürünmesine yol açmıştır. Kimi sanatçılar savaşa zorla katılmış ve
kimileri de savaşta ölmüşlerdir. Bu yüzden Almanya en çok yarayı alan ülke olmuştur. Ülkenin sanatçıları yaşanan katliamı unutmamışlardır. Çoğu 1950 doğumlu olan sanatçılar birbirlerinden habersiz farklı ülkelerde söylemlerini eserlerinde
dile getirmişler ve adına Yeni Dışavurumculuk denilen bir akım yaratmışlardır. “Bu
yeni akım kendinden bir öncekini düzeltmeyi amaçladığından herhangi bir öncü
akımdan farklı değildir” (Lynton, 2004: 345). Ancak Ekspresyonizm ve diğer sanat
akımlarından kavramlar ve sorgulamalar bağlamında farklıdır. Böylece İkinci Dünya Savaşı, Ekspresyonizm akımından sonra, Yeni Dışavurumculuk akımıyla birlikte
bir başka paradoksun fitilini ateşlemiştir.
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Görüntü 2. AnselmKiefer, (1983), Shulamite, Tuval Üzerine Karışık Teknik,
541x368.3 cm., Doris ve Donald Fisher Koleksiyonu.

Anselm Kiefer, JörgImmendorff ve Georg Baselitz gibi Alman Yeni Dışavurumcular
1970’li yıllar boyunca Almanya üzerinde şekillenen düşüncelerini yansıtmışlardır.
Alman sanatçıların diğer çağdaşlarından farkı figürler üzerindendir. “Yeni Alman
Dışavurumcuları resim ve heykel arasında neredeyse eski klasik Dışavurumcular
gibi davranarak, figürlerini üçboyutlu olarak büyütmeye başladılar” (Sönmez,
2006: 76) . Bir diğer farkı ise eserlerdeki duygusal yoğunluğun şiddetidir. Eş zamanlı olarak İtalya, Amerika, İngiltere ve Almanya’da ortaya çıkan akımın sanatçılarının gösterdikleri tepkiler birbirlerinden farklıdır. Örneğin İtalya’da Transavangard’ın üçlüsü Sandro Chia, Francesco Clemente ve Enzo Cucchi’nin eserlerinde
efsanevi olgular ağırlıktadır. İtalya’nın tarihi ve kültürüyle ilgili düşüncelerin şiirsel
aktarımları sezilir.
Yeni Dışavurumcu sanatçıların ortak tepkileri, 1960’lı yıllardan itibaren Kavramsal
ve Minimalizm sanat akımlarının uzun yıllar egemen olmasına karşı figüratif resmi savunmalarıdır. Bir diğer önemli sebep ise her iki dünya savaşlarına duyulan
tepkidir. İkincisi araştırmanın önemi açısından gereklilik arz eder. Çünkü figüratif
resmin yeniden filizlenmesi tematik ilişkide sorgulanan düşüncenin insan odaklı
olmasından kaynaklanır. İnsana dair yapılan katliamın ifade yöntemi öyküsellikten
uzak koyu, kasvetli ve rengin şiddetine ilişkin dönütler vermektedir. Resimlerin
odak noktası insandır. Politik istikrarsızlık, savaşlar ve ekonomik çöküntü akımın
beslendiği kavramlardır. Dolayısıyla bireylerin iç dünyasının tepkisiyle gelişmektedir. Bu bakımdan Dışavurumculuk akımıyla da benzerlik gösterir.
-Buna karşılık Yeni Dışavurumculuk, Dışavurumculuğun sezgiselliğini, Soyut
Dışavurumculuğun boyutlarını ve özgür resim tavrını kullanır, içine Gerçeküstücü ve Pop tatlarını, zaman zaman çizgi romanların ve gündelik yaşamımızın bildik unsurlarını katar (Baykam, 1994: 268).
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Ülkemizdeki Durum

Avrupa ve Amerika’nın paradoksu tetikleyen unsur savaşlar iken ülkemizde ise
1960’lı ve 80’li yıllarda toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamda meydana gelen
istikrarsızlıklardır.
Toplumsal yaşamda meydana gelen dramatik değişimler, 1960’lı yılların
sancılı siyasal olayları, baskı ve bunalım dönemleri, ekonomik ve sosyal çıkmazlar, eğitim çarpıklıkları, sağ-sol çatışmaları, terör anarşi, teknoloji ve sanayinin sindirilmeden yaşama egemen olması, tüketim enflasyonun yıpratıcı etkileri dışavurumcu biçemi beslemiş ve ezilme, bunalma, yalnız- laşma
duyguları içindeki bireyin tepkisine yol açmıştı (Yılmaz, 2012: 25).

1980 ihtilali, küreselleşme ve ülkede yaşanan göçler Türkiye’nin içinde bulunduğu
sanat ortamını derinden etkileyen unsurlardır. Dolayısıyla Yeni Dışavurumculuk
akımı Avrupa, Amerika ve Türkiye’deki benzer sorunlardan beslenmiş ve eş zamanlı olarak 70’li yılların sonunda ortaya çıkmıştır. Tüm bu oluşumların içerisinde
Mehmet Güleryüz, Bedri Baykam, Şenol Yorozlu ve Hale Arpacıoğlu gibi sanatçılar
Yeni Dışavurumculuk akımıyla ülkemize giriş yapan sanatçılardır. Farklı konu ve
kavramlardan yola çıksalar da figür resmi bu süreçte yeniden dirilmiştir. Batı’da
Kavramsal ve Minimal sanatların uzun süre etkisinde kalması figür resmini unutturmuş ve yerini kavramlara bırakmıştır. 1970’li yılların sonunda figür yeniden
ortaya çıkmıştır. Neden? Çünkü figür resmi uzun süren sessizliğini 1960 ve 1980
yıllarda yapılan baskı, şiddet ve istikrarsız bir sürece bağlı olarak bozmuştur. Dolayısıyla sorunsalın odağında sanat farklı bir isimle (Yeni Dışavurumculuk) var olmuştur. Halen de devam eden politik baskıların, sağ-sol çatışmalarının, yasakların,
şiddetin ve terör olaylarının merkezinde olması dışavurumsal oluşumları ortaya
çıkarmıştır.
90’li yıllardan itibaren modern, postmodern, çağdaş ve güncel kavramların ele alınıp tartışılması ve genç sanatçıların bu yönde bireysel arayışları ülkemiz sanatının
seyrini değiştirmiştir. Son otuz yıldır akımlar yerini gruplara ve bireysel arayışlara
bırakmıştır. Galerilerden sonra kamusal alanda yapılan işler ve tartışılan kavramlar politik ve toplumsal içerikli oluşumları doğurmuştur. Çünkü ülkede özellikle
80’li yıllarda baskılar, zulümler ve engellemeler artmıştır. Bu durum sanatın gerilemesinden ziyade onu kamçılayarak daha da ileriye taşınmasına neden olmuştur. Sanatın sınırları genişlemiş ve sanat başkalaşıma uğramıştır. Geleneksel tuval
resminin yanında video, enstalasyon ve fotoğraflar sanatın aracı haline gelmiştir.
1970’li yıllardan günümüze kadar geçen sürede kamusal alanda gerçekleştirilen
oluşumlar ve gruplar örnek olarak gösterilebilir. “Bunlar arasında dikkat çekenler
Ankara’da 1992’de kurulan Hangar Sanat Oluşumu, İstanbul’da 1996’da kurulan
Hafriyat Grubu’dur” (Ötgün, 2012: 97).
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Özetle tüm bu oluşumlar ülkenin sancılı dönemlerinde ortaya çıkmış ve disiplinler
arası bir yaklaşımla zenginleşerek gelişim göstermiştir. Öyle görünüyor ki yaşadığımız bu süreçte topluma dair yaptırımlar, yasaklar ve şiddetler arttığı müddetçe
sanat çoğalarak var olmaya devam edecektir. Bu bir paradokstur.

Sonuç

Kiefer, Baselitz, Immendorff, A.R. Penck ya da Markus Lüpertz’in eserleri diğer
çağdaşlarından farklıdır. Farklı olan konuları değil ele aldıkları ve sorguladıkları imgenin Almanya üzerinde şekillenmesidir. Ayrıca sanatın Alman topraklarında yeniden dirilişinin gerekçesidir. Sanatın varoluşunu sağlayan savaşlar her iki dönemin
(Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’nda Almanya) sanatçılarını etkilediği gibi gelecek
kuşaklar üzerinde de bilinç oluşturmuştur. Dolayısıyla günümüzde (çoğu 1950’li
doğumlu) sanatçıları dışavurumcu eğilimlere neden olan temel sorunsal budur.
Almanya savaşın psikolojisini, dramını, sosyal-politik yaptırımlarını, şiddetini ve
baskısını en derinden hisseden ülke olmuştur. Böylece savaş kendi dönemini aşıp
gelecek dönemlere de uzanarak sanatın var olmasına sebep olmuştur. Bu bakımdan Almaya dışında diğer tüm ülkelerde ortaya çıkan Yeni Dışavurumcu eğilimler
akımın içini dolduramamıştır. Özellikle Ülkemizde bu tarz resimler yapan sanatçıların çok azı eleştirilerin hedefi olmaktan kurtulmuştur.
Eleştirilerden biri de, yeni dışavurumculuğun biçim olarak taklit edildiği ve
içerikten yoksun olduğuydu. 2. İstanbul Bienali’nde seçilen genç Türk sanatçıları, genelde yeni dışavurumculuğu benimsedikleri Batı aktarımcılığı ve
dolayısıyla yapaylıkları öne sürülerek eleştirilmişlerdir (Yılmaz, 2012: 25).

Tüm bunların dışında Yeni Dışavurumculuk, ülkemiz sanatı da dâhil olmak üzere,
dünya sanatında birbirlerinden habersiz sanatçıların başlattıkları bir akım olmasından ve eş zamanlı gerçekleşmesi bakımından önemlidir.
Araştırmada elde edilen bulgular savaş ve sanatın çoğu kez birlerinden beslendiklerini göstermektedir. Savaşı yaşayan toplumlarda dışavurumcu eğilimlerin
belirgin olduğu yapılan araştırmada tespit edilmiştir. Bu durum sanatçıların eserlerinde ele aldıkları kavramların Heiddeger’in varoluşçu felsefesiyle benzerlik göstermiştir. Çünkü korku, sıkıntı, kaygı, umutsuzluk, yıkım ve ölüm gibi kavramlar
dışavurumcu resmin temelini oluşturması ve bu kavramların insanoğlunun varoluşuna yönelik sorunsalı içermesi bakımındandır. Heiddeger’in sanat yapıtına ilişkin sözleri bu doğrultuda önemlidir:
“…her şeyi birbirine uygundur ve yapıt aynı zamanda, doğumu ve ölümü,
yıkımı ve desteği, utkuyu ve utancı, direnci ve düşüşü insanın yazgısını şekillendiren yolların ve ilişkilerin hepsini çevresinde toplar” (Murray, 2009:
183).
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Sonuç olarak sanatın var olması için baskıların artmasını, ekonomik krizlerin, şiddet olaylarının ve savaşların yaşanmasını beklemek yersiz bir durum olacaktır. Ancak yapılan araştırmaya göre tüm bu olumsuz durumların bir an için gerçekleştiğini düşünmek sanatın nerede ve nasıl ortaya çıkacağına dair bilgiler vermeyecektir.
Öyle görünüyor ki problemlerin artış göstermesi halinde dışavurumcu eğilimler
farklı ya da benzer isimlerle ortaya çıkacaktır.
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Pop Art –Tüketim Toplumu Paradoksunda Sanat Eserinin Yeri
Place of the Work of Art in Pop Art Consumer Society Paradox
Arş. Gör. Sabriye Öztütüncü
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

Özet

Sanat, sanatçı ve toplum arasındaki Paradokslar, sanat yapıtı ve tüketim toplumunun merkezinde bulunan Pop Sanat gerçekliği üzerine kurulmuştur.
Sanat ve sanat eseri ilişkisine bakıldığı zaman sanatçının, yapıtını oluştururken içinde bulunduğu toplumun sahip olduğu tüketim kültürünün yapısından etkilenmemesi mümkün görülmemektedir. Farklı dönem ve pop sanat akımı içerisinde ele alınan yapıtlar, irdelendiği zaman bizleri aynı noktada, fakat farklı konular üzerinde bir araya getiren olgular oluşmuştur.
Bu olguların yapıt üzerindeki paradokslarını incelemek için kavramların özüne inmek bizleri
sanat eserlerini yorumlamaya yönlendirmiştir. Sanatçı içerisinde bulunduğu toplumun yapısından etkilendiği için, eserinin kazandığı imge birden çok anlama gelmektedir. Anlamların
çoğalması eserin hem yeni, hem de eski kuramsal birikimler ile değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyar. Bu kuramsal irdelemelerin ve yaklaşımların ortaya çıkardığı paradokslar ile
sanatçılar, toplumsal yapının kendi benlikleri üzerinde şekillendirdiği yeni ve farklı açılımları
eserlerine yansıtmışlardır. Bu çalışma ile sanatçı, tüketim toplumu paradoksu ve kuramlar,
pop sanat akımı sanatçıları Andy Warhol ve Robert Rauschenberg’in eserleri üzerinden değerlendirilmiş ve yapıtların sonuçları elde edinilmeye çalışılmıştır.
Ancak sanatçı ve toplum arasındaki bu Paradoks kavramları sahip olunan tüketim toplumunun kültürünün karmaşık yapısı gereği tam olarak açıklanamayabilir. Bu sebeple, ortak
kavramlar üzerinde hem fikir olabilmek adına anlatılmak istenenler belirli sınırlar dâhilinde
tüketim kültürü olgusunun dayandığı paradoks dönemleri içerisinde yer alan sanat yapıtları
üzerinden ele alınmıştır.
Anahtar Sözcükler: Pop Sanat, Tüketim Toplumu, Kültür Endüstrisi, Sanat Eseri, Sanat Kuramları, Sanatçı
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Abstract

Paradoxes between art, artist and society, built on the Pop Art which is in the centre of
composition and consumer society.
When examined the relation of art and work of art, it is impossible for artist not to be
influenced by consumption culture of the society they live in. When scrutinise, works in
different periods and classified within pop art, has formed facts that gather us on the same
points but different subjects. To get to the heart of these notions to study facts paradoxes
on works has directed us to comment about work of arts. Because of the artist has been
influenced by the structure of society the image works has gained can have many meanings.
Multiplicity of meanings reveals the necessity of appraisal of works with theoretic knowledge. Artists, with paradoxes that unveiled by these theoretic scrutinise and approach new
and different outcomes that formed their own personalities of social structure have also
reflected to their works. With this work, artist, consumer society paradox and theories with
pop art work analysis evaluated on work and achieved results of works.
But these paradox concepts between artist and society may not be explained properly due
to the complexity of cultural structure of consumer society which belongs to. Therefore,
to be able to agree on the shared concepts, things wanted to be expressed has been approached artworks within the period of paradoxes of consumer society facts and certain
limits.
Keywords: Pop Art, Consumer Society, Culture Industry, Work of Art, Art Theories, Artist
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Etimolojik kökenine bakıldığı zaman “karşıt, çelişen” düşünce anlamı taşıyan ve
Türkçe’ de çelişki-çatışkı sözcükleriyle kullanılabilen “Paradoks” tüketim toplumunun seri üretim ve hızlı tüketim anlayışı ile kültürel anlamda ve felsefi anlamda
örtüşebilmektedir. Üretimin devamlılığı ve tüketimin hızlılığı bizleri bir paradoks
içerisine düşürse de aynı noktada bir araya getirmektedir.
“Paradoks”un, “pop-art” tüketim toplumu ile nasıl örtüştüğünü anlayabilmek için,
bu toplumun kültürel yapısını bilmemiz gerekmektedir. Düşünceler arasında tartışmaya açık, kesin bir tanımlama hatta yargılama içermeye de müsait olmayan ve
bu özelliği bakımından ilginç, şaşırtıcı olan paradoks, İngiltere’de ortaya çıkmış ve
Amerika’da olgunlaşmış olan pop sanatı ciddi ölçüde etkisi altına almıştır. Seri üretim ve popüler kültür oluşumlarının artması, günlük kararları ve seçimleri daha
karmaşık hale getirmiştir. Seçenekleri aza indirmek günlük yaşantımızdaki kaygı ve
yoğunluğu azaltabilmekteyken, imkânlarımız dâhilinde bizlere sunulan seçeneklere yönelip diğerlerini görmemiz mümkün olmayabilir ve bu durum bizlere kendi
içerisinde bir paradoks yaşatmış olur.
Bolluğun artmasının, yani gitgide çoğalan bireysel ve kollektif mallar ile donanımlara daha fazla sahip olmanın karşılığı gitgide ciddileşen “zararlar”
dır; bunlar bir yandan endüstriyel gelişme ile teknik ilerlemenin, öte yandan
tüketimin kendi yapılarının sonuçlarıdır (Baudrillard,34: 2013).

Gerçekten de sanatın hayattaki yerinin yükseltilmesi öyle bir hal almıştır ki bizzat sanat dünyasının içinden Pop Sanat biçiminde bir tepki gelir, özellikle Andy
Warhol’un imgeleri, “özgünlük” gibi kutsal kavramlarla alay eder görünmektedir.
Clement Greenberg gibi birkaç inatçı biçimcinin tepkisi sayılmazsa, bütün bunlar
bir sanatçı olarak Warhol’un ününe ün katmıştır (Shiner, 2001: 399). Günümüzde de durum değişmemekte ve ekonomik, siyasi, teknolojik hatta sosyo-kültürel
anlamda meydana gelen her oluşum ve gelişimler pop art akımıyla yakın ilişki
içerisindedir.
Baulliard ise, sanatın da gündelik hayatın estetikleşmesi içinde çözüldüğünü dile getirir. Her şey estetikleşmiş, güzel ve çirkin, doğru ve yanlış, iyi ve
kötü arasında ayrım yapabilmek olanaksız hale gelmiştir. Zaten yürürlükteki
kültürel politikalar, yüksek ile aşağı, seçkin ile popüler sanatın harmanlanması yönündedir. Bu sistemin bir tür, kendi kendini yok etmesidir (Baudrillard,1997: 136).

Ürünler ve tüketicilerin arzu ve duyguları arasında bağlantı kurarak bilinçsiz bir
tüketim hali oluşturulmuştur. Aslında satılan ürün değil, ürüne ithaf edilen imajlardır. Pop Sanat bir tüketim kültürü evresine, özellikle de süpermarketlere ve ona
bağlı pazarlama ortamlarına gönderme yapmaktadır.
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Warhol’un kendisi de ürünlerini temsil ettiği markalar, yani Campbell Çorbaları ve Coca Cola gibi bir marka olmuştu… Warhol’un biriktirdiği 1950’li
yılların kurabiye kavanozları ve Fiesta ürünlerinin bağımsız birer sanat eseri
gibi sergilenmesi, Warhol markasının gücünü gösterir (Kuspit,2006: 90).

Andy Warhol, geleneksel estetiğe ilişkin biricik ve özgün olmanın tersine, aynı olguyu mümkün olduğu kadar hızlı, çabuk ve pek çok kez çoğaltmıştır. Kapitalizmin
içinden doğan Pop art, Warhol’un geleneksel estetiğe ilişkin özgünlüğünün tersine, Pop art nesneleri olabildiğince süratle ve çok kereler çoğaltmıştır.

Görüntü 1. Andy Warhol, Brillo Kutusu, 1964,
Ahşap Üzerine Sentetik Polimer Boya Ve İpek Baskı Mürekkebi, 43 X 43 X 35 Cm,
Andy Warhol Museum, Pittsburgh

Çağdaş sanat alanında çok iyi tanınan bir filozof ve kuramcı olan Arthur Danto,
ise, Warhol’un Brillo Kutularının görsel olarak gerçek Brillo kutularından ayırt edilememesini sanatın görsel farklılığıyla tanımlanamaz hale gelmesiyle açıklar. Dışarıdan bakıldığında birbirinden ayırt edilemez görünen iki şey önemli ölçüde farklı
kategorilere ait olabilir. Bu nedenle sanatın artık felsefi olarak karakterize edilmesi
gerekmektedir (Danto,2010: 158).
Popüler Sanata daha yakınlık duyanlara göre bu sanatın en iyi eserleri erişilebilirlik sınırları içinde, genellikle karmaşık, özgün ve meydan okuyucudur. Kitleler ise
değil kuşkulanma ve bağımsız yorumlama kapasiteleri olan insanlardır. Bu düşünceler 1960’lı ve 1970’li yıllarda Pop Sanat ile müzik ve edebiyat alanındaki karma
deneyler tarafından desteklenmiş popüler kültüre ilişkin ciddi estetik analizler yapılmaya başlanmıştır (Shiner,2001: 429).
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Görüntü 2. Hans Hacke, Yoğunlaşma Küpü,1965, Kavramsal Sanat

Bu bakımdan, “Bilinmeyenle, hiç görülmemiş olanla karşı karşıyayız ve bunlarıanlamaya, deşifre etmeye çalışıyoruz. Bir obje, daha önce görülmemiş
bir biçimde, sadece belli bir yorum çerçevesinde sanat eseri olabilmektedir.
Sanat eleştirisine, sanat tarihine ve sanat kuramına ait olanların sınırlarını çizmek giderek zorlanmaktadır; fakat bunları, geride herhangi bir görüş,
moda ya da ticari boyut bırakmamaya ve dönemin anlayışının ortaya koyduğu yaratımların anlaşılmasında belirleyici olmaya çalışan bir sanat felsefesine eklenecek birer boyut olarak değerlendirebiliriz” (Farago, 2003: 242).

Toplumsal ve Kültürel Olgular ile Pop Sanat

Pop Sanatı, oluştuğu dönemin atmosferi içerisinde ele alınabilmektedir. Günlük
kullanılan nesnelerin güzel sanatlar kapsamı içerisine alınması, sanatçıların çevrelerindeki gerçeği ele alışlarının yöntemi oluyordu. İnsan doğasına aykırı olsa da,
endüstrileşme sonucu oluşan büyük kent yaşamının gereksinimleri, tüketim malzemesi özelliği taşıyan nesnelerin üretimini zorunlu hale getirmiştir. Bu sebeple,
sanayileşme ve yenileşme sürecini tamamlayan Amerikan toplumu tüketici özelliği sanata da yansımakta, kalıcılığı olmayan ve sürekli değişim yaşayan yapıtlar
üretilmektedir.
Şu bir gerçek ki bir nesneyi temsil eden bir resim onun yerine, ona gönderme yapan bir sembol olmak zorundadır ve hiçbir benzerlik derecesi göndermenin zorunlu ilişkisini kurmak için yeterli değildir… Bir nesneyi temsil eden
bir resim-temsil eden bir pasaj gibi-ona göndermede bulunur ve bilhassa
onu gösterir ( Danto,92: 2012).
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İngiltere ve ABD’ de Pop Sanat

Sanat eleştirmeni Lawrence Alloway tarafından isimlendirilen pop, verdiği ses ile
sönen havanın gürültüsüdür, tıpkı bir balonunki gibi (Danto,2010:162). Pop sanatçılar, reklamcılıkta kullanılan kitle iletişim imgelerini yeniden gündeme getiriyor,
içerisinde yaşadıkları tüketim toplumuna ait mitleri, kendi yapıtlarında kullanıyor
ve bu şekilde yapıtlarına daha geniş bir toplumsal değer katmayı amaçlıyorlardı.
Amerikan Pop Art’ının 80’li ve 90’lı yıllarda üretilen işlerin belli bir popülerlikten
yana olması sanatçıların içerisinde bulundukları toplumun ekonomik anlamdaki
kültürü ile sanat yapmaya çalışan kimlikler olduğunu ortaya koymaktadır. Amerikan pop artı veya İngiltere Pop artı öncüleri sayılabilecek Andy Warhol, Richard
Hamilton ve Robert Rauschenberg üçlüsü ise, toplumlarının paradoksları üzerine
kurulmuş pop kültür elamanlarını çeşitlendirerek güçlü etkiler uyandıracak işler
ortaya koymuşlardır.
Amerikan pop art sanatçılarının ortak yönlerinden en önemlisi grafik betimlemelere değer vermeleri ve işlerindeki gündelik yaşam nesneleri haline getirmeleridir.
İngiliz Pop Art’ı ise, Çağdaş Sanatlar Enstitüsü’nde bir araya gelerek kendilerine
Bağımsız Grup adını vererek sanatın toplum içindeki yerini vurgulamaya başlamasıyla ortaya çıkmıştır.1956’da Londra White chapel Sanat Galerisi’nde açılan “Bu
Yarındır” sergisi, Richard Hamilton’un “Günümüz evlerini bu kadar farklı ve baştan
çıkarıcı yapan nedir? ” başlıklı resmi Londra’da Pop-Art’ın ilk urunu niteliğindedir.
Richard Hamilton’un “Günümüz Evleri...” başlıklı kolajı 1956’da ilk Pop Art örneği
kabul edilmiştir.

Görüntü 3. Richard Hamilton, Bugünün Evlerini, Bu Denli Çekici Kılan Nedir, 1956,
Kâğıt Üzerine Kolaj,26,5x25 cm
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Andy Warhol Etkileri (1928-87)

Amerikalı sanatçı, Pop akımının öncüleri arasındadır. Warhol, 1945’ten sonra
yavaş yavaş kendine özgü ögelerini ortaya koymaya başlayan Amerikan kültürü
olan pop art’ı benimseyerek, 20. yüzyılın baskın sanat akımlarından biri haline
getirmiştir. Warhol’un “Marilyn Diptikonu” adlı yapıtı bunun en önemli örneklerindendir.
Çağdaş sanatta gerçekçi eğilimler aramıştır, Ama pop sanat, kimilerine göre, kapitalizme yöneltilen bir eleştiridir; çünkü tüketim kültürünü gözler önüne sermiştir. Kimilerine göreyse, kapitalizme methiyedir; çünkü tüketimi teşvik etmektedir.
Kimilerine göre de pop sanat oldukça nesneldir, Andy Warhol’un yaptığı üzere,
güncel gerçekleri, pop yıldızlarını, tüketim ürünlerini, ölüm sandalyelerini, trafik
kazalarını, tarafsız bir şekilde kaydetmekle yetinmiştir (Yılmaz,2012: 400).

Görüntü 4. Andy Warhol, Yirmibeş - Renkli Marilyn, Tuval Üzerine Akrilik, 1962, 209x170 cm,
Fort Worth Modern Sanat Müzesi

Amerika da pop sanat, figüratif yönü kadar günlük objeleri ve sıradan konular
kullanımıyla da soyut dışavurumcu bir eğilim olarak algılanmıştır. Warhol zaten
bir imge olan yeniden üretme üzerine odaklanırken, yapıtlar mekanik yeniden
üretim sürecinin anlatımına dönüşmektedir. Warhol‘un portrelerine baktığımızda
özellikle Marilyn Monroe ve Elizabeth Taylor‘ın portreleri makine ürünü ve ticari
bir nesne gibi kullanılıyor.
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Görüntü 5. Andy Warhol, Liz, 1963, Serigrafi, 106x106cm

Andy Warhol‘un kendi sanatını açıklaması şöyledir:
Amerika‘ya tapıyorum… Benim resmim bugün Amerika‘nın üzerine inşa
edilmiş olduğu kişiliksiz, kaba ürünlerin ve sakınması olmayan maddi nesnelerin ifadesidir. Bizi ayakta tutan yararlı fakat dayanıksız simgelerin, alınıp
satılan her şeyin yansıtılmasıdır. Sanat metadır ve meta olduğunu işaret
eder (Bürger,25-26: 2009).

Görüntü 6. Andy Warhol, Beyaz Araba Kazası 19 Defa, 1963, Serigrafi, 368x211.5cm
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Warhol, ölüm imgelerini gösteren resimlerini, o dönemde gazetelerde çıkmış intihar ve araba kazası fotoğraflarını büyütüp, çoğaltıp yan yana koyarak gösterime
sunmuştur. Tüyler ürpertici bir fotoğrafı tekrar tekrar gördüğünüzde, artık hiçbir
etkisi olmaz (Foster,2009: 167).
İmgeye geçiş ile tüm imgelerin mutlak eşdeğerliliği şeklindeki iki evre arasına dramatik bir şey sokuyordu. Ben bir makineyim, ben bir hiçim onun ilkesi
bunu söylemekti (…) Warhol bunun radikal bir şey olduğunu düşünüyordu.
Ben bir hiçim yine de işlev görüyorum. Ben her düzeyde çalışırım: sanat,
ticaret, reklam. Ben işlevselliğin kendisiyim (Baudrillard,2013: 58).

Bütün bunlar Amerikan yaşam biçiminin anlatım durumundadır ve Pop sanatında
imgeler, gerçek konularla ilişkili olmakla birlikte meydana getirilen biçimler, var
olanın temsilidir.

Robert Rauchenberg Etkileri

Robert Rauschenberg, herhangi bir akımın parçası sayılamayacak derecede bireyselci olsa da soyut dışavurumculuk ile pop sanatı arasında köprü vazifesi görmüş
ve ABD’de sanata canlılık, yaşanılabilirlik olgusunu geri döndürmüştür. Sadece buluntu nesneleri değil, buluntu imajları da kullanmaya başlamış, gerek kullandığı
malzemeler, gerekse eserlerini ürettiği sanat disiplinleriyle sanatın yaşamın içerisinde konumlanabilmesini önemsemiştir.

Görüntü 7. Robert Rauschenberg, Beyaz Resimler, 1951, Tuval Üzerine Yağlıboya,
Bir Panel 91,44x91,44 Cm, Dört Panel, 182,88x182,88 cm

Uluslararası Sanat Sempozyumu

479

Görüntü 8. Robert Rauschenberg, Siyah Resimler, 1951, Tuval Üzerine Yağlıboya ve Kâğıt, 1951,
182,72x134,62 cm

Rauschenberg 1951 monokrom ‘Beyaz Resimler’ yapmaya başlamıştır. Bu resimlerinde, resmi kendi özüne, sıfır noktasına indirgeyerek daha saf bir deneyim gerçekleştirmeyi hedeflemiştir. Bu dönemde yaşadığı deneyimi, “sessizlik”, “sınırlanmak”, “yokluk”, “hiçlik”, “başlayan ve biten bir daireyi işaret etmek” kavramlarıyla
tanımlarken Amerikalı besteci John Cage’in “4’33” adlı parçayı bestelemesinde
etkili olmuştur (Cage,1961). Bu parçada bir piyanist kendisini konser vermesi için
bekleyen izleyicilere sessizliği dinletmiş, bu esnada dinleyiciler müziksiz geçen
dört dakika otuz üç saniye süren bu konserin bir parçası olmuştur. Bu çalışma
Kavramsal Sanatın habercisi olarak değerlendirilmiştir (Mayer,2000: 21).
Rauschenberg’in 1951 yılında yaptığı “Siyah Resimler”, tıpkı “Beyaz Resimler” gibi
çoklu panolarda, tuvallerde tek renk olarak sergilenmiştir. Bu yapıtlarında sanatçının kullandığı gazeteler bazı yerlerde algılanırken, diğer yerlerde boyayla kaplı olduğundan görülmemektedir. Beyaz resimlerde olduğu gibi siyah resimlerde de sanatçı çevresel faktörlerle kurduğu etkileşimle, resmin form olarak sınırlarını hem
görsel hem de düşünsel olarak zorlayarak yeni bir dil geliştirmiştir (Branden,2007:
28-85). Rauschenberg, gündelik nesnelerle, sanatsal nesnelerin benzerliklerini ve
farklılıklarını sorgulayarak; sanatın, sanat yapıtının, sanatçının limitlerini zorladığı,
sınırlarını genişlettiği eserler vermiştir.
Rauschenberg 1955’te Charles Egan Galerisi’nde ilk ve şüphesiz en bilinen kombine tablosu olan Yatak”/“Bed”i (1955) sergilemiştir. “Yatak” yapıtı “Combine” serisinin en tanınan asamblaj çalışmalarındandır.
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Görüntü 9. Robert Rauschenberg,Combinepainting ,1955, Tuval Üzerine Karışık Teknik

Görüntü 10. Robert Rauschenberg, Kanyon, 1959, Kombine Resim, Asamblaj, Tuval Üzerine Karışık
Teknik, 205,74x177,8x60,96 cm

Lawrence Alloway’in yorumu şöyledir;
“Tablonun altına doğru iliştirilmiş, içi doldurulmuş kartalın açık kanatları
tuvalin sınırları içinde kalmıştır. Aşağı sallanan ortasından düğümlenmiş
yastığın üzerindeki kartal, boyanmış ve kolajlanmış unsurları yukarı doğru
itmiş hissi uyandırmaktadır. Bu kartalın tüm uyumsuz üç boyutluluğuna karşın resme benzer bir işlev gördüğü anlamına gelmektedir.” (Cima,1986: 69).

Rauschenberg’in 1951’de yaptığı “Beyaz Boyamalar” serisi, yan yana veya farklı
yerlere ayrı ayrı asılmış ve sadece beyaza boyanmış tuvallerden oluşmuştur. Rauschenberg’in tarzı bazen arkadaşı Jasper Johns ile beraber Neo-dada olarak tanımlanabilmektedir. Rauschenberg zaman zaman sanat ve hayat arasındaki aralıkta
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çalışmak istediğini ifade etmiş ve gündelik nesnelerle sanatsal nesnelerin ayrımını
sorgulamıştır. Bu açıdan Dada hareketinin öncülerinden Marcel Duchamp ile de
bağlantılı olduğu görülmektedir.
Rauschenberg, Warhol gibi pek çok sanatçının kolajları; yan yana, üst üste koydukları, renklendirdikleri, yeni anlamlar kattıkları yapıtlardır. Bu noktada aura,
biriciklik, orijinallik, kopya gibi kavramlar tekrar göz önünde tutulmuştur (Kuspit,2006: 156).
Duchamp ise bu noktada Hans Richter’e yazdığı bir mektupta şöyle demektedir:
“Bugün Yeni Gerçekçilik, Pop Sanat, Asamblaj gibi terimlerle anılan Neo-Dada’nın kökeni şüphesiz Dada’dır. Ben hazır-nesneyi keşfettiğimde estetik
olgusunu yerle bir etmeyi amaçlamıştım. Neo-Dadacılar ise, benim hazır-nesnelerimde estetik güzellik buluyorlar! pisuarı meydan okumak için
suratlarına fırlatmıştım, ama bak onlar bunları estetik açıdan övüyorlar!”
(Antmen,2008: 161).

Sonuç

Günümüz tüketim toplumu dolaysıyla içerisinde bulunduğumuz sürdürebilir bir
hal almış olan sanat ortamı, bizleri içeresine alan paradokslar meydana getirmiştir. Bu oluşumlar, İngiltere ve ABD başta olmak üzere pek çok toplumda da kültürel
ögelerden beslenip farklı şekiller almıştır.
Seri üretim ve çabuk tüketim ile oluşan bu aura önemini daha büyük bir hızla azaltır, sanat yapıtının biricikliği olgusuna ise kuşkuyla bakan anlayış yoğunluk kazanır.
Tüketim toplumu ve paradoks etkisi sanat eserlerindeki sürdürülebilir özgünlüğü
farklı estetik boyutlara taşımıştır. Bu estetik düzen ile Warhol ve Rauschenberg’in
yaşamlarının merkezi toplum olmuş ve yaşadıkları, ait oldukları toplumun yapısı
ile sanatını kendi algıladıkları şekildeki estetik değer ve düzen ile yeniden şekillendirmişlerdir.
Bu bakış açısından sonra sanat çok daha farklı bir yöne yürümeye başlamış ve
içeresinde bulunulan toplumun her kesiminde yer edinmeye olanak sağlanmıştır.
Sanatçılarının tüketimin elemanları malzeme ve metalar üzerinde bitmek tükenmek bilmeyen bir arayış içerisinde olmaları hem üretim hem tüketim paradoksu
ile bizleri etkisi altına almakta ve oluşumları kültürel değerler ile harmanlamamızı
sağlamaktadır.
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Teknolojik Gelişmelerin Tasarım ve Üretim Evresinde
Sanatçı ve Sanat Eserine Etkileri
The Impact of the Art and Artwork the Technologic Improvement
in the Stage of the Design and Production
Yrd. Doç. Dr. Nihat Sezer Sabahat
Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü

Özet

Teknoloji alanındaki köklü yenilikler yaşamın akışına yön vermede önemli bir rol oynamaktadır. İnsanın teknolojiye bağımlılığı teknolojinin her alanda hâkimiyeti ve genişleyen etki
alanı sanatı/sanatçıyı kendi atmosferine doğru çekmektedir. Doğası gereği sanat kaçınılmaz
olarak bu gelişmeler ve dönüşümlerden payına düşeni almakta, sanatçının sanat eserini
üretirken yaratım sürecinden uygulama sürecine kadar olan evrede teknolojinin sunduğu
olanaklardan nasıl yararlandığı, sanat eseri ve sanatçı üzerindeki etkisi günümüzde sıkça tartışılmaktadır. Teknolojik gelişimlerinin bir sonucu olarak sanat alanındaki gelişmeler ortaya
yeni anlayış ve akımların çıkmasına neden olmuştur. Geleneksel sanat dil ve üretim biçiminden uzaklaşma, yeni anlatım biçimleri ve teknikleri kullanma yaygınlaşmaya başlamış, bir
taraftan geleneksel yöntem ve teknikler kullanılırken, bir taraftan da çağın gereksinimlerine
yanıt veren, çağın teknolojisine uyum sağlayan çağdaş yöntemler çatışmalı bir duruma yol
açmıştır. Bu çelişkili/çatışmalı durum sanatçı içinde bir soru/n oluşturmaktadır. Sanatçı üretim sürecinde teknolojiyi amacının bir aracı olarak mı kullanmakta? Yoksa teknolojinin büyüleyici dünyasının akıntısına kapılarak teknolojiye bağımlımı kalmıştır? Soruları Sanatçının
tasarım ve üretim sürecini etkileyen bu faktörler, sanat eserinin de niteliğini, hangi amaca
hizmet ettiğini, eşsizliğini tartışmaya açmış, sanat eserinin seri üretimin bir parçası olmasına
olanak sağlamıştır. Sanatçının tasarımının hangi yöntem, tekniklerle uygulamaya konulduğu,
sanatçı tarafından bizzat gerçekleştirilip/ gerçekleştirilmediği, asıl olanın idea ve tasarım sürecimi, üretim biçimimi, yoksa ortaya çıkan sanat yapıtımı olduğu soruları teknolojinin sanat
alanında kullanılması ile birlikte daha karmaşık bir hal almış tartışmaya açık hale gelmiştir.
Anahtar Sözcükler: Sanat, Sanatçı, Üretim, İdea, Teknoloji

Abstract

Radical innovations in technology plays an important role in giving direction to the flow of
life.
Technology pull toward own atmosphere the art and artist due to human dependence on
technology, dominance of technology in all areas and expanding domain. Inherently the
art inevitably take it’s share of these improvement and transformation; it’s frequently disscussed that the artists stage of the application to process up how the benefit from the opportunity offered by technology and the impact of all of these art and artist. The improvement of the art domain that a consequence of the technologic improvement caused to
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emergence of new insight and paradigm. Within this period has seen that while move away
from the traditional art form of language and production, the new wording ve expression
techniques has became popular. But while one hand conventionel method ve techniques
was used the other hand used in the creation of art contemporary methods that meets
the necessities of the time caused the discussed position. This contraditory and conflicting
situaiton has posed a question for the artist. Is the artist use the technology as a aim of
the process of the production process? Otherwise is it possible to mention that the artist
is technology dependent in the stream of the fascinating world of the technology. These
factors that affecting the artist’s design and production process, come up for discussion
such as the nature of art, which served its purpose, the uniqueness of the issues. In this
context it’s mentioned that the risk of the artwork be part of the production line. Artist’s
design which methods and techniques are implemented, performed the artist himselsef or
not, whether the main idea or the production process, manufacturing type or generated
artwork are the essential questiouns getting the more comlicated and become disputable.
Keywords: Art, Artist, Production, Idea, Technology
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Sanatın din, ekonomi, siyaset, bilim ve teknoloji alanlarındaki gelişmelerden etkilenmesi, sanatçının çevresinde olup biten değişim ve gelişmeleri anlayamaya
çalışması, bu değişimlerin olanaklarından faydalanarak yapıtına katkı sunma isteği
uygarlıkların gelişmişlik durumuna paralel bir şekilde ilerlemiştir. Toplumsal alandaki bu değişimler sanatçıyı doğrudan ve dolaylı etkilediği gibi sanatın kendisini
de çağın gerekleri doğrultusunda biçimlendirmeye başlamıştır. Özellikle teknolojik gelişmeler son yüzyılda tahmin edilemeyecek bir hızla dünyayı sarmalamış tüm
yaşamı çepeçevre kuşatmıştır. Kuşkusuz sanat alanları bu kuşatmadan kendini
muaf tutamamıştır. Tüm yaşam alanlarında olduğu gibi sanat alanlarının da bu
teknolojik “kuşatma” içinde olması, değerden bağımsız biçimde tartışılması gereken bir soru/n alanıdır. Günümüzde teknolojik gelişmeler, sanatın süregelen klasik
anlayışının yanı sıra çağdaş teknolojik araç ve yöntemlerin kullanılmasını zorunlu
kılmaktadır. Sanat ve teknoloji ilişkisi hiçbir dönemde olmadığı kadar iç içe geçmiş
ve sanat bu ilişkiden derinlemesine beslenmektedir. Yüzyılımızın başındaki teknolojik gelişmelerin sonucunda var olan sanatların dışında, teknolojiyle var olan
sanatlar ortaya çıkmıştır. Kurtuluş bu konuda görüşlerini ifade ederken;
Bilim-teknoloji ve sanat, oldum olası birbiriyle etkileşim içinde gelişmişlerdir. Teknik ve sanatın tek sözcükle , “tekne” ile ifade edildiği Eski Yunan Döneminde ve öncesinde kendiliğinden işbirliğinde olan teknik ve sanat adamları, yüzyıllar sonra 1910’lar ve 1920’lerde tekrar buluşmuşlar, mühendisler
sanatçı, sanatçılar mühendisleşmişti… 20. yüzyılda sanatçı, kendisini çevreleyen teknolojik unsurların etkisi altında kalmaktan kendini kurtaramamış,
çoğunlukla, teknoloji karşısındaki olumlu veya olumsuz tavrını, tuvalinde,
yontusunda hatta kimi zaman kendisi de başlı başına birer teknolojik eser
olabilen ürününde dolaylı veya dolaysız yoldan dile getirmiştir ( Kurtuluş,
1996:18).

Teknolojiden kasıt sanat alanında çağa özgü alet, edevatın kullanılmasıdır. Bu
bağlamda günümüzde sanatta teknolojinin kullanımı her ne kadar yeniymiş gibi
dursa da, her çağın kendi içerisinde kendi teknolojisini kullandığı ve kendinden
önceki çağlardan daha pratiğe yönelik, yenilikçi aletlerin geliştirildiği bilinmektedir. Acar’ın ifade ettiği gibi “Teknolojik gelişme kavramı mekâna ve zamana göre
değişmeye yatkın bir kavramdır” (Acar ve Sey, 2006: 52). Çağın kendi teknolojisinin kullanımı da aslında o çağda ileri teknolojinin kullanımı anlamına gelmektedir
Aslında teknoloji denilen şey insanın alet kullanabilme yetisinden başka bir şey
değildir. Teknoloji kullanma tanımı yeni bir söylem gibi algılansa da bu söylemin
yeni olmadığının da bilinmesi gerekmektedir. İlk insanın bir taşı hayvan öldürmek
için yerden almasıyla birlikte bu terminoloji de gelişmeye başlamıştır. Engels;
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İlk çakılın, uzun süre zarfında insan elinde bıçak olarak işlenerek zaman geçirdiğini ve bunun karşısında bildiğimiz tarihin önemsiz kaldığını ifade eder.
Bunun önemli bir adım olduğunun altını çizerek, “el artık özgürlüğüne kavuşmuştur ve böylece giderek daha çok beceri kazanmıştır; bu becerilerle
birlikte giderek artan kıvraklık da kuşaktan kuşağa geçmiştir...” (Engels’den
akt. Lucaks,1978:153).

İfadesiyle bu gelişmenin ana çizgilerini çok açık bir biçimde sergiler.
Sanatın teknoloji ile olan ilişkisi tarih boyunca birbiriyle doğru orantılı gelişmiştir. Aynı zamanda bu iki kavram insanı diğer varlıklardan ayıran iki temel
unsur olarak var olmuştur. Dolayısıyla, bir yapıtın üretim sürecinde teknolojinin varlığı, sanatta doğayı yansıtmaktan uzaklaşarak bir deney görüntüsü
vermiştir. Sanatçı, başka araçlarla ya da tekniklerle üretmesi mümkün olmayan sanatsal yapıtlarını bilgisayar teknolojisini kullanarak üretmeye başlamıştır. Bilgisayarın devreye girmesiyle birlikte öncelikle gerçeğin anlamı,
içeriği, konumu neredeyse tümden değişmiştir. Sanallık artık her alanda ve
düzeyde yerleşik gerçeğin yerini almış, sanatsal üretimde ön plana çıkmıştır” (Sağlamtimur, 2010, s.215).

19. ve 20.yy da çağın ruhunu yansıtma, gelişmelere ayak uydurma endişesi yüzyılın sanat hareketlerine çeşitli biçimlerde yansımış ve dolayısıyla her alanda olduğu gibi plastik sanatlarda da gelenek zincirinin kopmasına neden olmuştur. Sanat
eserinin tasarım aşamasında bir taraftan geleneksel yöntemler kullanılırken, bir
taraftan da bu yöntemlerin yerini teknolojik olanakların sunduğu mekanik ve sayısal verilere dayalı yöntemler kuşatmaya başlamıştır. Doğası gereği sanat kaçınılmaz olarak bu gelişmeler ve dönüşümlerden payına düşeni almıştır. Savaş’ın
ifadesiyle
Teknolojik gelişmeler sanata yeni görüş ve biçimlendirme olanakları getirmiştir. Sanatçı teknolojik olanaklar sayesinde daha geniş yaratma olanağı ve
düşüncelerini gerçekleştirme imkânına kavuşmuştur. Bir formu hangi maddeden, hangi teknikle, hangi teknolojik olanaklarla gerçekleştirebilirim, sorusuna cevap olmuştur (Savaş,1990:10).

Sanatçı sanat eserinde tasarım sürecinden uygulama sürecine kadar olan evrede
teknolojinin sunduğu olanaklardan yararlanmaya başlamıştır.
Tasarım mantık ve algının etkin olduğu bir akıl yürütme sürecidir, bu süreçte sanatçının yöntem ve metotları sanat disiplinine özgü kurallarla formüle edilmiştir.
Geleneksel olarak düşüncenin veya sanatçının imgesini eskiz, çizim, maket gibi
tekniklerle geliştirdiği ve farklı malzemelerle biçimlediği bir süreç olarak tanımlanabilir. Burada tasarımcının, öngördüğü ve temsil ortamları aracılığıyla geliştirdiği
sonuç biçime adım adım giden bir yoldur. Sanatçı şüphesiz yapıtında kendi düşüncelerini, yorumlarını ve biçimlerini, yani kendi öznel yapısını da ortaya koyar.
Yaşadığı dönemin görselleri ve gerçeklerini kendi hayal gücü ile birleştirerek yeni
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eserler üretir. Bunları farklı ve mükemmel biçimlerin uyumu içerisinde sunar. Bu
nedenle sanat yapıtlarının birçoğu farklı özgün yapıları barındırır. Bu özgünlükleri,
farklılıkları ortaya çıkaran ise sanatçının olağan üstü yorumlama ve soyutlama dehasıdır. Geleneksel yöntemlerle tasarım ve üretim sürecinde gerek sanatçının kullandığı yöntem gerekse kullanmış olduğu araçlar sanatçının beden ve ruh haliyle
daha sıkı bir ilişki içinde ve sanatçının duygusunun yoğun biçimde esere aktarıldığı
bir süreci ifade eder. Bu süreçte sanatçı imgesini tasarım ve malzemeye aktarırken kendi bedensel dil ve beceri hâkimiyeti ile form, renk, ışık-gölge oran orantıyı
oluşturur. Bu oluşum süreci insani ve duygu yüklüdür. Örneğin sayısal ortamda
oluşturulan kusursuz bir daire yerine, elle çizilmiş olan sanatçının kendi dairesinin
biçimsel olarak kıyaslanması mümkün olmayacaktır.
Genel bir form üzerinden tartışıldığında sanatçı tarafından kâğıda aktarılan bir
tasarımda formların dili saf arı ve sanatçının kendi özgün tavrını barındırırken,
aynı tasarımın aynı sanatçı tarafından sayısal ortamda yapılması durumunda hazır sayısal formlar devreye girecek, böylece makine sanatçının gizil ortağı olarak
mekanik bir ruh ve duygunun oluşumuna katkı sağlayacaktır. Konuyla ilgili Erzen;
Makine süreci insanın kendisi için kurduğu duygusal, anlamlı, tutarlı olan
yapıyı bozmuş; bir kaos yaratmıştır. Bunun yirminci yüzyıl sanatına yansıması ise resmin biçimsel öğeleri ve kompozisyon fikrinin ortadan kalkarak;
yerini başka değerlere bırakması şeklinde kendini göstermiştir. Bu değerlerden birisi makine estetiğidir” (Erzen, 1991:22).

İfadesiyle makineleşmenin duyguyu nasıl etkilediğini vurgulamaktadır. İpşiroğlu
bu ilişki sürecini ele alırken;
Bilim bilinmeyeni bilinir, görünmeyeni görünür hale getirirken, görüneni,
bilineni yansıtan sanat da süreç içinde yeni biçim diliyle geleneklerin dışına
çıktı. Yansıtmacılığın dar kalıplarını aşarak sanatsal yaratıcılığın farkına vardı. Artık görünen önemli değil, yeni biçimler, yeni ilişkiler kurmak önemliydi.
Bilim düşünceleri, teknoloji yaşamı değiştirirken, sanat yeni düşünce, duygu
ve teknolojik olanaklarla bu değişime ayak uydurdu. Kısaca ifade etmek gerekirse yeni dönemi hayaller ve yeniden oluşturma isteği belirledi (İpşiroğlu
1993: 14).

İfadesini kullanmaktadır.
Teknoloji sanatçının malzemeye yaklaşımını, kullanış şeklini tamamen değiştirmiş
tir. Sanatçının elinin altında sınırsız bir malzeme olanağı bulunduğundan sanatçı
kendini ifade etmede sıkıntı yaşamamıştır. Bu olanaklar kullanırken, kullanım yön
temleri kadar bu yöntemlerle çakışacak özgün içerikler arayıp bulmak da sanat
çının yaratıcı tasarım gücüne ihtiyaç gösterir. Böylece farklı birçok malzeme ve
teknik kullanarak sanatsal üretim gerçekleştirilebilir. Ancak sanatçının bu üretim
evresinde kendi duygu ve düşüncelerinin yanı sıra kullandığı dil, biçim ve imge
dünyasını tamamen teknoloji ile sınırlamadan, kendi teknik bilgisi doğrultusunda

Uluslararası Sanat Sempozyumu

489

bu sınırın ölçeğini malzemeyle ne oranda kullandığı önem taşımaktadır. Özsez
gin’in ifadesiyle;
Sanat üretiminde “teknik” ve “teknoloji” kavramlarının yeri ortak bir paydada buluşmaz. Her sanat yapıtı, sahibinin kimliğinden kaynaklanan özel bir
teknikle bağımlıdır ama bu durum teknolojik verilerden yararlanma dozuna
ve yöntemine göre biçimlenir. Yapım ve kullanım kolaylıklarını içeren yöntemlerin tümü için geçerli olan ikinci kavram, özellikle sanayi devriminin
ardından üretim alanlarının tümünü kapsadığı halde, genel anlamda teknik,
sanat yapıtlarının oluşum aşamaları için sanatçıya özgü malzeme ve uygulama biçimlerine ilişkin yaklaşımı içerir. Her sanatçının yapıtını oluştururken
kullandığı bir “teknik” söz konusudur ama salt teknolojik bir aktarım düzeyinde değildir (Özsezgin,2011: 5).

Sanatın sorgulayan, düşündüren, karşılaştırma yapan ve idealize eden bir dili olmalı, aynı zamanda bu dil bir alanda otoriter olmanın kriterlerini belirleyebilmelidir. Sanatçıyı sanatçı kılan nedir? Şüphesiz tasarım ilkelerinin doğru kullanımı, sanatın dili ve yaratıcılık en temel unsurlardır. Bu bağlamda bir eserin eser olmasına
yönelik kriterlerin nasıl belirleneceği ya da teknolojik olarak tanımlanması nasıl
olacaktır. Tasarım ve üretim sürecinde bu temel kriterlerin uygulanması teknolojinin desteği ile güçlenmiş olsa bile, imgenin sanatçının duygusundan ve dokunuşlarından uzak dış(mekanik) bir aracı ile oluşturulması tartışmaya açıktır.
Acaba teknoloji bu yaklaşımdan sanat eserini uzaklaştırıyormu? Bu durumun teknolojik olarak açıklaması ne olacaktır? Sanatçı üretim sürecinde teknolojiyi amacının bir aracı olarak mı kullanmakta? Yoksa teknolojinin büyüleyici dünyasının
akıntısına kapılarak teknolojiye bağımlımı kalmıştır? Soruları sanatçının tasarım
ve üretim sürecini etkilerken, sanat eserinin de niteliğini, hangi amaca hizmet ettiğini, eşsizliğini tartışmaya açmıştır.
Sanatsal anlatımın dönüşümüne katkısı bakımından bu rolü bilim ve teknolojinin
alması tartışmasız çok önemlidir. Manifestolarında bilimsel, teknolojik, endüstriyel gelişmelerin sanat üzerinde etkisine vurgu yapan akımların bu dönemde sayılarının artması sanat –teknoloji ilişkisinin önemini ortaya koymaktadır.
Teknolojinin sanat ve sanat eğitimine etki edişini en güzel anlatan kurum
Alman Bauhaus ekolüdür. Bilindiği gibi bu kurumda teknolojinin imkânları kullanılarak ideal sanat ürünleri ve modern anlamda çağdaş endüstriyel
ürünlerin üretim pazarlanması sanat/fabrika üretimi gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu kurum sanayi için sanatsal ürünler yetiştirmeyi amaçlamıştır
(Erbay.2014:183).

Sanatta geleneksellikten uzaklaşma ve yeni anlatım biçimleri yaratma çabası teknolojik gelişmelerin sunmuş olduğu olanaklar sayesinde bu yüzyılda hızla devam
etmiş sanatçı araç, teknik ve anlatım biçimiyle daha özgür yaratma ortamına sahip
olmuştur. Sanatçının bu olanakları dolaylı veya doğrudan kullanması sanatın ne-
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reye evirileceği konusunda tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bir taraftan bu
olanakların katkısı tartışılırken öte taraftan eşsiz sanat eserine nasıl bir olumsuz
etki sunabileceği sorusu tartışmaya açık bir hal almıştır.
Kuspit; “Teknoloji bir yandan alternatif bir ilham kaynağı sunarken bir yandan
da bilinçdışının güvenilirliğini ve değerini azaltmak için yapılan cesur girişimdir”
(2006: 120) ifadesi ile teknolojinin sanat alanını kuşatması yönündeki görüşünü
dile getirirken, bu konuda Tepecik; “Teknolojik gelişmeler sanatsal uygulamalarda kolaylıklar ve farklı yaklaşımlar sunmaktadır. Ne teknolojiyi sanattan nede sanatı teknolojiden soyutlamak mümkün değildir”(2005: 46) ifadesini kullanmıştır.
Aslında halen teknoloji ve sanat işbirliği konusunda kafa karışıklıklarının ve farklı
bakış açılarının olduğu gözlemlenmektedir.
Sanat alanlarında teknolojinin kullanılması sadece sanatın pratik ve düşüncede
nereye yöneleceğini etkilemekle kalmayıp sosyolojik ve siyasi açıdan da sanat
yapıtını sorgulamaya açmıştır. Zira teknoloji sayesinde sanat yapıtının tekliği ve
eşsizliği her an bozulabilir, teknolojik olanaklarla sanatçının istemiyle veya istem
dışı seri üretimin bir aracı olabilir hal almıştır. İki Boyutlu sanat eserlerinin görüntü
üreten farklı medya ortamlarında sanatçının istemiyle veya istem dışında yeniden
defalarca çoğaltılabilmesinin normalleştiği günümüzde artık ( üç boyutlu) baskı
teknolojilerinin geliştirilmesi ve giderek yaygınlaşması ile birlikte üç boyutlu sanat
eserleri de birer seri üretim nesnesine dönüşme durumuyla karşı karşıyadır. Her
ne kadar sanat eserlerinin belli bir sayıya kadar üretilmesi sanat eserinin değeri ve eşsizliğini bozmayacağı yönünde görüşler olsa da bu sayının oranının artması sanat yapıtını bir metaya dönüştürmekte alım satımını kolaylaştırmaktadır.
Bu ticarileşme ise sanatı bir anlamda kapitalizmin esiri yapmakta ve kapitalizmin
temelini oluşturan çok üretebilme, çok satabilme ve çabuk eskitebilme ilkeleri
doğrultusunda sanat eserini kolay elde edilebilir aynı zamanda çok kolay imha
edilebilir bir nesneye dönüştürmüştür. Bu dönüşümle beraber günümüzde endüstri aracılığı ile sanatçının tasarımının dijital ve teknik olanaklarla sınırsız sayıda
üretilmesinin sanat eseri ve sanatçıya katkı sağladığı düşüncesi pozitif bir gelişme
olarak sunulmaktadır.
Sanatı 19.yüzyıl burjuvazisi kadar takdir eden ve eserler için bu kadar bol para
harcayan başka bir toplum görülmemiştir. Öncesinde hiçbir toplum resim, heykel,
eski ve yeni kitap, dekorasyon süsleri, müzik ya da tiyatro için bu ölçüde para harcamamıştı. Öte yandan sanata para harcayanlar sadece burjuvazi değildi, teknoloji ve bilim sayesinde ilk kez bazı sanat türlerini ucuz maliyetle ve daha önce hiç
görülmemiş ölçülerde yeniden üretmek teknik olarak olanaklı hale geldi. Böylece
burjuva sanatı halka inmekle kalmadı, sanat, ona sadece emeği geçenler değil,
kapitalistlerin de kazanç kapılarından biri oldu1.
Artun’a göre;

1- 20. yy sanatını hazırlayan etmenler. 22.04.201515:42 http://www.frmtr.com/sanat-tarihi-arkeoloji/1016198-.html.
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Üretimin bu yeniden yapılanmasında Mühendislik biliminin üretime uygulanması amacıyla örgütlenirken, tasarımda sanatı üretime uygulanması
amacıyla kurumlaşmaya başladı. Yani zanaatın kavramsal, zihinsel öğelerini oluşturan bilim ve sanatla ilgili beceriler üretimden yalıtılarak, üretime
uygulanan farklı disiplinler içinde yeniden örgütlendi akılla ilgili yetilerden
uzaklaştırılan insan eli fabrikalarda tam anlamıyla mekanikleşti ve adeta bir
makinenin uzvuna dönüştü. Sonuçta sanat/sanayi/zanaat birliği ve bunu
öngördüğü tasarım ve uygulama bütünlüğü dağıldı.19. yüzyılda ortaya
çıkan Arts and Crafts, Art Nouveau ve daha sonraki Bauhaus gibi tasarım
hareketleri endüstrileşmenin yol açtığı yıkım karşısında zanaatı ihya etme
girişimleridir ama nihayetinde sanayinin sanatı fethinde rol oynayacaklardır.(Artun.2012:93)

Gelişen teknoloji egemenliği sanatçıyı ve toplumu, geçmişten günümüze kadar
alışılmış olan malzeme üzerinde his ve bedensel dokunuşlarını kendi mekânında
gerçekleştirmenin dışında, teknoloji ve sanayiden beslenen tasarımları üretebilir
hale getirmiştir. Wilson bu durumla ilgili tespitinde;
-“Düzene sokma”, “düzen verme” güdüsü ve konuda tasarımın gücüne duyulan inanç, tasarımcı avangardı toplumsal mühendislik ideolojilerine ve
totaliter rejimlere çeker. Dönem, savaştan çıkan ülke yönetimlerinin uluslarını “düzene çağırdıkları”(calltoorder)ve hızla diktatörlük rejimlerine doğru
evirildikleri dönemdir. Düzenin dinamiği teknoloji ve üretimdir. Yönetimler
ve üretim araçlarının(teknoloji) mülkiyeti ister kapitalistlerin elinde olsun
ister Sovyetlerdeki gibi işçilerin elinde olsun, bilimin ve teknolojinin iktidarı
değişmez (Wilson.1992:96).

İfadesi ile düşüncelerini beyan etmektedir. Bu nedenledir ki 19. Yüzyıldaki tasarım, sanat ve sanatçı işbirliği denklemine sanayi de dâhil edilerek, sanayi tasarımla işbirliğine girerek toplumu tasarlamayı planlamıştır. Sanatın toplumdan soyutlanmaması için sanayi ile daha çok toplumsal ilişki kurulabileceği düşüncesi
avangardın doğuşuna araç olmuştur.
Sonuç olarak Teknolojinin sanat yapıtının problemlerinin çözümlenmesinde sanatçıya büyük olanaklar sağlayıp sağlayamayacağının tartışmaya açık olması gerekmektedir. Teknoloji ve makine estetiğinin yaygın olarak kullanıldığı çağımızda
sanatçının özgün yaratıcılık dehası göz ardı edilemez. Sanat teknolojik veriler, keşifler ve icatlar çağının sağladığı yeni bulgularla zenginleşirken bu bulguları sanatsal ifadenin gücüyle birleştirmek ve buradan özgün sonuçlara varmak kuşkusuz
sanatçının eylem bilincini harekete geçirecek üstün yaratıcılık dehasıyla onu çağının tanığı yapacaktır. Öyle görünüyor ki, teknolojik araçların kullanılmaya başlanması ile birlikte, teknolojinin sanatı nasıl etkilediği sorunları uzun süre tartışılmaya ve gündemde kalmaya devam edecektir.
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Heykelde Yeni Gerçekçilik: Kiki Smith Örneği
New Reality in Sculpture: Through The Example of Kiki Smith
Yrd. Doç. Esra Sağlık
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü

Özet

Gerçekliğin sanat eserindeki temsili zamanla değişen anlam ve biçimler kazanmıştır. İnsanın
ve insan aklının ön plana çıkmasıyla nesnenin ve figürün temsil biçimleri ile gerçeklik algısının sanatsal ifadesi değişmiştir.
Modernizmle beraber öznenin nesneye yeni bakışı, sanatçının sanat eserini ifade yollarını
da farklılaşmıştır. Öncesinde nesnel gerçekliği birebir yansıtan sanat eseri, sonrasında kendini sanatçının öznel ifadesine bırakmıştır. Yeni gerçekliğin kendini göstermeye başladığı
1970 sonrası sanatıyla beraber ise figür olgusu, yeni bir biçimsel ve kavramsal zemin olarak
karşımıza çıkmıştır. Estetiğin konuları yeni bir zeminde sorgulanır olmuş, eski formlarla yeni
anlatılar dönemi başlamıştır.
Masalların karanlık tarafları, ilkel korkular ve psikolojik travmaların görüntüleri etrafında
gezinen Kiki Smith’in çalışmaları, bu anlatıların önemli örnekleri arasındadır. İnsanlar ve hayvanlar arasındaki karmaşık, sembolik ilişkileri temsil eden heykellerinde gerçeklik olgusu, biraz daha ‘kişiselleşmiş’, sanatçının kendi mitini yarattığı ve dünyasını efsaneleştirdiği, öznel
anlatım ve dışavuruma dayanan bir çeşit dönüşüme uğramıştır. Bu dönüşüm esas olarak,
ona bu biçimsel yaklaşım farkını veren kavramsal ve öznel temelinden kaynaklanmaktadır.
Makalede, bu temel ve örnekler üzerinden heykelde yeni gerçekliğin felsefi ve tarihsel zemininde dolaşılacak, sanatsal karşılıkları incelenecektir.
Anahtar Sözcükler: Heykel, Beden, Kadın, Gerçeklik, Kiki Smith

Abstract

Representation of reality on the artwork has obtained meanings and forms changing with
the time. As the human and human mind came to the fore, representation forms of the
object and the figure as well as artistic expression of the perception of reality has changed.
Along with the modernism, subject’s new view of the object diversified the artist’s expression ways of the artwork. Artwork, which had reflected the objective reality in an exactly
same manner, left itself to the subjective expression of the artist later. Along with the post1970 art where the new reality began to emerge, the figure phenomenon appeared as new
formal and conceptual ground. Issues of aesthetics were started to be questioned on a new
ground, and the period of new narrations with old forms began.
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Kiki Smith’s works wandering around dark aspects of tales, primitive fears and psychological
trauma views are among the significant examples of such narrations. On her sculptures
which represent the complicated, symbolic relations between the humans and the animals,
the reality phenomenon underwent a more ‘personalized’ transformation based on the
subjective narration and expression in which the artist created her own myth and mythologized her world. In essence, this transformation resulted from the conceptual and subjective base which gave her that formal approach difference.
In the article, philosophical and historical ground of new reality in the sculpture will be
stepped on through this base and these examples, and their artistic considerations will be
examined.
Keywords: Sculpture, Body, Woman, Reality, Kiki Smith
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“My main interest is learning about ‘things’.”1(Kiki Smith)

Sanatın sınırlarının genişlediği, sanatsal ifade biçimlerinin zenginleştiği 19. yüzyıl
sonlarında nesne ve figürün temsil biçimleri kendini doğanın temsilinden sanatçının yorumuna bırakmıştır. Bu yorumda temel olan, gerçekliğin biçimsel özelliklerinden çok anlamsal özellikleridir. Yüzyıllar boyu sanatta yerini almış olan figür
olgusu, günümüz sanatında da birebir bir sanat nesnesi olarak yer almakta fakat
doğaya yakınlığını göstermekten çok sanatçının yorumunu ifade etmektedir.
Geleneksel sanatın öykünme, taklit etme üstüne inşa ettiği insan bedeni, sanatın
ve nesnenin sorgulandığı Dada ile beraber farklı ifadeler bulmuştur. Ardından gelişen soyut düşünceyle birlikte figürün nesnel gerçekliği yerini sanatın gerçekliğine
bırakmıştır. Burada ayırt edici olan sanatçının düşünce ve yaşantısında oluşturduğu imgelerin dışavurumudur. 1950 ve 60’larla birlikte sanatçıların bedenlerini
bizatihi sanat nesnesi olarak kullanmaları, özne –nesne, üreten ve üretilen ilişkilerindeki sorgulamayı üst noktaya çıkarmıştır. Nesne yerine düşünce ve eylem üretmenin ön plana geçmesi, belli bir dönem nesnel anlamda figürün tasvirini azaltmış ve klasik anlayışın güzellik fenomeni yerini başka bir gerçekliğe bırakmıştır.
Bu yeni gerçekliğin parametrelerini ise sanatçıların düşünsel tavırları belirlemiştir.
1970’lerde yükselen bir dalga olarak karşımıza çıkan feminist söylem ve sanat
anlayışı, güzellik ile ilişkilendirilen kadın bedeninin temsil biçimlerine karşı çıkar.
Halen daha, yakın sanat tarihine baktığımızda kadın sanatçıların ‘ben’, ‘benlik’,
‘kimlik’ kavramlarıyla yoğun biçimde ilgilendiklerini görürüz. Modernitenin erkek
egemen bakış açısının dışladığı kadın kimliğinin, kültürünün ortaya çıkarılması için
çalışan bu sanatçılardan biri Kiki Smith’ dir. Bedenin, özellikle kadın bedeninin psikolojik görünümlerini ortaya çıkarmak isteyen Smith, nesneleri sembolik yorumlayışıyla da dikkati çeker.
1980 sonrasında tüm bu sorgulamalarla birlikte beden ve kimlik kavramlarına yönelen Kiki Smith’in erken dönem yapıtları; kadın bedenine, bedenin içini saklayan
klasik figuratif heykelin aksine onun iç organlarına, vücut sıvılarını deşifre eden
beden parçalarına ve bedenin dışarıya atma işlevlerine odaklanır.
“Bedensel sıvılar, atıklar iğrenmenin hem içsel hem de dışsal olan bedensel
yan ürünlerini oluşturur. Bedenin içindelerken, bedenin yeniden oluşumunun koşulu, yaşamı oluşturan maddelerdir. Dışarı atıldıklarında çıkartıldıklarında kirliyi, pisi göstermeye başlarlar. Bununla birlikte, atıklar öznenin
parçası olduklarından, özneye tamamen dışsal değillerdir. Bu nedenle özne,
bedensel atıklarını dışarı çıkarırken, kendi parçasını da dışarı çıkarır”.

1- “Benim asıl ilgim ‘şeyler’ hakkında bilgilenmektir”. Castro, J. Garden (2007). “Kicking Out the Boundaries” Conversations on Sculpture, Washington: Isc Press. S:296
2- Pacteau, Francette (2005). Güzellik Semptomu, (Çev: Banu Erol). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. S:158.
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Görüntü 1. Uro-Genital Sistem, 1986.

Kiki Smith’in bu dönem çalışmaları bizi Fransız feminist düşünür Kristeva’ya ve
onun abjection (iğrençlik) kavramına götürür. İğrenme ve iğrençlik benim korumalarımdır, benim kültürümün başlangıcıdır3 diyen Kristeva’ya göre iğrenme hem
bireysel hem de kolektif düzlemde toplumsal ve simgesel sisteme iç-kindir” (Kristeva, 2004: 98). Kristeva, hem kendinden tiksinmeyi hem de toplumsal tiksinme
biçimlerini analiz etmek için iğrenmeyi sapkınlık ve yaratıcılıkla bağlantılandırır.
Onun iç organlar, üreme ve boşaltım sistemleri, kaburgalar gibi bedenin içerisinde ama göremediğimiz içsel bütünlük sistemini gösteren çalışmaları bedenin ve
varlığın sembolik bütünlüğünü işaret etmektedir.
“Sanatçılar olasılıkların fiziksel tezahürünü yapan insanlardır. Ve sanat bir
anlamda kanıttır: içinden çıkıp fiziksel dünyana hareket eden birşeydir”4.

Beden ile çalışırken, aslında psişik ve ruhsal ikilemlerin fiziksel karşılıklarını yapan
Kiki Smith, 1990’ların başında yine özne olarak bedeni kullanmaya devam etmiştir. Balmumu, kağıt ve bronz gibi malzemeler kullanarak gerçekleştiridiği beden
ve beden parçaları, politik ve sosyal anlamda bir inşa olarak kadın olgusunu işlemektedir. Onun çıplak kadın figürleri sanat tarihinin ideal çıplak güzellerinden
farklıdır. Bu çalışmalardan biri olan ‘Tale’, birebir boyutta, balmumundan yapılmış, elleri üzerinde sürünüyormuş gibi duran ve dışkı veya bağırsak gibi görünen
uzun bir kuyrukla tasvir edilmiş bir kadın figürüdür. Kimlik konusu, bedenin yeni
temsil biçimleri gibi kavramlar etrafında gezinen çalışma bir yandan Kristeva’nın
“abjection” kavramına göz kırpmaktadır.

3- http://seas3.elte.hu/coursematerial/RuttkayVeronika/Kristeva_-_powers_of_horror.pdf
4- https://aras.org/sites/default/files/docs/00069Fremont.pdf

498

International Art Symposium

Görüntü 2. Kiki Smith, Hikaye, 1992.

“Çalışma, vücut içindeki an parçacıklardan evrildi. Son birkaç yıldır bu içeriden ve dışarıdan oldu. Şimdi manzara etrafında dolaşmak istiyorum.”5

Görüntü 3. Kiki Smith, İşeyen Vücut, 1992, Castro, J. G. (2007).
“Kicking Out the Boundaries” Conversations on Sculpture. Washington: Isc Press.

5- Hentschel, Martin (2009). A Place to Mediatte, a Place for Stories”, Her Memory. Barcelona: Fundacio Joan Miro.
S: 180
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Görüntü 4. Kiki Smith, Bakire Meryem, 1992.

Arketipler, semboller, dini ve mitolojik figür temsillerini çalışmalarında sıkça işleyen Smith’in Meryem adlı çalışması, gerçek boyutlarda, kadavrayı çağrıştıran bir
figüre karşılık gelmektedir. Figürün duruşunun aurası bizi klasik dönem kadın tasvirlerine götürür, fakat o dönem heykellerinin önemli özelliklerinden olan saç ve
deri gibi unsurların olmayışı işi farklı bir anlamsal boyuta taşır. Ulaşılmaz ve ruhani
Meryem bir anda etten ve kemikten ‘gerçek’ bir figüre dönüşmüştür.

Masallar ve Sembolik Anlatım

Jung’un psikolojik düşünceye en önemli katkısı – Freud’un bilinçaltı kavramı gibi
yalnızca bastırılmış arzuların bir tür saklanma yeri olarak değil de- bireysel yaşamın, egonun bilinçli, düşünen dünyası gibi gerçek ve belli başlı bir parçası olarak
gördüğü sonsuz kapsamlı ve zengin ‘bilinçdışı’ kavramıdır. Bilinçdışının dili ve ‘kişileri’, düşlerimizin bizimle bağlantı kurduğu sembollerdir. O halde insanların ve
onların sembollerinin araştırılması, aslında insanın kendi bilinçdışıyla ilişkisinin
araştırılması demektir.
Sembolik form kavramının önemini belirten ve felsefesini bu kavram üzerinde yoğunlaştıran düşünür Ernst Cassirer’e göre sanat, sembolik bir dil olarak tanımlanmıştır. O’na göre semboller, imgelerden meydana getirilirler. Zihin imgeleri alıp
sembol olarak iş görecek şekle sokar (Arat, 1997:6).
Sembollerin kullanılmasının nedeni, işaret ettiği şeyi tüm yönleriyle temsil edebilmesidir diyebiliriz. Soyut fikirleri, anlaşılması güç düşünce ve varlıkları somutlaştırmak için kullanılan semboller, bir resim, şekil, sayı, renk, olay, nesne ya da
canlı bir varlık olabilmektedirler. “Geçici olanda ve geçici olan yoluyla ebedi olanın
görünür hale gelmesi, yarı yarıya şeffaflanması” (Çetindağ 2009: 263) olan sem-
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boller genellikle, anlatılmak istenen gerçekleri çok daha güçlü bir şekilde vurgulamak, derin ve karmaşık gerçekleri ifade etmek için kullanılmaktadırlar.
İşlerinde masalsı ve mitolojik öğeleri, sembolik nesneleri sıkça kullanan Kiki
Smith’in çalışmaları da insanlar ve hayvanlar arasındaki karmaşık, sembolik ilişkileri temsil etmektedir. Bir merkez olarak beden, onun çalışmalarında sanat tarihinden, dekoratif sanatlardan ve kendi geçmişinden ilham alır. “O, kapılarını hiçbir
zaman kendisine kapatmamıştır”.6

Görüntü 5. Kiki Smith. Doğum, 2002.

Kiki Smith’in çalışmalarında karşımıza çıkan hayvan figürleri daha çok sembolik bir
anlatımı taşırlar. ‘Kurt’ ve ‘kız’ imgeleri, Smith’in çalışmalarında sıklıkla karşımıza çıkan öğelerdir. Masalların bilinçdışını yansıtan tarafları, korku ve travmaların
görüntüleri Kiki Smith’in etrafında gezindiği alanlar olmuştur. Örneğin, ‘Kırmızı
Başlıklı Kız’ masalından anımsayacağımız kız ve kurt figürleri, bu çalışmalarda karşımıza çıkar. Fakat burada, kız ve kurt birbirine karışmış, kurban ve av arasındaki
temel benzerlik ortaya çıkmıştır. Vahşi kadın arketipi kavramı üzerine yoğunlaşan
psikanalist Clarissa P. Estes, kurtlar ve kadınların belirli ruhsal karakterleri paylaştığını savunur. O’na göre, kadınlar ve kurtlar hayata karşı dirençleri, dayanıklılık ve
sahip oldukları güç bakımından yakın akrabadırlar; çok güçlü bir sezgileri vardır ve
yavruları, eşleri, sürüleriyle yoğun bir ilişki yaşarlar. Ancak ikisi de sürekli avlanmış
ve yanlış bir şekilde son derece saldırgan olarak tanımlanmıştır. Estes’e göre bu
nedenle kurtların ve kadınların kendilerini yanlış anlayanlar tarafından yok edilmesi çarpıcı bir benzerlik taşımaktadır (Estes, 2011: 16).

6- Castro, J. Garden (2007). “Kicking Out the Boundaries” Conversations on Sculpture, Washington: Isc Press. S:290
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Bir kurt ile iletişim kurmak ve onun postuna sığınarak yine onun rahminden doğmak...Smith’in Kırmızı Başlıklı Kız’ serisinin, tamamlanması üç yıl süren son çalışmalarından olan ‘Doğum’, kırmızı başlıklı kız ve babaannesinin kurt tarafından
yenilip sonra onun karnından çıkışını daha şiddetli bir yorumlamayla ortaya koymuştur. Yere ters yatmış kurdun ağzından kan gelmektedir. Bu yorum, kurtuluş
ve yeniden doğuş anlamına gelir ve İncil’deki tasvirler ve Meryem sembolizmi ile
birleşir7.

Görüntü 6. Kiki Smith. Kendinden Geçme, 2001.

Heykellerinde kendi bedenini sıkça kullanan Kiki Smith, “Kendinden Geçme” adlı
çalışmasında sakince kurdun içinden çıkışını tasvir etmektedir. Bu çalışma da benzer şekilde, tıpkı Venüs’ün istiridiye kabuğunun içinden doğması gibi daha çok
diriliş ya da yeniden doğuş miti üzerinden okunabilir.
Kiki Smith’in çalışmaları, insanın bedeninin ve varlığının yaşam ve ölüm üzerinden
sorgulanması gibidir. Bedenin ve kadının sembolik evrendeki travmatik ve şiirsel
temsilleri onun son dönem çalışmalarının izleğini oluşturur. 2009’da gerçekleştirdiği ‘Onun Belleği’ adlı sergisi bir tür, görselleştirilmiş şiirsel ve sembolik tarih gibidir. Sanatçı, çocukluktan büyümeye doğru geçiş, aile, ölüm gibi kavramları işlediği
seride aynı zamanda nesnelerin ve mekanların da hafızası olduğunu bize göstermek istemiştir. Yaşamın aynı zamanda bir yolculuk olduğu, çalışmalardaki metaforik ifadelerde gösterilmiştir. Çalışmaların hem tek tek hem de bir bütün olarak
tek bir iş ya da hikaye gibi okunabileceği sergi aynı zamanda pek çok ikonografik
referansları içerir. Klasik motiflerin ve mitlerin öznel anlatımlarla kişiselleştiği kişiselleştiği bu seride sanatçı, güçlü ve derin bir görsel ve şiirsel etki yaratmıştır.

7- http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2003/kikismith/flash.html
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Görüntü 7. Kiki Smith. Arayış, 2008, Malet, R.M. (2009). Her Memory.
Barcelona: Fundacio Joan Miro.

Görüntü 8. Kiki Smith. Bilinmeyen (Tabut), 2008, Malet, R.M. (2009).
Her Memory. Barcelona: Fundacio Joan Miro.

Görüntü 9. Kiki Smith. Kuşun Ziyareti II, 2007, Malet, R.M. (2009). Her Memory. Barcelona:
Fundacio Joan Miro.
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Sonuç:

Kiki Smith’in sanatı, genellikle zanaat odaklı yaratıcı uygulamaları gerçekleştirdiği,
kavramsal ve edebi, bilimsel ve ruhsal, siyasal ve kişisel değiştirmelerin olduğu
geniş bir deneyimsel alana yayılır. Mistik, metafizik ve metaforik ifadelerin sıkça
yer aldığı çalışmaları yaparken sanatçı aynı zamanda bir şaman, biyolog, anatomist ve psikolog gibidir.
Sanatçı zengin imgesel dünyasını yine bir o kadar zengin malzeme ve araç kullanımıyla ifade etmiştir. Porselen, cam, alçı, kağıt, lateks, bronz heykeller, zaman zaman heykellerle içi içe geçmiş büyük boyutlu çizimler, baskılar, mobilya parçaları,
ayna ve duvar üzerine resimler...Sayısız malzemeler, birbiri içine geçmiş temalar
ve paralel anlatılar aracılığıyla Smith, tek ve birey olarak kadının yaratıcı hayatındaki ruh ve beden birliğinin yollarını aktarmış, kendini canlı, basit bir şekilde,
çizimleri ve hassas nesnelerinin oluşturduğu ikonografik dünyası aracılığıyla ifade etmiştir. Yaşam, ölüm, beden, kırılganlık kavramları etrafında gezinerek kendi
yaşantı ve deneyimlerinin mitsel ifadelerini gerçekleştiren Kiki Smith, ikonografik
dağarcığımızdaki kadının varlığının oldukça özel bakışını bize sunmuştur.
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İktidar mı, Küratör mü?
Power or Curator?
Yrd. Doç. N. Müge Selçuk
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar
Bölümü

Özet

Sözlükte ‘çelişki’ karşılığına gelen ‘paradoks’ kelimesi sanat üretim odaklarının yüzyıllardır
merkezinde bulunmaktadır. Ancak özellikle sanat üretimi ve tüketimi son birkaç yüzyıldır
yöntem değiştirmiş ve bununla beraber bu alandaki paradoks daha da artarak söz söylenmesi gereken yeni alanlar ortaya çıkmıştır. Özellikle içinde olduğumuz yüzyıldan hemen önce
başlayan ve bugünlere süregelen kavram kargaşası günümüz sanatının gerçekliğini büyük
bir paradoksal alana dönüştürmektedir. Bu çelişki ve iç içelik, sanat, sanatçı, küratör vs. gibi
güncel kavramlar üzerinde tanımlamalar yaparak yeni kapılar açmayı gerektirmektedir. Tüm
bu ve buna benzer kavramlar içinde net bir tanıma ihtiyacı olan ‘küratörlük’ kavramı, küreselleşmiş dünya düzeninin yeni temsiliyet elemanıdır. Bütün bunların yanı sıra postmodern
dünyanın sanatçısı için sergi modelleri özellikle son otuz yıldır biçim ve anlam değiştirmiştir.
Büyük müzeler, özel sanat galerileri, çeşitli temalar çerçevesinde biçimlenen sergiler düzenlemeye başlamışlardır. Elbette ki bu yeni yapılanmada görevi atölyesinde üretmek olan
sanatçının, birde girişimciye ihtiyacı olmuştur. Küratör, modern dönemde arşivci, sergi organizatörü, müze görevlisi; günümüzdeki güncel kullanımı ve biçimi ile sergi tasarlayan olması
yanında sanat- sanatçı oluşturucusu olması ile esas olarak uluslararası sanat ortamı ve fakat
aslında küresel yenidünya düzeninin kültürel bir distribütörü- misyoneri olarak görevli durumundaki bir enstrümanı. Sanatın yaşam mücadelesi içinde doğal bir refleks olarak küratörlük kavramı bugünün sanatının çözümlenmesi gereken en büyük paradoksu halindedir.
Bu çalışmada sanat-sanatçı-küratörlük paradoksu tartışılarak çeşitli tanımlamalar yapılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Paradoks, Küratör, İktidar, Sanatçı, Sanat

Abstract

Word of ‘paradox’ which means ‘contradiction’ in dictionary words is in the center of the art
production environment for centuries. However, especially in the last few centuries, consumption and the perception of the art have changed methods and the paradox in this field
has increased and new fields have revealed to talk about. The conceptual confusion which
started just in the last century and continued up to now turns the realty of the contemporary art into a big paradoxical area. These contradictions and nesting requires to open new
doors by definition on current concepts such as art, artist, curator, etc. ‘Curating’ concept
which needs a clear recognition of all this and similar concepts is the new representative
element of the globalized world order. Beside all these, exhibition models for the artist of
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the postmodern World have changed form and meaning especially for the last thirty years.
They have begun to organize exhibitions in great museums and private art galleries within
the variety of theme frameworks Of course in this new structure, the artist whose task is to
produce at his workshop needed an entrepreneur. A curator was archivist, the exhibition
organizer, museum officials in the modern era; today it is an instrument which is a distributor & missionary of mainly international art environment and the globally new world order
indeed as well as an exhibition designer. The curatorial concept of art as a natural reflex in
the struggle for survival is in the biggest paradox of today’s art need to be resolved.
This study will be carried out by discussing the various definitions of art-artist-curator paradox.
Keywords: Paradox, Curator, Power, Artist, Art
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1980’ler tüm dünyada sanatın içeriği ve biçimini ve onu tanımlayan kavramları
köklü bir şekilde değiştirdi. 1980 sonrası yaklaşık on yıl boyunca, modernite ve
onun oluşturduğu kurumsal yapı ile oluşan üretim pratikleri, postmodernitenin
tanımının yanında temel ve belirleyici dinamikler tartışılmıştı.
“Nihayet 1989’da Berlin Duvarı yıkıldığında bu yüzyıl başında biçimlenmiş,
ama arada önemli sıçramalarda yapmış olan modern sanatın da, Clement
Greenberg tarafından sınırları çizilmiş estetik ve kuramsal boyutu ters yüz
ediliyordu. Artık Maleviç estetiği üstünden gelişen ve sanatı bütünüyle
Kantçı bir üst soyutlama düzlemi olarak gören algı tamamlanıyor, Duchamp
ve Beuys’un hamleleri, yepyeni bir içerik ve ivme kazanarak, bir kere daha
öne çıkıyordu. Buraya bağlanabilecek bir diğer çember belki Warhol’un
gündelik olanla ötesini çok farklı bir potada kaynaştırma çabasıydı.”

1990’larda üretilen yeni kavramlar politik ve kültürel olanı belirlemesinin yanında
sanatsal alanı da başlı başına etkilemişti. Kimlik, mekan, zaman, göçebelik, kök/
süzlük gibi kimi moderniteyle bağlantısı olan kavramlar gündelik hayatı kavramada öne çıkıyordu. Ancak bu yeniden bir kuşku ve paradoks alanının belirmesine
sebep oldu.
Bugüne bakıldığında postmodern sanat dünyasında tanımlamalar yapmak zor
hatta daha çok anlamsız. Ancak Tate Modern London gelecek 10 yıl için aradığı
küratör kriterlerini, bir nevi küratör tanımlamasını, kurumsal web sitesinde geçen
yıllarda yayımlamıştı.(bkz: http://www.tate.org.uk) Bizde hala “Neyin Nesidir Küratör?” tartışmaları yapılsa da onlar çoktan küratörün neyin nesi olduğuna karar
vermiş gibi görünüyor.
Türkiye’de küratörlük kavramının tartışılmasının özellikle 80’li yılların sonlarında
yani ilk küratörlü ve büyük ölçekli organizasyon olan bienallerin yapıldığı tarihle
çakışması rastlantı değil elbette ki. Ancak küratörlük en temel anlamı ile Batı’da
uzun zamandan beri kurumsal bir halde esasında. “Herkesin bildiği gibi ‘küratör’
kavramı sanat dünyasında yeni değil; yakın zamanlara dek, batı ülkelerinde küratör, plastik sanatlar alanında etkinlik gösteren müzelerin, galerilerin yönetim
kadrosunda, üst düzeyden ve alanında uzmanlaşmış bir görevliydi. Arkeoloji müzelerinin ‘konservatör’üne yakın çizgilerde tanımlanmış işlev ve görevleri vardı:
müzeye yeni yapıtlar almak, yapıtların korunmasını sağlamak ve sergilemek.”
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Götüntü 1. 1. Uluslararası İstanbul Çağdaş Sanat Sergileri (1987).

Kelime anlamı ile “Küratör sözcüğü, Latince kökenlidir ve mülkiyet muhafızlığı anlamına gelmektedir. Sözcük, Antik Latince’deki “curatus” ve Ortaçağ Latincesindeki “curatos” (rahip) ve “curation” (tedavi etme) sözcüklerinden türemiştir.” Yine
Ferguson’a göre; “Etimolojik olarak küratör terinin bir çok müzede hala kullanılan
‘muhafaza eden’ ya da ‘muhafız’ [keeper] terimiyle de pekiştirilen son derece
muhafazakar bir kökeni vardır. Fakat aynı zamanda ‘bekçi’ anlamına gelen bu edilgen isim sergileri değil koleksiyonları, yorumu değil mülkiyeti vurgular; tıpkı diğer
alanlardaki, örneğin bir hayvanat bahçesindeki bekçi gibi [zoo keper, bee keeper].
Küratörlük çerçevesinin ortaya çıktığı günden bugüne oldukça şekil değiştirdiği
bir gerçek. Bugün için, küratör kavramının içeriğinin (mirası koruma, koleksiyonu
zenginleştirme, araştırma ve sergi) kalburun üstünde kalan kısmı, özellikle, sergi
yapımcılığını kapsamaktadır. Batur, küratörün geleneksel anlamı ve işlevinde tek
bir noktanın göze çarptığını ve bunun da uzmanlığı olduğunu belirtmiştir. “Ancak
esas sorun, küratörün günümüz sanatında ki konumu ve işlevidir. Bu da yatkınlık
ve iktidar kutuplarında doğup büyümektedir.”
Postmodern dünyanın sanatçısı için sergi modelleri özellikle son otuz yıldır oldukça biçim ve anlam değiştirmiştir. Büyük müzeler, özel sanat galerileri, çeşitli
temalar çerçevesinde biçimlenen sergiler düzenlemeye başladılar. Elbette ki bu
yeni yapılanmada görevi atölyesinde üretmek olan sanatçının, birde girişimciye
ihtiyacı olacaktı. “Küratör, modern döneme ait, eski işlevi ve formuyla bir arşivci,
sergi organizatörü, müze görevlisi; günümüzdeki güncel yeni anlamı ve formu ile
ise hem sergi tasarımcısı, hem sanat-sanatçı oluşturucusu(!) hem de ne yazık ki
artık esas olarak uluslar arası sanat ortamı denilen fakat aslında küresel yeni dünya düzeninin kültürel bir distribütörü-misyoneri olarak görevli pozisyonundaki bir
enstrümanı özetle”.
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Görüntü 2. 11. Uluslararası İstanbul Bienali’nin kavramsal çerçevesi, Beyoğlu Ses Tiyatrosu’nda
sürprizli bir şekilde açıklandı: Bienalin dört kadın küratörü Ivet Curlin, Ana Devic, Natasa İlic
ve Sabina Sabolovic, müzikli, danslı bir performansla basın toplantısını alışılagelmiş bir şekilde
yapmadılar; sahneye koydular, kısacası ‘gösteri’yi başlattılar.

Küratörlüğün ortaya çıktığı kurumsal mesleğin zaman elemanı sebebiyle yapı bozuma uğradığı-uğratıldığı tartışmasız bir gerçek. Sanıyorum asıl tartışılması gereken küratörlerin zaman zaman yapıtların bile önüne geçerek, son imzayı atmaları.
“Ne de olsa, seyretmek kadar seyredilmenin de oldukça erotik bir duygu
olduğunu, hatta daha da öte, bir varoluş yolu olduğu keşfedilmiştir günümüz toplumunda. Zamanın ruhu, gizlenenden ziyade, önde-sahnede-olandan yanadır artık. Sanatçı, eleştirmen, sanat tarihçisi, müze müdürü, galeri
sahibi ya da yöneticisi olmak gibi farklı meslek grubundan kişilerin, eski
sıfatlarının yanına bir de küratör sıfatını eklemek istemelerinin önemli nedenlerinden biri de bu gibi görünüyor.”

Bir sinema filmi örneğin…Senaryonun, düşünsel ve kavramsal olarak sağlanmasından, oyuncuların performansına kadar ortaya çıkan yapıtta emeği geçen temel
taşlar var. Ancak son sözü söyleyen ve imzayı atan yönetmen oluyor her zaman.
Başkasının elleri, kendi becerisi ve düşgücü ile çalışan. Bir sergi organizasyonunu
da filme benzetebiliriz. Akılda kalan organizasyonun kavramsal içeriği mi, yapıtların başarısı ya da küratörün çekici cin fikirleri mi? Özsezgin konuyu; “Kendilerine
küratör payesi verenler, eskiden sergi komiserlerinin yaptığı işle sınırlasalar yaptıklarını, mesele kalmayacak. Gene de bütün iş, genç sanatçılara düşüyor: Küratörlerin aldatıcı telkinlerine kapılmadan(!), kendi güçlerine inanıp güvenerek ayakta
kalmanın savaşını vermeliler. Siz siz olun, ‘küratar’ların peşine takılarak, onlardan
medet ummayın.” şekli ile yorumluyor. Kendilerine son peygamber diyerek tanıtanlar olduğunu da biliyoruz. Özellikle küreselleşme ekseninde kurumsal yapılara
alternatif pek çok özel yapılanma şekillendi ve bu sayede küratörlük yorgan misali,
nispeten genç sanatçılara çıkış oldu.
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Türk’üm,
Doğruyum,
Çalışkanım,
Sanatçıyım,
İlkem,
Projelerimi Korumak,
Küratörümü saymak, Güncel sanatı özümden çok sevmek, Ülküm,
Yükselmek ve İleri Gitmektir.
Ey büyük küratör!
Açtığın sergide, Belirlediğin konseptte,
Hiç durmadan iş üreteceğime
And içerim.
Varlığım, küratörün varlığına armağan olsun.
Ne Mutlu KÜRATÖRÜM Diyene!
Görüntü 3. Güncel Sanatçı Andı, Volkan Aslan

Geçmişe bakıldığında pek çok zaman sanat eserinin, beklentileri ve amaçları aşarak sanatçısının bile ötesine geçtiği görülmektedir. “Küratörlerin unuttuğu bir şey
var: Küratörler olmadan da sanat dünyası sanat ve sanatçı var olabilir. Ancak sanatçı olmadan, ortada sanat ya da küratörden bahsetmek mümkün değildir.”
Küratörlük mesleğinin zaman içinde geliştiği bir yandan da sanat çevrelerinin
eleştiri merkezi haline geldiğini belirtmek gerekir. Küratörlere yüklenen görev her
geçen gün daha da artmaktadır. Küratör, kurumların galerilerinde, müze ve büyük sergi etkinliklerinde farklı sergileme mekanları, yeni yaklaşımlar, öne sürülen
tartışmalar, sanat ve sanat izleyicisini buluşturma, kuramcı-yazar-sanatçı buluşmasına ve yeni tartışmalara zemin oluşturma gibi günümüzde yadsınamayacak
denli işlevsel bir pozisyondadır. “Sergi yapımcıları kapitalizmin hızı ve sermayenin
akışkanlığı içinde sergiler gerçekleştirmekteler; bu bir hız gerektiriyor. Günümüz
hız dünyasının, mail hızının, internet paradigmasını bu hız oluşturuyor. Biz buna
hayatın uzatılması için yapılan tıbbi ve genetik araştırmaları da eklediğimiz de,
belirsizleşen, hızla akan (tıpkı haberlerdeki hız gibi, her akşam yeni bir sorunun
içine dalıyor ve eskisini hemen unutuyoruz) dolayım gücü zayıflayan bir dünyanın
içinde yaşadığımızı fark ediyoruz. Küratörler bu dünyanın içinde geziniyor ve sergi yapıyorlar. O dolayım, yani bu hızın dolayımsızlaşması ‘düşünceleme sürecini’
geriye atmakta. Küratörler hızlı düşünmek, sanatçılar da hızlı yapmak zorundalar.
Yapıtlar ise ışık hızıyla, farklı sergileme alanlarında okumalara açılmaya çalışılıyor.”
Bugünün gerçeği, farklı sergileme modelleri ve disiplinlerarası/disiplinleraşırılığın sanat dünyasında yeni yapı taşı olduğu. Küratörün mevkisi ise sanatçının yanı
başında, çoğunlukla da sanatçıdan daha ön sırada oluyor. Bienalleri düşünelim.
İştahla gezilen sergi sonunda, yıllar sonra bile akılda mutlaka küratörün adı ve
söylemi, bir nevi gösterisi kalıyor. Bunun yanında anı kırıntılarımız içinde sanatçı
ve yapıtları tozlanmaya mahkûm oluyor.
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Görüntü 4. 49. Venedik Bienal Katalogu- Küratör Harold Szeeman

“Küratörlük, gelenekselleşmiş piyasa da sesini duyuramayan ancak çağdaş dünyanın yeni renkleri olan sanatçıları elden geldiğince destekleyerek,
önemli bir işlev yerine getirmektedir. Sanat dünyasının bileşenleri çoktur.
Bunlardan bazıları yapıt üretir; bazıları satın alır; bazıları hem alır hem satar; bazıları medyada gösterir; bazıları eleştirir, ortalığı kızıştırır; bazıları
bunları tarihsel bir perspektife oturtmaya çalışır vs…Öyle ki, her kategori,
hem kendi içinde hem de diğerleriyle bir iktidar kavgası içindedir kaçınılmaz
olarak. Herkes birbirinin işine karışır, ortadaki nesneyi kendince çekiştirir
durur. Bunlar, hangi türden olursa olsun, piyasa –sanat ortamı- denen şeyin
gereğidir. Günümüz sanatı bu çekişmelerin ürünüdür.”

Bugün dünyevileşen sanatın, küratörler ve onların büyük organizasyonları sayesinde varolma mücadelesini seyrediyoruz. Çağdaş küratörlük ve bienal oluşumlarının ardında sermaye çevreleri var. Küreselleşme başlığı altında adı duyulmamış
kültürler sanat piyasasına tanıtılıyor. Bu durum sanatın yaşam mücadelesinin doğal bir refleksi. “Açık mekanlara astığı bronz levhalardan birinde Amerikalı sanatçı
Jenny Holzer, “Kiminle samimi olduğun ve kime bağımlı olduğun önemlidir. Arkadaşlar yalnızca belli eylemleri hoş görür ve destekler ve bu senin mümkün olanlar
ve istenilenler hakkındaki düşüncelerini etkiler.” der. Sanatçının üzerine düşen
her zamankinden pek de farklı değil o zaman. Kendi dünyasını yaratan ve sözünü
söyleme cesareti olan sanatçı için küratör gerçekten bir ‘bekçi’ olabilir. Küratör
‘küreselleşen’ dünya düzeninin yeni temsiliyet elemanıdır.
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Görüntü 5. 2011 sonbaharında düzenlenen 12. Uluslararası İstanbul Bienali’nin küratörlüğünü
Adriano Pedrosa ve Jens Hoffmann birlikte üstlenmişti.

Türkiye için geçmişi yeni olan batılı sanat anlayışının parçalarının toplanarak bir
bütün haline dönüştürülmesi zaman alacaktır. Dünya’da ise yaşanılan kurumsal
ve düşünsel dönüşüm, sanatın merkezinde de yer almaktadır. Günümüzün kültür endüstrisinin, çarpıcı görsel boyutuna dönersek, küratörlük sisteminin ve bu
sistemin getirenlerinin neler olduğunu tartışmanın daha çok olumlu yönleri olduğu kabul edilmelidir. Bu durum çağdaş sanatın bileşenlerini oluşturan küratör
ve küratörlüğünde içinde yer aldığı rollerin belirlenmesinde ki en önemli görevi
üstlenmektedir.
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Gerçekliğin Kimlik Kurgusuna Ajansal Sanat Girişimi
The Intervention of Agent Art on the Identity Construction of Reality
Öğr. Gör. Ceren Selmanpakoğlu
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü

Özet

Toplumsal kimlik, insanın bilinçli seçimleriyle kendini inşa edebileceği her şey yerine, ona
bir şey olmayı seçtiren, yani kişiyi o bir şey içine kapatan bir inşa aracıdır. Sanki mutlak,
değiştirilemezmiş gibi kabul edilen ve kişiyi tanımlayıp bunun üzerinden de o olmaya zorlayan bir sistem inşasıdır. Sanat da, bu kimliklerin estetize edilerek meşrulaştırılması görevini
edinen toplumsal gerçekliğin içindeki kurumlardandır. Sanat, toplumsal gerçekliğin içinde
kurgulanan kimlik olgusunu estetize ederek, hem toplumsal gerçekliğin hem de kimliklerin,
Baudrillard’ın ifadesiyle, ikizini yaratır. Bunun tersine ajansal sanat ise, kimliğin zaten kurmaca oluşunu, dolayısıyla değiştirilebilir oluşunu işler. Bunu, izleyicinin –öznenin-, kimliğini
değiştirebilme potansiyeline direniyor olmasının nedeninin, seçimlerinin sorumluluğunu
almaya, yani özgürlüğünü kabullenmeye direnmesi olduğunu ve bu nedenle kimliğinin değiştirilemezliğine sığındığını deşifre ederek yapar.
Bu doğrultuda, bu yazı, ‘kimlik’ olgusunun toplumsal gerçeklik içinde kurulan bir insan inşası
olduğunu analiz eden ve Sartre’ın özgürlük kavramsallaştırması ile izleyicinin değişime, yani
özgürlüğe direnişini deşifre eden ajansal sanatın bir uygulamasıdır.
Anahtar Sözcükler: Sanat, Kimlik, Gerçeklik, Ajansal Sanat, Sartre

Abstract

Social identity is a construction that serves human to choose to be one thing, thus seals human in that one thing, instead of being anything by constructing themselves with conscious
choices. It is a constructed system, considered as if it is absolute, irrevocable, and by defining the person through it forces one to become this one thing. Art is an institution within
the social reality, which undertakes the mission of legitimizing these identities by aestheticizing them. By aestheticizing the phenomenon of identity that is constructed within the
social reality, art creates the twin of social reality, as Baudrillard states, and identities. On
the contrary, agent art treats identities as already being fictitious, hence changeable. Does
this by deciphering the reason of the spectator’s –subject’s- resistance to their potential
of changing their identity is actually their resistance to taking responsibilities, meaning accepting their freedom, thus they shelter under the notion of inalterability of their identities.
With this notion, this essay is an implementation of agent art in terms of deciphering spectator’s resistance to change, hence, freedom, through the analyses of the ‘identity’ phenomenon as a human construction that is established within the social reality, and by Sartre’s freedom conceptualization.
Keywords: Art, Identity, Reality, Agent Art, Sartre
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Toplumsal Kimlik Fantezisi

J. P. Sartre’a göre, insan, varlık yetersizliğinden, diğer bir deyişle hiçlikten başka bir
şey olmadığından bir varlık arzusu duyar. Bu varlık arzusu da “ben”in, yani öznenin kurulumunu işaret eder. Jacques Lacan, “ben”in psikanalitik anlatısını kurarken, bebeğin altı ile on sekiz aylık olduğu “ayna evresi”nde (stade du miroir), kendi
beden hareketlerini ve çevresindeki kişi ve şeylerin oyunsal tekrarlaması sürecini
“özdeşleşme” (identification) olarak tanımlar ve çocuk bir imgeyi üstlendiğinde
veya varsaydığında tanımlama ya da özdeşleşme gerçekleşir. “Aynada kendi imgesine bakan veya kendi davranışlarının bir yetişkinin ya da bir başka çocuğun öykünmesel hareketlerinde yansıdığını” gören çocuk, “kabaca da olsa ‘ben şuyum’,
‘şu benim’ önermelerini” tasarlar (Bowie, 2007: 29). Dolayısıyla, insanın prematüre doğumunun getirdiği yetersizlik, ayna evresinde konumsal özdeşleşmenin ağına takılan çocuğun kendini özne olarak kurmaya başlamasına neden olur (Lacan,
1977: 1-2) (Selmanpakoğlu, 2014: 36). Bu da kimliğin oluşumunu işaret eder.
Bu ilk özdeşleşme durumunu Lacan “imgesel özdeşleşme” olarak tanımlar: “İçinde kendi kendimize hoş göründüğümüz imgeyle, yani ‘olmak istediğimiz şeyi’ temsil eden imgeyle özdeşleşme”dir (ideal-ben) (Žižek, 2008: 121). İkinci özdeşleşme
durumu olan “sembolik özdeşleşme” ise Lacan’ın “Sembolik düzen” olarak tanımladığı, hâlihazırda kurulmuş olan kültürel alan ya da sembolik gerçeklik içinde kurulur. Sembolik gerçekliğe Babanın-Adı (Nom-du-Père) ile girilir, çünkü o Yasa’yı
başlatandır. “Baba” figürünün temsilinden de anlaşılacağı gibi bu özdeşleşme
durumu, “gözlendiğimiz yerle, kendi kendimize hoş, sevilmeye değer görünecek
şekilde baktığımız yerle özdeşleşmedir” (ben-ideali) (Žižek, 2008: 121). İlk imge
öteki ile, ikincisi ise sembolik düzen anlamında Büyük Öteki ile kurulur. Dolayısıyla
olmak istediğimiz imge de kendimizi gözlemlediğimiz yerdeki imge de bir dışarıyı
işaret eder. Zaten olmak istediğimiz imgeyi belirleyen kendimizi gözlemlediğimiz
yer olduğundan, imgesel özdeşleşme her zaman sembolik özdeşleşmeye tâbidir
(Žižek, 2008: 125).
Özdeşleşmeler aynı zamanda kimlikleşme anlamına gelir. Olmak istediğimiz imgeyi –kimliği- tasarlarken, kendimizi gözlemlediğimiz yere tâbi olmamız, yani dışarıdan kendimize bakıyor olmamız ötekinin alanını –kimliğini- işaret eder. Dolayısıyla, toplumsal gerçeklik içinde atıfsal olarak kurguladığımız etnik, dinî, kültürel,
ahlakî, sınıfsal vs. tüm kimlikler ötekinin kimliğine bağlı olarak kurulur. Örneğin,
etnik kimlik üzerinden bakarsak, “Türk olmak”, “Türk olmayanı” kapsamadığını
ima ettiğinden kimliğin içindeki boşluğu görünür hale getirir (Žižek, 1996: 75). Bu
boşluğu görünmez hale getirmek ya da doldurmak için o kimliği “tehdit eden”
başka bir kimlik kurgulanır. Žižek bu iki düzeyi iki ayrı fantezi üzerinden açıklar: Bir
toplum, gerçekliğini etnik kimlik fantezisi üzerinden kurarak yaşıyorsa, kimliğinin
doğasındaki olanaksızlığı, yani kurgusallığını görmezden gelmek durumundadır.
Bu görmezden gelmeyi cisimleştirmek için tehditkar ikinci bir fantezi figür kurar.
Bu demektir ki ikinci fantezi birincinin gücünü sürdürmesinin koşuludur (Žižek,
1996: 75). O halde, fantezi olarak kurulan etnik kimliğinin olanaksızlığını göz ardı
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etmek ve kendi kimliğini meşrulaştırmak için ikinci tehditkar bir fantezi figürünü
kurar.

Görüntü 1. Taysir Batniji, Fathers (Babalar), fotoğraf, 2006.

Taysir Batniji’ni, 12. İstanbul Bienali’nde de gösterilen Babalar isimli çalışmasında,
Gazze’de –Türkiye’de de olduğu gibi- bir liderin, işyeri sahibinin, aile büyüğünün,
yani Babanın fotoğrafının işyerlerine, evlere, kahvelere asılmasını işler (Selmanpakoğlu, 2014: 41). Böylece, toplumsal gerçekliğe girişi sembolize eden Baba
fotoğrafını kendimizi gözlemleyip yargılayacağımız bir yüksekliğe yerleştirdiğimiz
yer üzerinden kimliğimizi kuruyor ve dahası sürdürüyor oluşumuzu gösterir. Batniji, bu fotoğraf serisinin, “mevcut yokluk ve yok mevcudiyet “arasında” kalan bir
durumu ifade ettiğini açıklar (Batniji, 2006). Dolayısıyla, bu çalışmada, kendimizi gözlemlediğimiz yerin atıfsal ya da kurgusal oluşunu ölmüş olan babanın yok
mevcudiyeti üzerinden okuyabiliriz. Olan şeyin de mevcut yokluk olması, olmak
istediğimiz imgenin bu yokluktan –hiçlikten- gelişini işaret eder.
Fantezi kimlikler bir yandan kendini varetme girişimi iken bir yandan da toplumsal
gerçekliğin içinde doğal ve mutlak kabul edilmeleriyle insanın kendisini sabitleyeceği araçlar olma işlevi görür. Saul Newman’ın ifade ettiği gibi, bu özcü kimlikler, “kişinin gerçekliğini belirli normlar etrafında inşa edip değişme ve dönüşme
ihtimallerini kapatarak bireyi sınırlar. Üstelik bireyi birçok yolla tahakküm altına
alan ve özcü bir mantıkla sahnelenen bütün bir kurumsal pratikler dizisi vardır. […]
birey bu özsel kimliğe uygun akla ve ahlaka dair bir dizi normla düzenlenir” (Newman, 2006: 24-5). Kişiler, toplumsal davranışlarını düzenleyen kurumların normları aracılığıyla, kimliğinin, kendisinin dolaysız ya da doğal özelliği olduğunu varsayar
ve bu durum kimliğin değiştirilemez olduğu atfını da beraberinde getirmiş olur.
Lacan’ın aptal tanımı da budur: “Kendisiyle dolaysız olarak özdeş olduğuna inanan
kişidir.” Tıpkı kral oluşunu, yüklemlenmiş toplumsal bir görev olarak değil, “kendi
dolaysız özelliği / mülkü olarak gören kral gibi” (Žižek, 2008: 61).
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Görüntü 2. Barbara Kruger, You are a very special person (Çok özel birisin), afiş

Kralın krallık görevini kendisinin doğal özelliği olduğunu sanma aptallığının nedeni
aslında tebaanın krala kral gibi davranmasıdır. Yani ancak başka insanlar ona o
şekilde davrandığında insan o tanımlamaları doğal özelliği olarak benimser ve o
özellikler onu “biri” yapar. Örneğin, Barbara Kruger, Çok özel birisin çalışmasında,
özel olma cümlesi ile taç sahibi olmak arasında bir bağ kurar: Kral olmanın ya da
herhangi bir taç sahibi olmanın bizi özel yapması, dahası, bir şey yapması arasındaki ilişkidir buradaki. Toplumsal gerçekliğin içinde atıfsal olarak kurduğumuz
bizi özel yapan tanımlamalarla özdeş olduğumuz sanrısına işaret eder. Bu tanımlamalarla “biri” oluruz. Bu “biri” olmak kimliği işaret eder ve kendini bu şekilde
var etmişken kendisini bunu değiştirebilme düşüncesine getirmekte zorlanır ki
değiştirmek istediği de zaten tartışmalıdır. Çünkü bunu değiştirmeye doğru bir
atılımda bulunabilmesinin koşulu kimliğinin kurgusallığını kabul etmektir. Bu nedenle insan “gerçeklik” dediğimiz şeye destek işlevi gören bu fantezi-kurgusu içinde kalmayı seçer. Žižek, ideolojinin işlevinin de, gerçekliğimizden bir kaçış noktası
sunmak değil, tam da toplumsal gerçekliğin kendisini travmatik gerçekten kaçış
olarak sunmak olduğunu açıklar (Žižek, 2008: 60-1). Bu travmatik gerçek hiçliktir. Bu kaçış, hiçliğin belirtisini işaret ettiğinden semptomatik olarak nitelendirilebilir ki Lacan semptomu, “hiçbir şey yerine ‘var’ olan ‘bir şey’” şeklinde açıklar
(Žižek, 2008: 87). Hiçliğin karşısında üretilen irrasyonel, saçma “gerçekliğin” içinde varolmaya devam etmenin koşulu, buna belli bir tutarlılık kazandıracak bir yol
bulmak gibi gözüktüğünden öznenin bu anlamlandırma işlemini Lacan semptom
olarak tanımlar. Semptomun alternatifi hiçliktir. Bu gerçekten sürekli kaçılmasının
nedeni, Judith Butler’ın dediği gibi, “daimi bir varoluş vaadine dayanan” kişinin
bağımlılığıdır; yani “hiç var olmamaktansa, bağımlı olarak var olmayı tercih ederim” formülasyonudur (Butler, 2005: 15). Fantezi kurgusunun devamlılığını bu bağımlılığıyla sağlar: İktidarın düzenlemelerini, yasaklamalarını, baskısını, yani onu
tehdit eden iktidar biçimlerini kabullenir. Bu nedenle Butler, yetişkin bir öznenin
bu bağımlılığı hem inkâr etmeyi hem de kabullenmeyi içerdiğini söyler. Kendisinin
bu bağımlılık koşullarıyla inşa edildiğini inkâr ettiği ve bu inkârı nevrotik biçimde
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tekrarladığı müddetçe kendini var kaldırmaya çalışır (Butler, 2005: 17) (Selmanpakoğlu, 2014: 91-2). Bir diğer deyişle, kişi eğer yapıya, iktidara, ötekiye bağımlı
olarak ve bilinçsizce kurulduğunu kabullenirse, aslında sandığı gibi bir özünün,
değiştirilemez bir kimliğinin olmadığını, yani hiçliğini kabullenmiş demektir. Bu
da, sabitlenmişliğin, belirlenmişliğin ya da Sartre’ın deyimiyle oldurulmuşluğun
“sorumsuzluğu” yerine, özgür olduğunun bilinciyle kendini bilinçli olarak kurması
anlamına gelir ki artık bu kimliğinin sorumluluğundan kaçabileceği bahanelere sığınamayacaktır. Bu yüzden inkârı sürdürür ve Butler’ın dediği gibi “kendi varlığının
tanınması için kendisinin yaratmadığı kategori, kavram ve adlara bağlı olan özne,
kendi varlık göstergesini kendisinin dışındaki hem egemen hem de umursamaz bir
söylemde arar.” Bağımlılığı bir varoluş vaadi olarak sunan söylemde (Butler, 2005:
27). Böylece, aslında kendisine ait olmayan toplumsal kavramlar, kategoriler, adlar, sınıflandırmalar yoluyla var olmakta ısrar eder (Butler, 2005: 34).

Seçim Özgürlüğü ile Fanteziden Geçmek

Sartre, insanın “kendini yapan” değil de, iklim, koşullar, ırk, sınıf, dil vs. ile topluluğun tarihi, kalıtım, çocukluk koşulları, alışkanlıklar ve olaylar ile daha çok “yapılan”
gibi göründüğünü ama aslında tüm bunların bizim aracılığımızla ortaya çıktığını
açıklar (Sartre, 2011: 606-9) (Selmanpakoğlu, 2014: 53). Yani, insanlar birtakım
özellikleri taşıyan kişilerdir ama bu özellikleri değildir: Bu özellikler kişilerin seçimleriyle ortaya çıkabilir. Başkası tarafından “düşman” ya da “hain” olarak görülme,
o başkasının kendi kimliğindeki boşluğun yerini tutmak üzere fetişist bir cisimleşmedir (Selmanpakoğlu, 2014: 54). Dolayısıyla, onun gözündeki “düşman” olmayı
üstlendiğimde ancak ve ancak “düşman-olmak” ortaya çıkar. Yani, benim için de
olabilmelerinin koşulu benim de onları seçmemdir (Sartre, 2011: 659). Eğer seçip seçmemenin benim elimde olduğunu keşfedeceğim özgürlüğü reddedersem,
toplumsal ağın bu atıfları bana zorla seçtirilmiş gibi gelir ve toplumsal gerçekliğin
kamusal bakışını seçmiş olurum. Hâlbuki tersine, beni düşman görenleri, Sartre’ın dediği gibi salt nesneler olarak düşünmeyi yeğlersem düşman kimliğim ya da
toplumsal gerçeklik içinde kurgulanmış herhangi bir kimliğim –Türk olmak, Müslüman olmak, kadın olmak vs.- hemen kaybolur ve “yerini, nitelendirilemez özgür
aşkınlık olma(nın) sıradan bilincine bırakır” (Sartre, 2011: 656).
Bu işlem, fantezilerin, hem kimliğimdeki hem de semptomatik gerçeklikteki boşluğu ya da eksiği maskeleme amacıyla kurulduğunu deneyimlemektir ve Lacan
bunu “fanteziden geçmek” olarak tanımlar. Kimlikteki ve semptomatik gerçeklikteki eksik, boşluk fark edildiğinde, yani fanteziden geçildiğinde, Žižek’in ifadesiyle,
elimizde belirli bir hiç kalır; “yapıdaki ‘yanılsama’ya yer açmış olan boşluk.” Ama
bu boşluğun gerisinde görmemiz gereken “şey tam da bu hiçliğin kendisidir; olguların ötesinde, bu hiçin kendisinden, özne dediğimiz “hiç”ten başka hiçbir şey
yoktur” (Žižek, 2008: 209). O halde fanteziden geçmek, “onun ‘ardında’ hiçbir şey
olmadığını ve fantezinin tam da bu ‘hiçbir şeyi’ maskelediğini yaşayarak görmektir” (Žižek, 2008: 143).
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Bu, kimliğe tutarlılık verdiği sanılan tüm atıfların yıkımı anlamına geldiği için,
özne, fantezisine gerçeklik atfetme arzusunu sürdürür. Halbuki vazgeçilen kendini
yapan özne değil, oldurulan özne’dir, yani Sartre’ın “ciddi insan” dediği; dünyaya
kendinden daha fazla gerçeklik atfederek, kendisine de dünyaya ait olduğu ölçüde
gerçeklik tanıyan ciddi insandan (Sartre, 2011: 94). Arzumuzun boş göndergesiyle karşı karşıya geldiğimizde, yani kimlik fantezimizin aslında hiçliği maskelediğini
yaşayarak gördüğümüzde, kendimizle dolaysız olarak özdeş olduğumuz ya da taşıdığımız özellikler olduğumuz sanrısından kurtuluruz. Boşluk ya da hiçlik, insanı
olmak yerine, kendini yapmaya zorladığından, oldurulan özne ya da kimlik fantezisi yerini kendini-yapan özneye bırakır. Kendini yapmanın koşulu da özgürlüktür.
Ancak özgür olan bir varlık kendisini yapabilir, seçebilir. Bu da bir şey yerine her
şey olabilme özgürlüğü demek olduğundan insan özgürlük karşısında içdaralması
duyar. Tam da bu yüzden kimlik fantezisinden vazgeçmek istemez ve özgürlüğe
direnç gösterir, onu reddeder. Halbuki Sartre, insanın özgürlüğünü reddetme uğraşının bile başlı başına onun özgür bir varlık olduğunu gösterdiği sonucuna varır.
İnsanın özgür olmayıp belli bir öze dayalı olarak hareket ediyor olması, amaçlarının “Tanrı’dan, doğadan, ‘benim’ doğamdan, toplumdan” geldiğini düşünmektir
(Sartre, 2011: 559). Fakat Sartre’ın dediği gibi “ne ise o olan varlık özgür olamaz”:
Eğer insan önce bir doluluk gibi düşünülseydi, onda daha sonradan özgür
olacağı birtakım anlar ya da psişik bölgeler aramak saçma olurdu: tıpkı önceden ağzına kadar doldurduğumuz bir kapta boşluk aramak gibi. İnsan
kimi zaman özgür ve kimi zaman köle olamaz: tümüyle ve her zaman özgürdür ya da yoktur (Sartre, 2011: 560).

O halde görülür ki fanteziden geçme eyleminin gerek koşulu özgürlüktür: Dünyaya
kendimden daha fazla gerçeklik atfederek kendime de dünyaya ait olduğum ölçüde gerçeklik tanıyan ciddiyetim, yani kimliğimin benim dolaysız özelliğim olduğunu sanmam, kimlik fantezimin ve semptomatik gerçekliğin aslında hiçliğimi maskeliyor olduğunu görmem sayesinde dağılır ki bu fanteziden geçmemi sağlayan
özgürlüğümdür. Ancak özgür oluşumu kabullendiğimde hiçliğin içinden kendini
bilinçli olarak yapan, yani kendini seçerek olan bir varlık olabilirim. O halde kimlik
fantezisi, nihai noktada özgürlüğümü maskelemeye hizmet eder.

Sanatın ‘Gerçeklik’ ve Kimlik Siyaseti

Öznenin, kimliğini, özgürlüğünü maskelemeye yarayan bir fantezi olarak kurduğu
ve toplumsal gerçekliği de hiçliğin travmatik gerçeğinden kaçmak üzere inşa ettiği
düşünüldüğünde, sanat kurumunun da bu yapıdan bağımsız olduğunu söylemek
saçma olur. Eski Yunan’dan on sekizinci yüzyıla kadar gelen sanat / zanaat sistemi, dinî ve siyasî iktidar ilişkileriyle doğrudan çalışan bir yapıdayken, on sekizinci
yüzyıldan sonra bağımsız, “özerk” bir kurum olma girişimiyle, bugün anladığımız
anlamda yürürlüğe sokulan “sanat”, kendi kanun kurucuları ile kurumlarını yapılandırarak yine toplumsal gerçekliğin iktidar ilişkileri-fantezileri üzerinden üretilmiştir. Güzel sanatlar sisteminin bir alan ve kavram olarak kurumsal bir yapıya
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oturtulmasıyla, bırakın “özerk”liği, kişilerin davranışlarını düzenleyen normları
belirleyen kurumsallığı ile toplumsal gerçekliğin yansıtıcısı olma işlevini meşrulaştırmıştır. Güncel sanatın toplumsal sistemi deşifre ediyor görünümü ya da propagandası ile gerçekliği yeniden üretmesi de, aslında sistemin hem daha manipülatif
çalışmasına hem de estetize edilmesine hizmet etmektedir. Sonuç olarak, sanat,
toplumsal gerçekliği “gerçeklik” olarak yeniden üretmekte ve onaylamaktadır.
Bunu Platon yaklaşık 2500 yıl önce Devlet (MÖ 380) kitabında zaten tespit etmiştir. Platon’a göre mağaradaki zincirlerden kurtulmuş, aydınlığa çıkmış ve böylece
gölgeleri gerçek zannetmeyi bırakmış olan, “her yansının aslını bilen” filozoflar
devleti yönetmelidir (Platon, 2012: 236-9). Gölgelere gerçeklik atfeden siyaseti
böyle dışlayan Platon, kopyanın kopyasını yapan resim, şiir ve tiyatroyu da yaptığı
şeyin aslını bilmeyip, yalnızca görünüşü bilmesinden dolayı dışlar (Platon, 2012:
343-4). Yalnızca görünüşü bilmek; kendine mevcut görünüş, yani toplumsal gerçeklik içinde bir kurumsallık –kimlik- seçmeyi işaret eder. Sanatın, görünüşün ardındaki gerçeği kabullenebilmesi için, öznenin geçtiği süreçten geçmesi gerekir.
Öznenin, kendini gözlemlediği yerle özdeşleşerek kimliğini oluşturmasındaki gibi,
sanatın da “düşük” sınıflara karşı “yükseltilen” “anlaşılması” zorlaştırılan bir hiyerarşik sanat kimliğini kendini gözlemlediği yerle özdeşleşerek seçmesi söz konusudur. Nasıl ki bir öteki fantezisi öznenin kimliğindeki boşluğu kapatma girişimi için
kuruluyorsa sanat da “özerk” kimliğinin imkânsızlığının üstünü örtmek, boşluğu
kapatmak için “aşağı” olan bir öteki fantezisi kurar. Bu fanteziden geçerse, yani
semptomatik gerçeklikten azade bir özerk varlığının olmadığını, dahası varlığının
–kimliğinin- hiçliğini maskelemeye hizmet ettiğini kabullenirse, kimliği dağılır. Bu
nedenledir ki, sanat, semptomatik toplumsal gerçekliğe –Öteki’ye-, Rancière’in
deyimiyle, iflah olmazcasına bağımlı oluşuna tanıklık ederek her türlü özgürleşme
vaadini boşa çıkarır. Dünyanın çelişkisini kayda geçiren eserin çelişkisinin yerini
toplumsal gerçekliğin –Öteki’nin- gücüne saf tanıklık almıştır (Rancière, 2012: 46)
(Selmanpakoğlu, 2014: 131).
Toplumsal gerçekliğin gücüne saf tanıklık, bu gerçekliğin ikizinin yaratıldığı sanal
gerçeklik ile daha da onaylanır. Baudrillard, içinde yaşadığımız dünyanın, gerçekliğin ikizinin yaratıldığı sanal bir gerçeklik olduğunu ve burada artık gerçek ihtiyaçlardan ziyade sembollerin, yani imgelerin, imajların değiş-tokuşunun söz konusu
olduğunu açıklar (Baudrillard, 1993: 16). Ekran üzerinden bilgiye dönüşen her şey
sonsuz spekülasyonun nesnesi haline gelir ki, bu, her şeyin her şey haline gelerek her şeyin söyleme dönüşmesi demektir. Gerçekliğin göstergelerine sahip olan
imge, gerçekliğin yerine işlemsel ikizini ikame ederek gerçeğe kısa devre yaptırır.
Gerçekliğin göstergelerini taşıyan ikizi, gerçeğe ulaşılıp kavranmasının uzaklaştırılmasına hizmet eder. Çünkü gerçekten daha gerçek olan bu aşırılıkta, insanlar
“gerçekliğin” gerçekdışı olduğunu fark edecekleri ölçütleri kaybeder. Eğer “gerçekliğin” gerçekdışılığını kavramak mümkün olmaz ise onu değiştirmek de mümkün olamayacak demektir (Selmanpakoğlu, 2014: 149).
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Güncel sanatın toplumsal gerçekliğe saf tanıklığını gerçekliğin ikizini üretmesi
bağlamında değerlendirdiğimizde görülür ki güncel sanatın ne kimliğin bir fantezi
kurgusu oluşuyla ne de içinde kurulduğu semptomatik gerçeklikle bir hesaplaşması vardır. Aksine gerçekliği, kurumlarını ve kimlik fantezisini ya estetize ederek
ya da meşruiyetini güçlendirerek yeniden üretir.

Görüntü 3. Barbara Kruger, I Shop Therefore I Am (Alışveriş Yapıyorum O Halde Varım), afiş,
1987. (2010).

Barbara Kruger’in Alışveriş Yapıyorum O Halde Varım çalışması, öznenin, kapitalist
sistem içinde “tüketici” olarak varoluş kimliğine gönderme yapar. Irk, etnisite, din
vs. zaten tüketim metaları olarak sistem tarafından kullanılsa da odak kimlik, tüketici olmasıdır. Böylece, insanı vareden ve varederken de belli bir tanım içine hapseden kimlik politikasını, fantezisini onaylamış olur. Kuspit, Kruger’ın bu çalışmasındaki ifadenin, “ironik bir ifade olarak değil, gerçek bir ifade olarak anlaşılmış,
hatta alışveriş poşetlerinin üzerine yazılmış” olmasını “araç olarak kullandığı şeye
benzemekten” kurtulamamak ve reklam panolarını kullanmanın da aslında onları
onaylamak olduğunu açıklar. Bu da Kuspit’e göre, gerçekliğin sıradanlığına kuramsal bir zemin sağlamaktır (Kuspit, 2006: 109-11) (Selmanpakoğlu, 2014: 134).

Görüntü 4. Shirin Neshat, Mona: Our House is on Fire Series, Ahmed: Our House is on Fire
Series (Mona: Evimiz Yanıyor Serisi, Ahmed: Evimiz Yanıyor Serisi), 2013.
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Shirin Neshat’ın, 2011’de Mısır’da yaşanan olaylar sonrası orada yakınlarını kaybetmiş kişileri fotoğrafladığı bu çalışmasında olduğu gibi, güncel sanatta sıklıkla
gördüğümüz envanterci ya da etnografik tür; belli bir kültür, bölge, kimlik ya da
sınıftan kişilerin hayatlarının fotoğraf ve video çekimleri ya da tecrübelerine dair
belgelerin dokümantasyonu ile “gerçekliğin” ikizinin yaratılması, yani doğrudan
toplumsal gerçekliğin yeniden üretilmesidir. Kuspit’in ifadesiyle, böylesi çalışmalar, “toplumsal bilginin sanat olarak pazarlanmasından başka bir şey değildir”
(Kuspit, 2006: 97). Ama aslında gerçekliği estetize ederek ona daha da meşruiyet kazandıran bu pazarlamanın altında, tarihsel iz envantercisi olarak sanatçının
ortak bir tarih “gerçekliğinin” yanılsaması içinde nafile bir boşlukları doldurma
çabası yatmaktadır. Belli kültürlerin, insan özellikleri ve seçimlerinin ötekileştirilmesinin belgesinin sanat nesnesi olarak yeniden üretilmesi, siyaseten doğruculuk
tavrı altında hiçbir şeyi değiştirmeden hem sanatçının hem de izleyicinin mastürbasyon yapmasına hizmet eder. Dahası, bunların farklılığının sanat nesnesi üzerinden sergilenmesi, tam da onların ötekileştirilmesine, farklılığın propagandasına
dönüşür. Farklılığın propagandası ise aynı öznenin belirlenmiş bir kimliğin içine
sıkıştırılıp sabitlenmesindeki gibi o kültürün değiştirmek istediği o özelliğin ya da
meselenin içine kapanmasına, dolayısıyla değiştirilemezlik kabulüne hizmet eder.
“Sınıfsal hakların kazanılması-alınması mücadelelerinde de ezilenin öne çıkarılması aynı işlemi sınıfların propagandasına çevirir, sınıf ayrımını yeniden üretir”
(Selmanpakoğlu, 2014: 133). O sınıfın, kültürün, cinsiyetin, hayat tarzının vs., yani
hem ezilenin şikayetçi olduğu özelliği ya da meseleyi hem de ezenin konumunu
değiştirilemez bir olgu olarak sabitler. Bu türe Kutluğ Ataman’ın 12. İstanbul Bienali’nde (2011) sergilediği, eşcinsel olması nedeniyle verilen askerlik muafiyetini
gösteren raporu örnek verilebilir.
Devletin, bireyselleştirme işlemiyle farklılığa dayanan bir kimlik inşası yürütmesinde olduğu gibi, ‘çokkültürlülük’ propagandası da farklılıklar üzerinden
bireyin kendi kimliği üstüne kapanmasıyla sonuçlanır. Kaldırılmaya ya da
yıkılmaya çalışılan modern özneyle açılan boşluk, etnisite, cinsiyet, hayat
tarzı, siyasi tarzlar, kültürel tanımlar gibi sınıflandırmaların detaylandırılmış
alt başlıklarıyla kurulan özne ile doldurulur (Selmanpakoğlu, 2014: 133).

“Ekonomik ve sınıfsal kimlik ayrımlarına her türlü farkı da dâhil eden bir ‘çokkültürlülük’ kültürüdür artık yürürlükteki” (Selmanpakoğlu, 2014: 132).

Görüntü 5. Shadi Ghadirian, Like Everyday Series (Günlük Gibi Serisi), fotoğraf, 2000-2001.
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Shadi Ghadirian’ın Günlük Gibi fotoğraf serisi, toplumsal gerçekliğin içinde ev işleriyle ilişkilendirilerek kurulmuş klişe kadın kimliklerini, erkek bakışı ya da toplumsal bakış üzerinden işler. Tam da bu işleyiş, üretilmiş kadın kimliğini hem sabitler
hem de yeniden onaylar. Bu çalışma, aynı zamanda, kadının kendi kimliğini gözlendiği yerle özdeşleşerek kurmasını göstermesi bakımından da iyi bir örnektir.
Yani, kimliğini, erkeğin onu gözlemlediği yerle özdeşleşerek kurmasıdır ki erkek
de kendi kimliğini aynı mantık üzerinden kurgular. Görülür ki sanat, Baudrillard’ın
deyimiyle “gerçekliğe” sembolik olarak suikast düzenleyen ajan haline geleceğine,
kendi kayboluşunun sihirli ajanı olacağına, gerçekliğin içine gömer kendini (Baudrillard, 2005: 96). Kuspit’in deyimiyle, güncel sanat, izleyiciye ayna tutarak onu
onaylamak ister ve böylece de “sanki olası tek bakış açısı buymuş gibi söz konusu
izleyicinin kendine olan inancını, gerçekliğe ve yaşama olan bakış açısını doğrulamış” olur (Kuspit, 2006: 72). Zaten bir fantezi kurgusu olan “gerçekliğin” taklit
edilmesi ile, “gerçeklik” sorusunun üstünün örtülmesi derinleştirilir. İkizini ürettiği
gerçeklik her şeye her şeyi atfetmeyi getirdiğinden, atıfları ortadan kaldıracağına
daha da arttırır: Tek bir tanrıdan birçok tanrı, bir kimlikten birçok kimlik, bir atıfsal
gerçekten binlerce atıfsal gerçek üretme hali. Tanrıyı, gerçekliği, kimlikleri ortadan
kaldıracağına yeni kurmaca kimliklerin üretilmesine çanak tutar. Böylece öznenin
kendi sorumluluğundan ve özgürlüğünden daha da şiddetle kaçma girişimine yeni
malzemeler ve sağaltım alanları yaratmış olur.

Gerçekliğin Kimlik Kurgusuna Ajansal Sanat Girişimi

Görülür ki hiçlik yerine var edilen bir şey olan toplumsal gerçeklik semptomu içinde, özgürlüğünü maskelemek için bir fantezi olarak kimliğini kurgulayan bir özne
yapısı ve toplumsal gerçeklik ve kimlik siyasetini yeniden üreterek meşrulaştıran
ve estetize eden bir sanat kurumu söz konusudur. Bu nedenle ajansal sanat, sorumluluğumuzu, davranışlarımızı düzenleyen normların belirlenmesine aracılık
eden kurumlara transfer ettiğimiz irrasyonel ve yanılsamaya dayalı semptomatik
gerçekliği ve bunu sürdürerek varetmeye devam eden özneleri –kimlikleri- bir bütün olarak hesaplaşılacak olgu olarak ele alır. Ajansal sanat, özgürlüğümüzden kaçmak için devam ettirdiğimiz içinde yaşadığımız “gerçekliğin” ve kimlik fantezisinin
dışında da bir gerçekliğin ve varoluşun mümkün ve mevcut olduğunu, özgürlüğün
sürekli şimdi ve burada olmasına dayandırır. Böylece, bu atıfsal kimlik-gerçeklik siyasetinin değişiminin, özgürlüğün kabullenilmesine, dolayısıyla da seçimlerin sorumluluğunun alınmasına bağlı olduğu görülür. Özgürlüğün kabullenilmesi, hem
mevcut olanı değiştirebilme potansiyelimizle her şey olabilme imkanımızı işaret
ettiğinden hem de yaptığımız seçimlerin sorumluluğunu bize döndürdüğünden,
Sartre’ın dediği gibi, içdaralması yaratır. Bu nedenle, ajansal sanat, gerçeklik ve
kimliklerin, boşluğu-eksiği maskelemek için kurguladığımız fanteziler olduğunu
kabul etmeye direnç gösteriyor olmamızın nedeninin aslında özgürlük korkusu
olduğunu deşifre eder.
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İnsan, kendi imkânsızlığını, eksiğini gidermek ve özgürlüğün içdaralmasından kaçmak için bu “gerçekliği” koymuş ve aynı zamanda da hazır bulmuştur ama bunu dönüştürmek, baştan bir okumasını yapmak her zaman
mümkündür. İnsan, bu okumayı ve dönüşümü, geçmişi, yani oldurulmuşluğu ile hesaplaşıp ondan koparak ve bunun üzerine boş yeni bir sayfa açarak
yapar. [...] Bu başlangıç, bir yandan artık sorumluluğu transfer etmeyip her
şeyi kendisinin koymasını gerektirdiğinden içdaralmasını getirse de, diğer
yandan hiçliğinden her şeyi yaratabilme özgürlüğünün coşkusunu da getirir.
İstediği her şey olabilir ama bu seçiminin sorumluluğu da zorunlu olarak
birlikte gelir (Selmanpakoğlu, 2014: 239).

Görüntü 6. Sarah Small, Tableau Vivant: Living Picture of the Delirium Constructions
(Canlı Tablo: Hezeyan İnşalarının Canlı Tablosu), performans, 2011.

Oldurulmuşluğumuzla, yani bilinçsizce kurulmuş kimliğimiz ile hesaplaşma sürecini göstermesi ve hem “gerçekliğin” gerçekdışılığını hem de kimliklerin sınırlılığını
deşifre etme girişiminde bulunması bakımından Sarah Small’un Canlı Tablo performansı örnek verilebilir. Çıplak ve çeşitli kıyafetler içinde farklı beden biçimlerinde
120 katılımcıyla gerçekleştirilen bu performans, bir uyanış ile başlar; içdaralması
ve üzüntü sürecinden sonra çığlıklar yükselir, ayağa kalkılır ve performansçıların
birbirlerine dokundukları bir pozdan sonra derin nefes alarak bir rahatlama sesi
ile tamamlanır. Bu performansta, insanın hazır bulduğu hayata uyanması sonrasında iç sıkıntısının rahatlamaya ve nihayet hareket edebilmeye –yani değişimedönüşme sürecini okumak mümkün.

Görüntü 7. István Orosz, Crossroads (Dörtyol), gravür, 1999 .
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István Orosz’un Dörtyol çalışmasında, iki köprü ve üstlerindeki geçitlerin aşağıda
yansımasını görürüz ama ne yansımanın o görüntüye ait olması ne de geçitlerin
arasından geçmek mümkündür. Üstteki köprüde çocuk geçite bakarak oturuyorken, yansı gibi gözüken görüntüde çocuk ayağını aşağı sarkıtmış sanki gerçekliği
izlemektedir. Hem köprülerin ortada birleşiyor olmasından hem de yansımalı görüntüden iki gerçekliğin bağlantılı ya da birleşik olduğunu ve gerçekliğin gerçekdışı
ve geçitsiz oluşunu algılarız. Ama ajan olarak düşünülebileceğimiz ayağını sarkıtan
çocuğun yansısından da anlaşılacağı gibi gerçekliğin kurmaca oluşunu kabullenmek ve başka bir bakış açısına geçmek her zaman mümkündür.

Görüntü 8. Ceren Selmanpakoğlu, Özgür, özgür değil…, video, 2014. Selmanpakoğlu, C. (2014).

Özgür, özgür değil… çift kanal videonun her iki videosunda da kişi “seviyor, sevmiyor...” falında olduğu gibi papatyanın yapraklarını “özgürüm, özgür değilim...” diyerek koparır. Birinde sonuç “özgürüm”, diğerinde “özgür değilim” şeklinde çıkar.
Fakat her ikisinin sonunda da, önce etrafı kolaçan eder, sonra kalan sapı ağzına atıp
çiğner ve çıkıp gider. Böylece farklı sonuçlar çıksa da kişinin özgür olma ediminin
değişmediği, iki durumda da sapı ya da gerçekliğin artığını çiğneme özgürlüğünden anlaşılır. Bu da özgürlüğün ne tesadüfi, kadersel ne de kararsal olduğunu,
sadece ve sadece her koşulda mevcut olduğunu gösterir.
Sonuç olarak, hiçliğin travmatik gerçeğinden kaçmak için semptomatik bir gerçeklik olarak toplumsal gerçekliği kuran insan, olmak istediği imge ve kendisinin gözlendiği yer ile özdeşleşmeleri sonucu “ben”i, yani kimliğini inşa eder. Kimlik, bir
yandan ötekinin kimliği üzerinden, diğer yandan da paradoksal biçimde ötekinin
kimliğini kapsamayışı üzerinden inşa edilir. Bu da, insanın kimliğinin, temel bir
eksiği, boşluğu, yani bir imkansızlığı maskelemek için ötekinin fantezi kimliğini kurmasını işaret eder. Toplumsal atıflar üzerinden tanımladığımız ve kurguladığımız
bu fantezi kimliklere “gerçeklik” atfedilerek “ben” ve “öteki” değiştirilemezlik ilkesi içinde sabitlenir. Bunların değiştirilebilir olduğunu düşünebilmenin koşulu,
kurgusal olduklarını ve özgür olduğumuzu kabullenmektir. Bu, öznenin sabitlendiği bir şey yerine her şey olabilme potansiyeli demek olduğundan özgürlüğün
içdaralması içinde hem özgürlüğünü hem de değişimi reddetmeye endeksli bir
kimlik ve gerçeklik kurgusunu sürdürür. Sanat da bu mekanizmayı yeniden üreten bir işlem yürütür: Ne gerçekliğin gerçekdışılığını, ne kimliğin kurgusal fantezi
oluşunu, ne de kendi kurumsal yapısının toplumsal gerçeklik içinde atıfsal olarak
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kurgulandığını deşifre etmekle ilgilenir. Aksine semptomatik gerçekliği ve atıfsal
kimlikleri estetize ederek meşrulaştırma peşindedir. Ajansal sanat ise, insanın,
özgürlüğünün sorumluluğundan kaçmak için bu semptomatik gerçekliği ve sabitlenmiş fantezi kimlikleri yürürlükte tuttuğunu deşifre eder ve ne kadar reddetmeye çalışırsa çalışsın insanın özgür olduğunu ve bu nedenle de yaptığı her şeyden
sorumlu oluşunu işaret eder. Bu nedenle Sen çalışmasında, gerçekliğin kurgulanmış tuğlaları arasında özgürlüğün her zaman şimdi ve burada olan potansiyeli izleyiciyi kendisine işaret etmektedir.

Görüntü 9 . Ceren Selmanpakoğlu, Sen 7, yerleştirme, 2014. Selmanpakoğlu, C. (2014).
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Teknoloji Çağının Görsel Kültür Paradoksu:
Dijital Sanat ve Gerçeklik
Paradox of Visual Culture of The Age of Technology:
Digital Art and Reality
Doç. Dr. Erhun Şengül
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

Özet

Paradoks kavramı genel tanımıyla insan zihninde var olan ve de doğruluğuna kesin olarak
inanılan bilgilerin ya da ifadelerin, kendi içerisinde çelişkili olması ve insan mantığının sınırlarına ters düşmesi şeklinde açıklanabilir.Yaşadığımız çağda sanatın kendi analitik yapısından
ayrılması sonucunda ifade biçimi de değişime uğramıştır.Pop sanatla başlayan ve değişime
uğrayan gerçeklik kavramı, Andy Warhol’un kullandığı tüketim nesneleri ve Roy Lichtenstein’in kitle iletişim araçlarındaki imgeler ile oluşturduğu yeni anlayış, sanatta yeni bir dönemin de temsilidir.Bu geçiş döneminin ardından dijital medya olanaklarının devreye girmesi;
sanat eserinin nesnel olma boyutunun sorgulanmasına neden olmuştur. Nesnel olan sanat
durumunun değişeceğinin ilk işaretleri Performans sanatçısı Marina Abromovic’in nesnesiz
sanatı tarif eden “21. yüzyılda sanat nesnesiz olacak.Nesneler aslında izleyici ile sanatçının
niyetleri arasında birer engel.İzleyici ve sanatçı arasındaki dolaysız enerji alışverişi için nesneler aradan çekilmek zorunda” ifadesi yeni medyanın sınır tanımayan olanakları ilk evrede izleyicilerin nesneye odaklanmalarını sağlamış, ikinci evrede ise nesneden koparılmaları
suretiyle nesnenin imgesiyle yaşayan yeni bir gösteri toplumu yaratmıştır.Bu durumun son
evresi dijital çağın nesnel olmayan gerçeğini oluşturur ki “simulakr” kavramı bu noktada
devreye girer.Sanatta biçim ile içeriğin birbirinden ayrıldığı bu yeni dönemde oluşan paradokslar aynı zamanda sanatın amacını da değiştirmiştir.Dijital gerçekliğin ilk belirtileri daha
bilgisayar yaygınlaşmadan önce oluşmuştu. Daha sonra araştırma laboratuarlarıyla ilişkisi
olan azsayıdaki ilk sanatçılar, Head Mounted Displays (kask) ve Cave (duvar yerine yansıtma alanlarına sahip zar biçimli bir oda) gibi sistemlerle denemeler yapma olanağı buldular.
Dijital teknolojiler, yeni medya sanatçıları için bir deney alanı oluşturmaktadır.İzleyiciler burada interaktif olarak nesnel ve nesnel olmayan sanal dünya arasındaki karşılıklı etkileşim ve
paradokslardan oluşan bir oyuna katılmaktadırlar. Yirminci yüzyılın ikinci yarısından sonra
“nesne”ye bağımlı sanat anlayışı büyük ölçekte terkedilmeye başlanmış yerine üretim ve
tüketim üzerine yapılanan ve göstergeleri kullanan sanal ortamlar oluşturulmuştur.Dijital
sanat platformları izleyicilerin, sanki gerçekmiş gibi etkileşime geçtiği ancak gerçek olmayan
anti-nesnel bir dünyanın, çoklu algı deneyimlerini ve simgesel temsillerini yaşadığı ortamlardır.Araştırmanın amacı; dijital sanatın tarihi, gerçeklik olgusu içeren dijital sanat örnekleri ve
algı yanılsaması gibi ana temalarla birlikte yeni medya olanaklarının kullanımı ile oluşturulan
dijital sanat yapıtlarındaki nesnel gerçekliğin izleyiciler üzerinde yarattığı paradoksların sorgulanmasıdır.
Anahtar Sözcükler: Algı, Paradoks, Yeni Medya, Dijital, Gerçeklik
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Abstract

Paradox can perhaps be explained as the knowledge or ideas in human mind that are believed to be definitely true but contradictive in itself colliding with boundaries of human
reason. Expression has suffered change in the wake of art’s diverge from its analytical structure in our age. Concept of reality that began with pop art and underwent change, consumption objects used by Andy Warhol and new understanding created by images in Roy
Lichtenstein’s mass media tools do represent new an era in art. Following this transition
period, facilities by digital media led to questioning of artwork in terms of its objective
aspect. First signs that objective art would change came out in performance artist Marina
Abromovic’s “in 21st century art will be without the object. Objects, in fact, are obstacles
between the audience and artist. Objects must fade from between audience the artist for
an indirect energy exchange”. In the first phase, new media’s boundless resources allowed
audience to focus on the object and in the second phase it has created a new society of
spectacle living with image of the object through disintegration from the object. Final stage
of this state constitutes non-objective realm of digital age such that concept of simulacrum
steps in. Paradoxes forming in this new period when form and content dissociated have also
changed the very purpose of art. First signs of digital art had manifested even before computers spreaded. Then the few first artists having ties with research labs found opportunity
to perform trials through systems such as Head Mounted Displays and Cave (membrane
shaped room having reflection areas instead of walls). Digital technologies form an experiment field for new media artists. Here the audience join a game made up of interaction
between objective and non-objective virtual world and of paradoxes. After the second half
of the twenty first century object dependent understanding of art was abondened in large
scale and it was created virtual media structered on production and consumption that use
indicators instead. Digital art platforms are such environments where audience interact
with an anti objective world as if real but not in reality and experience it through multiple
perceptions and imagery representations. The purpose of this study is to question paradoxes imposed on the audience by objective reality in digital art works created by new media
instruments together with main themes such as history of digital art, digital art templets
and illusion of perception.
Keywords: Perception, Paradox, New Media, Digital, Reality
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1960’lı yıllarda Pop sanat ile birlikte değişmeye başlayan sanatta gerçeklik kav
ramı, Andy Warhol’un tüketim nesneleri ile Roy Lichtenstein‟in kitle iletişim
araçlarındaki imgelerin uyandırdığı anlayış, sanata nesnel bakış anlamında yeni
bir dönem olarak nitelendirilebilir. Kuspit’e göre Pop sanattaki bu yaklaşım sanat nesnesinin alınıp satılan bir eşya olarak algılanmasına ve onun yok olmaya
başlamasının temel nedenlerinden biri olmuştur (Kuspit: 2006). 20. yüzyılın ikinci
yarısında sanat, toplumun dünyasını ve yaşam tarzını oluşturma görevi üstlen
miştir. Bu dönemde görsel sanatlar serbest sanat olarak faaliyetlerini sürdürmek
le birlikte öznel dünyaları aşıp, olası dünyalara açılarak yeni gerçekler yaratmayı
hedeflemiştir (İpşiroğlu: 1993). Dijital dili kullanan kavram sanat, yapıt üzerinden
“kuram” ile “ideoloji” yaratmıştır.Kavram boyutu, öznel sanat anlayışını bu disipli
nin dışında bırakmaktadır. Nesne’nin içeriği değil, algıda yarattığı imgesi ön plana
çıkmıştır. Böylece dijital sanat ile birlikte gerçeğe benzeyen yeni bir gerçekliğin
adımları atılmıştır (Kahraman: 1993). 1990’ların başlarında hızla gelişen ve de
ğişen teknolojik ekipmanların sanat platformuna dahil olması yeni bir tür sanat
disiplinini de beraberinde getirmiştir. Grafik işleme yazılımlarının hızla artmasıy
la gerçekleşen bilgisayar devriminin bu ölçekteki rolü yadsınamayacak ölçüdedir.
Bilgisayar teknolojisi, sadece baskı, resim, fotoğraf, video ve heykel gibi sanatın
geleneksel kalıplarını değiştirmekle kalmayıp, Bio art, yazılım sanatı, piksel sana
tı, dijital sergilemeler ve sanal gerçeklik gibi tüm yeni alanlarında sanata dahil
edilmesine olanak sağlamıştır. Donanım ve yazılım üzerine temellenen bilgisayar
teknolojisi, sürekli yeni ifade biçimleri arayan sanat ile içiçe geçmiş, teknoloji ile
sanatın yakınlaşma oranı artmıştır.Web müzeleri ve sanal sergilerin yaygınlaşması
sanat eserlerinin görüntülerine erişim olanaklarını olabildiğince kolay bir hale dö
nüştürmüştür.Sanatın bu yeni platformu sanatta gerçeklik kavramınında yeniden
irdelenmesi sorununuda beraberinde getirmiştir. Teknolojinin, günümüzde getir
diği en önemli özelliklerden birisi de hız kavramıdır.Hız olgusunun değişmesi bire
yin algılama sürecinde kökten değişimlere sebebiyet vermektedir.Bunun sonucu
izleyicileri gerçekten daha gerçek görünen ancak nesnel gerçeklik olgusuyla ilişkisi
olmayan melez bir tür sanat disiplini ile karşı karşıya bırakmaktadır. Yanılsama’
nın devreye girdiği bu nokta gerçek mimari mekan deneyimini de yok etmektedir.

Dijital Kültür ve Sanat

Çağımızda kullanımı gittikçe yaygınlaşan dijital ortamlar sanatın bazı kavramlarını
değiştirmeye başlamıştır.Dijital olarak ifade edilebilen herşeye enformasyon adı
verilmesiyle birlikte sanat yapıtı da birçok şey gibi enformasyona dönüşmüştür.
Artık sanatçıların üretimi için herhangi bir fiziksel mekana gerek duyulmadan dijital sanat üretileri bilgisayarlar ve yazılımlarla sanal ortamlarda oluşabilmektedir.
Hızla dijitalleşen dünyamızda günümüz teknolojisi geleneksel tekniklerle üretilmiş sanat yapıtlarının dijital ortamlarda yeniden üretimine olanak sağlayarak ve
nesnelliklerini ortadan kaldırarak birer enformasyon haline dönüştürmektedir.Bu
duruma en iyi örnek geleneksel yöntemlerle üretilen sanat yapıtlarının dijital ortamlara aktarılarak paylaşılmasıdır.Bu noktada gerçeklik kavramı oldukça önemli
bir yere sahiptir. Eserin nesnel gerçekliğinin olmadığı sanal ortamlar; izleyicilerin
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algılarını yoğun uyaranları sayesinde çoklu olarak etkilemekte gerçek olmayan
ama gerçekten daha gerçekmiş gibi algılanan platformlar yaratmaktadır.Sanal
gerçeklik olgusu günden güne çağımız bireylerini etkisi altına almaktadır, peki dijital kültürün en önemli yapı taşlarından biri olan sanal gerçekliğin tanımı nedir?
Bu soruyu Holywood filmlerinde, bilgisayar oyunlarında karşımıza çıkan ve bütün
duyularımıza hitap eden bir teknoloji diye de cevaplayabiliriz.Ancak daha geniş
tanımıyla; sanal gerçeklik, bilgisayar ortamında oluşturulan üç boyutlu resimlerin
ve animasyonların teknolojik araçlarla insanların zihinlerinde gerçek bir ortamda
bulunma hissini vermesinin yanı sıra, ortamda bulunan bu objelerle etkileşimde bulunmalarını sağlayan teknoloji olarak tanımlanabilir.Sanal gerçeklik, gerçek
dünyaya ilişkin bir durumun, bilgisayar tarafından yaratılmış üç boyutlu bir benzetimi içinde, kullanıcının bu benzetim ortamını vücuduna giydiği çok özel aygıtlar
yardımıyla duygusal olarak algıladığı ve bu yapay dünyayı yine bu aygıtlar aracılığı
ile etkin olarak denetleyebildiği sistemlerdir. Sanal gerçeklik uygulamaları, kullanıcılarına bilgisayar tarafından yaratılmış yapay dünyaya girebilme, orada çeşitli
deneyimler yaşama ve orayı yönlendirebilme olanağı sağlar (Deryakulu:1999).Bugünkü anlamda sanal gerçeklik teknolojisinin gelişmesi 1980’leri bulur.Başlangıç
çalışmalarından birisi 1980’lerin ortalarında NASA tarafından gerçekleştirilmiştir.
İnsanların yerine robotların kullanılması gereken bir uzay ortamı ve mutlaka insan
yetenekleri gerektiren bir onarım sorunu ile karşı karşıya kalınmış, çözüm olarak
uzaydaki robotla astronotun senkronize hareket etmelerini sağlayan bir sistem
(ilk telepresence sistemi) geliştirilmiştir (Carter: 1991).
Dijital sanat günümüzde; sanatsal pratikleri için sadece tek bir estetik alanı tarif
etmez.Sanatçılar dijital teknolojileri baskı, dijital fotoğraf, video gibi sanatsal pratikler de dijital olanaklardan faydalanmaktadır.Eserler doğrudan olarak dijital’in
karakteristik özelliklerini taşırken bazı durumlarda ise eserlerin dijital ya da analog özelliklerin hangisini taşıdığını net bir şekilde söyleyebilmek çok kolay değildir
(Paul: 2002).Sanal gerçeklik sistemi için üç ana unsur oldukça önem taşımaktadır; bunlar sırasıyla gerçeklik olgusu, kontrol mekanizması ve doğallık şeklindedir.
Gerçeklik bildiğimiz pozitif bilimlerdeki gerçeklikle alakalıdır ve izleyiciye nesnel
gerçeklik ortamı yaratır. Kontrol mekanizması ise sistemin kontrolünün bir program ya da bir birey tarafından kumanda edilmesini sağlar.Doğallık ise sistemin
en önemli parçası olarak nitelendirilebilir bu unsur herşeyin nekadar inandırıcı
olduğu ile, kullanıcının perspektifinden nesnelerin ve mekânın pozisyonu ve birbirlerine oranları ile ilgilidir.Sanal gerçeklik sisteminin cevap verme süresi de inandırıcılık ve doğallık açısından oldukça önemlidir.Bu noktada meydana gelebilecek
herhangi bir gecikme ki; bu saniyenin onda biri bir sürede olabilir izleyicide doğallık açısından problem yaratmaktadır. Yaşadığımız çağda yeni ifade biçimlerinin
ortaya çıkması fotoğraf, heykel, sinema, müzik, grafik ve daha birçok geleneksel
ifade biçiminin yanında “kullanıcı arabirimi”, “yazılım”, “sensör”, “etkileşim” gibi
yeni medya araçlarınıda görsel kültürümüze dahil etmektedir.Bu yeni araçlar da
yeni melez üretim yöntemleri anlamına geliyor. Ses grafiğe, hareket ve fizik ise
sese dönüşüyor.İnternet ve siber uzayda var olan bilgi, sonsuz haritalara (mapping), haritalar da özgün grafiklere dönüşüyor.Böyle bir ortamda sanatçı, tasarım-
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cı ve bilim adamı kendi mesajlarını iletmek için sürekli yeni yöntemler ortaya koymak durumundadır.Gerçek ortam algısında, gözlemci mekânsal bilgi ile çevrilidir.
İç mekân durumunda gözlemci mekânın içindedir; dış mekânda ise, gözlemci gökyüzü, doğal ve yapay çevre ile sarılı bir ortamda yapıyı algılar.Dolayısıyla gözlemci,
her daim farklı noktalardan gelen mekânsal bilgi ile çevrilidir.Sanal gerçeklik ortamın içine girme yani gerçek ortamdan koparak sanal ortama girme özelliğinin yüksek olması, gerçeklik duygusu yaratmakta ve duygusal geri dönüşü arttırmaktadır.
Yaşadığımız yüzyıl yeni bir oluşumuda beraberinde getirmektedir.Dijital kültür alt
yapısı ile donatılmış bu yeni kültürel oluşum sanal gerçeklik teknolojisi sayesinde
sanatçılara yeni ve yaratıcı yapıtlar oluşturmada sınırsız alternatifler sunmaktadır.

Algı ve Paradoks

Paradoks kavramının anlamı çatışkı veya çelişki şeklindedir.Doğruluğuna inanılan
herhangi bir ifadenin ya da bilginin insan sezgilerine ters düşmesi bir paradokstur.
Yine herhangi bir ifadenin veya ön görünün, eyleme geçmesiyle öngörülenin tam
tersi sonuçlar vermesi de paradoks olarak yorumlanmaktadır.Tekonolojinin sanatla etkileşiminden ortaya çıkan ve yeni medya sanatları olarakta bilinen bu yeni
ve melez sanatın türleri her geçen gün izleyicilerin algılarında farklı paradokslara
neden olmaktadır. Bunlardan bazıları; etkileşimli sanat, internet sanatı, elektronik
sanat, dijital sanat, multimedya sanatı”, bilgisayar-temelli sanat, işlemsel sanat,
telematik sanat, oluşumsal (generative) sanat, enformasyon sanatı, sanal gerçeklik (veya “genişletilmiş gerçeklik”) sanatı, yazılım sanatı, e-posta sanatı, viral sanat
olarak sayılabilir. Bunların hemen hemen tümü özel olarak da bilgi ve iletişim teknolojileriyle kurulan küresel ağ ile ilişkilendiği için, “ağ sanatı” terimini kullanmak
doğrudur.Ağ, gerçeklik üzerinde, içinde, etrafında ikinci bir “sanal” gerçeklik” yarattığı için de, bu sanatı “sanal” olarak adlandırabiliriz. “Sanal” evet, ama “gerçek”…Gerçek olmayan ama gerçekten daha gerçek görünen bu yeni oluşumda en
önemli nokta algı yanılsamasıdır.Sanal gerçeklik ortamın içine girme yani gerçek
ortamdan koparak sanal ortama girme özelliğinin yüksek olması, gerçeklik duygusu yaratmakta ve duygusal geri dönüşü arttırmaktadır.Gerçek ortam ve sanal
gerçeklik ortamındaki algısal farkları araştıran çalışmalarda, içine girme derecesi
daha yüksek olan sanal ortamlardaki algısal tepkilerin, gerçek ortamdaki tepkilere
daha yakın olduğunu ortaya konulmuştur.Bilgisayar teknolojisinin yaygınlaşması
ve sanatçıların bilgisayarı kısa sürede kullanmaya başlamasıyla, resim, heykel ve
kavramsal sanat disiplinlerinde de bu yeni medyanın olanaklarının kullanımı gitgide yaygınlaşmaktadır. Çok sayıda animasyon, dijital tasarımlar dünyası büyük
bir hızla ilerlemiş, müzelerde özel sergiler bölümünde, bu türden üretilmiş işler
izleyici karşısına çıkarılmıştır.Video enstelasyonlar, üç boyutlu tasarımlar gibi “art
work” yani “eser”ler boya ve tuvalin yerine,fotografik materyallerin kullanımına
açılmışmıştır (Çokokumuş:2012).

Dijital Sanat, Gerçeklik ve Yanılsama

Sanatın teknoloji ile olan ilişkisi tarih boyunca birbiriyle doğru orantılı gelişmiştir.
Aynı zamanda bu iki kavram insanı diğer varlıklardan ayıran iki temel unsur olarak
var olmuştur.Dolayısıyla,bir yapıtın üretim sürecinde teknolojinin varlığı, sanat-

Uluslararası Sanat Sempozyumu

531

ta doğayı yansıtmaktan uzaklaşarak bir deney görüntüsü vermiştir.Sanatçı, başka
araçlarla ya da tekniklerle üretmesi mümkün olmayan sanatsal yapıtlarını bigisayar teknolojisini kullanarak üretmeye başlamıştır.Bilgisayarın devreye girmesiyle
birlikte öncelikle gerçeğin anlamı, içeriği, konumu neredeyse tümden değişmiştir.
Gerçeklik yanılsaması oluşturmak, tarih boyunca görsel sanatların temel kaygılarından biri olmuştur.Çin resminden kübizme, çeşitli coğrafya, felsefe ve dönemlereait pekçok sanat hiçimi ve biçemi, uzamın tanımlanmasında ya da temsilinde
zamanın ve çoklu görüş açılarının çeşitli türleri meydana gelmiştir.Bu bağlamda
sanat tarihi, gerçekliğin ifadesini farklı görünüş ve anlam katmanları üzerinde görselleştirilmesiyle oluşmuştur.
Sanallık artık her alanda ve düzeyde yerleşik gerçeğin yerini almış, sanatsal üretimde ön plana çıkmıştır (Sağlamtimur:2010).1960’lı yıllar, daha sonra sanal gerçeklik diye anılmaya başlanacak gidiş gelişe uygun, interaktif bilgisayarda yaratılmış ortamların ilk geliştirilen hallerine tanık olmuştu.1970’lerde, katılımcıların bir
televizyon ekranında gösterilen simüle edilmiş bir ping pong oyununa interaktif
bir şekilde dahil oldukları “Pong” gibi ticari video oyunlarının çıkışına tanıklık etti.1982’de sinema seyircileri, bilim-kurgu filmi Tron’da dijital bir sanal ortam tasarlayabilen bilgisayar grafiğinin etkileyici bir şekilde kullanılmaya başlanmasını
büyük bir heyecanla karşıladılar (Görüntü 1).

Görüntü 1. Tron Film Afişi, 1982
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2000’li yılların ortalarına doğru Amerika Birleşik Devletleri’nde video oyunları inanılmaz satış rekorlarını kırdı ve Half-Life 2 gibi oyunlarda oluşturulan yanılsamanın
etkisi gittikçe gerçeğe benzeyen simülasyonların önünü açtı. Elektronik medyanın
sanatçılara sağladığı yeni olanaklar yazılımlarında artmasını sağlamış ve bunun
sonucunda nesneyle ya da maddenin kütlesiyle hiçbir bağı bulunmayan ama gerçekmiş gibi deneyimlenen yeni platformların oluşumlarına öncülük etmiştir.Dijital
ortamda yapıt üretmenin gerektirdiği teknik uzmanlık ve masraflardan dolayı,
sanatçıların şirketlerin ve kurumların ciddi desteğinden faydalanmaya başladığı
1990’lara kadar bu alanda sanatsal çalışmalara az sayıda rastlanmaktadır (Shanken:2012).1993 tarihli Toni Dove’a ait “Archaeology of Mother Tongue” adlı çalışmada dijital gerçekliğe ait çeşitli belirtiler bulmak mümkündür.Çalışma izleyicilerin yön verdiği bir veri eldiveni sayesinde gerçekleşir. Çalışmada bir çocuğun
öldürülmesini araştırmak üzere başlayan soruşturma memurunun etrafında dönmektedir.İzleyici nesnelere eldiven sayesinde dokununca nesneler gerçekmiş gibi
büyür ve hikayeleri ortaya çıkar.Dolayısıyla onlar büyüdükçe içlerine girmek ve
ona denk düşen anlatıları dinlemek mümkün olmaktadır (Görüntü 2).

Görüntü 2. Toni Dove, “Archaeology of Mother Tongue”,1993.

1997 Tarihli Art+Com tarafından gerçekleştirilen“The Invisible Shape of Things
Past” isimli çalışma iki boyutlu video görüntülerini üç boyutlu statik nesnelere
çevirerek, uzam parametresini ve zamanın doğasını irdelemeye yöneliktir.Bilgisayarda oluşturulmuş film sekanslarının tek tek kareleri, üçüncü boyuttaki uzamın
yerine zamanın konmasıyla katı nesnelere dönüşür.Bunun sonucunda izleyicilerin
sanal ortama girmelerine, onu incelemelerine ve daha iyi kavramalarına imkan
tanımaktadır (Görüntü 3).
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Görüntü 3. Art+Com, “The Invisible Shape of Things Past”, 1997.

2000 Tarihli Allan Dunnıng’e ait “Einstein Brain” isimli sanal gerçeklik enstelasyonunda izleyiciler interaktif biçimde, bilim ile mit arasındaki çeşitli zihinsel manzaralardan geçerler.Gerçek boyutlarda bir figür odanın ortasında, ısıya tepki vermesini sağlayan termokromik boyalı bir biçimde uzanmaktadır.Bir izleyici soluk
aldığında ,bedene dokunduğunda ya da sadece yaklaştığında, anatomik bakımdan doğru parçalar renk değiştirir ve bunu gösteren resimler seslerde duvarlara
ve döşemeye yansıtılır (Görüntü 4).

Görüntü 4. Allan Dunnıng, “Einstein Brain”, 2000.

Sanat eseri karşısında günümüz teknolojisi ve uygulamaları, izleyicilerin konumu
nu değişime uğratmıştır.Günümüz izleyicisinin sanat eseri karşısında sadece ‘izle
yen’ olmaktan çıkıp, interaktif biçimde o eseri değiştirebilmeye varan müdahale
leri yapabilecek yetkiye sahip olabilmesini sağlamıştır.Sanal gerçeklik ortamında,
objeler’in material niteliklerinin dinamik ve dönüştürülebilir benzeştirimi ya da
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yaratımı mümkündür. Daha da geniş anlamda, karmaşık melez materyal tanımla
malarının ve pozitif bilimlere dayalı materyal soyutlamalarının süreçsel ve simüle
edilebilen ya da yaratılan çeşitli ortam karakteristikleriyle etkileşiminin; örneğin
nesnelerin birbirleriyle ve ortamla etkileşiminde yoğunluk, sürtünme vb. gibi
madde özniteliklerinin etkisi de dahil olmak üzere sanal olarak ifadesi olanaklı
hale gelmektedir.Bu durum izleyicilerin dijital sanat platformlarında gerçekleşen
işlerle karşılaştıklarında doğrudan algı sürecine ciddi bir müdahalae şeklindedir.
Sanal gerçeklik teknolojisinde bu amaçla yüksek performanslı ve gelişmiş grafik
gücüne sahip bilgisayarlar ile insanı (insan vücudunun sanal formunu ve insan
duyularını) bilgisayar ortamına taşıyan elektronik başlık (BOOM=Binocular Omni
Orientational Monitor), özel veri eldiveni veya tüm vücudu kaplayan bir giysi kul
lanılır.Bu donanım sayesinde insanın hareketleri ile ilgili bilgiler anında bilgisaya
ra aktarılmaktadır. Bilgisayar bu bilgileri işleme tabi tutarak vücudun, başın, elin
veya gözün mevcut ortama göre konumunu saptar, sanal mekânı veya objeyi ona
göre hareket ettirerek insan ile bilgisayar ortamındaki üç boyutlu dünya arasında
gerçek ortamdakine benzer iletişim kurulmasını sağlar (Ceran:1992;Stone:1991).
İzleyici özel olarak hazırlanan elbiseler ve sanal gerçeklik başlığı adı verilen çe
şitli ekipmanlarla deneyimlediği mekanı gerçekten daha gerçek olarak algılar.Bu
durum neyin gerçek olduğu paradoksunu da beraberinde getirir.Görsel, işitsel ve
tensel uyarıcıların çokluğu ve gerçekçiliği izleyicileri etkileyerek yeni deneyimle
melere yönlerdirmektedir.

Sonuç

Bireyin gerçek mekânı nasıl tanımladığı, mekânın onun için anlamını, ona ne du
yumsattığı söz konusu olduğunda, o ortamın nasıl algılandığı sorusu önem ka
zanmaktadır.Algı, insanın içinde bulunduğu çevreyi tanıması ve anlamlandırma
sı açısından önemli bir olgudur.Mekânın tasarımında, değerlendirilmesinde, ve
yeniden üretilmesinde, kısacası mimari alanda yer alan her türlü eylem, olgu ve
süreç içinde önemli bir yer tutmaktadır.Dijital teknoloji ekipmanlarıyla oluşturu
lan yeni sanatsal çalışmalar günden güne artış göstermekte ve izleyicilerin nesnel
gerçeklikle dijital gerçeklik arasında yaşadıkları ikilemin paradoksunu güçlendir
mektedir.Bu durum psikolojik açıdan ele alındığında sanal gerçeklik platformla
rının insanlar üzerinde negatif yönde etkisi olabileceği gerçekle hayal arasında
sıkışıp kalabileceği yönündedir. Oldukça maliyetli ekipmanlara gerek duyulduğu
dijital sanat üretilerinde çalışmaların çeşitli sponsorlar ve kurumlar desteğinde
artacağı kesindir.Bu tür çalışmalar melez sonuçlar ve uygulamacılar çıkartarak,
geleneksel disipliner araştırma ve eğitimin sınırlarını zorlayacaktır.Bu bağlamda
dijital gerçekliğin izleyici üzerinde yarattığı paradoks daha da artarak gelişecektir.
Sonuç olarak bu tür çalışmalar dil, bilim, teknoloji, tasarım ve mühendislik bağla
mında genişleyen ve yaratıcı anlam biçimleri ve yapıları yaratacaktır.
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Siyaset ve Sanat Ekseninde Hans Haacke’nin
Çalışmalarına Bir Bakış
An Overview to The Works of Hans Haacke
in Axis of Policy & Art
Arş. Gör. Tuğba Taştan
Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü
Arş. Gör. Burak Boyraz
Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Bölümü

Özet

Birleşik Devletler ile Sovyetler Birliği arasında İkinci Dünya Savaşı sonrasında başlayan askeri
ve siyasi gerilimler, başta Avrupa kıtası olmak üzere dünyanın pek çok bölgesini etkilemiştir.
Ancak Soğuk Savaş olarak adlandırılan bu dönemde bilim, teknoloji, iletişim ve savunma
sanayi alanlarında önemli gelişmeler yaşanırken, sanat alanında da ciddi dönüşümler gerçekleşmiştir. Öyle ki, Birinci Dünya Savaşı döneminde sanat anlayışına karşı protest bir tutum
sergileyen Dada hareketinin çok sonrasında, 1960’lı yıllarda pek çok sanatçı “sanat eseri
kavramını” sorgulamaya devam etmiş ve nesne ile düşünce arasındaki bağı yeniden tetkik
etmiştir. Bu süreçte, politikanın sanata olan etkisini de görmezden gelmeyen sanatçılar, gerçeklik olgusuyla ilgili yeni fikirler beyan ederken, müze ve galerilerin misyonuna dair eleştirel
değerlendirmelerde de bulunmuşlardır.
Bu metinde de; çalışmaları çoğunlukla kavramsal sanat akımı içinde değerlendirilen Hans
Haacke’nin Soğuk Savaş dönemindeki (1945-1991) yapıtları, sanatçının sanat ve siyaset olgularına bakış açısına dair yazınsal bir denemeyle incelenmiştir. Zira protest enstalasyonlarıyla tanınan Alman asıllı sanatçı, yukarıda bahsi geçen konularda çağdaşlarından rol çalmış
ve günümüzde hala tartışılan eserler üretmiştir.
İçerik olarak metne değinmek gerekirse; “Soğuk Savaş Dönemi” adlı ilk bölümde öncelikle
sözü geçen dönemdeki siyasi değişimler anlatılmış, sonra da bu değişimlerin farklı alanlardaki etkileri belirtilmiştir. “İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Değişen ve Gelişen Sanat Algısı”
başlığını taşıyan bölümde ise sanat algısının Dada sonrasındaki dönüşümü kısaca ele alınmış
ve Birleşik Devletler odağında plastik sanatlarda deneyselliğin gelişimi özetlenmiştir. H. Haacke’nin biyografisine ve sanatsal duruşuna yer verilen “Hans Haacke” başlıklı üçüncü bölümde ise sanatçının eserlerinden örnekler yorumlanmıştır. Bu doğrultuda son bölüm olan
“Sonuç” bölümünde de; metin adına yapılan araştırmalar ve elde edilen veriler eşliğinde bir
değerlendirme yapılmış, sanat ve siyaset kavramları tartışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Plastik Sanatlar, Kavramsal Sanat, Sanat Tarihi, Soğuk Savaş,
Hans Haacke

Uluslararası Sanat Sempozyumu

537

Abstract

Military and political tensions after the Second World War began between the United States
and Soviet Union, affected many parts of the world particularly Europe. However, while important developments were taking place in science, technology, communication and defensive industry areas, the seriously transformations took placed in art field during the period
which is called as Cold War. Indeed, many artists in 1960s have continued to question “the
concept of a work of art” and examined again the connection between object with idea,
after Dada showed a protest attitude towards the sense of art in the First World War period.
In this process, the artists, who did not ignore the policy of effect to art, have declared new
ideas about the case of authenticity and they have also made critical evaluations concerning the mission of museums and galleries.
In this text, also; studies are usually considered within the conceptual art movement Hans
Haacke’s works in the Cold War period (1945 - 1991), have been analyzed through about a
literary essay the artist’s perspective to art and politics phenomenon. German-born artist
known for his protest installations has a part from other artists in the above-mentioned
issues and produced works still in debate.
To address the content of the text; the first part that is named “Cold War” has primarily
been described the political change during the mentioned period, then the effects in different fields of these changes has been expressed. “Changing and Developing Perception
of the Art After the Second World War” titled chapter briefly discussed the transformation
of post-Dada perception of art and summarized the development of experimentation in
the plastic arts in the focus of United States. Examples of the artist’s works have also been
interpreted in the third section under the titled of “Hans Haacke” that is given H.Haacke’s
biography and his artistic attitude. In this respect, the last section in “Conclusion”; studies
have been conducted on behalf of the text and carried out an assessment accompanied by
obtained data, the concept of art and politics are discussed.
Keywords: Plastic Arts, Conceptual Art, History of Art, Cold War, Hans Haacke
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İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Birleşik Devletler ve Sovyetler Birliği küresel güç
olma konusunda rekabet etmeye başlarken, bu rekabetle birlikte soğuk savaş
olarak adlandırılan yeni bir döneme girilmiştir. Ancak yazar Sean Sheehan’ın “The
Cold War” (2004) adlı eserinde periyot olarak; “1945 ve 1991” aralığına işaret et
tiği bu dönem, siyasi alanda olduğu kadar kültür ve sanatın gelişimi için de önemli
bir yere sahiptir (s.4)1. Zira, İkinci Dünya Savaşı’nı takip eden süreçte kültür ve
sanat kavramları küresel anlamda yeniden ele alınmış, özellikle kültürel mirasla
rın korunması üzerine somut adımlar atılmıştır. Yine bu dönemde kültürle olduğu
kadar felsefe ve siyasetle de yakın ilişki içinde olan sanat alanı da; deneyselliğe
olanak tanıyan, kavramsallığa yatkın ve disiplinlerarası bir çalışma ortamı bul
muştur. Böylece plastik sanatlar üzerine çalışan sanatçılar güncel olaylara daha
yakın durarak, kimi zaman protest kimi zaman da politik propaganda içerikli üre
timler gerçekleştirebilmek için fırsat yakalamıştır.
İkinci Dünya Savaşı döneminde henüz çocuk olan, soğuk savaş döneminde ise
özgün üretimlerinin temellerini atan Alman asıllı Hans Haacke’nin yapıtları da
dönemin sanat algısını yansıtmaları açısından önem taşımaktadır. Bu bağlam
da Siyaset ve Sanat Ekseninde Hans Haacke’nin Çalışmalarına Bir Bakış adlı bu
metinde sanatçının protest duruşuna yönelik bir çözümlemeyle, soğuk savaşın
kavramsal sanat üzerindeki etkisine yönelik yazınsal bir deneme gerçekleştirmek
amaçlanmıştır.
Belirtilen amaç doğrultusunda metnin kapsamına değinmek gerekirse; konuyu
bir “özne” örneklemiyle analiz etmeye çalışan bu denemede, plastik sanatlar
üzerine inceleme yapmak için coğrafi bölge olarak Avrupa kıtası ve Birleşik Dev
letler seçilirken, Haacke’nin de yapıtlarını ürettiği “1945 ve 1991 / soğuk savaş”
periyodu araştırmanın tarihsel çerçevesini oluşturmuştur. Ayrıca ilgili dönemi ve
sanatçıyı analiz etmek için kullanılan yöntem çoğunlukla literatür taramasıyken,
sanatçının yapıtlarını görsel yönden tetkik edebilmek için bir dijital arşiv incele
mesi gerçekleştirilmiştir.

Soğuk Savaş Dönemi

Küresel bloklaşmanın Birleşik Devletler ve Sovyetler Birliği kutuplarına odaklan
dığı ancak siyasi hareketlerin çoğunlukla Avrupa kıtasında yaşandığı soğuk savaş
döneminden bahsetmek için tarihçi Norman Davies’in “Avrupa Tarihi” adlı ese
rindeki; Divisa et Endivisa, Bölünmüş ve Bütünleşmiş Avrupa: 1945-1991 başlıklı
metni bize yardımcı olabilir2.
N. Davies’e göre İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa politik ve askeri bloklaş
ma içinde bölünürken, Avrupa Konseyi (1949 sonrası) ve Avrupa Ekonomik Top
luluğu (1957-1958 sonrası) ile başlayan girişimler kıtaya yeni bir dinamizm getir
1- Bazı kaynaklarda ilgili periyodun başladığı tarih 1947 olarak geçmektedir. Ancak Sean Sheehan’ın The Cold
War (2004) adlı eserinde olduğu gibi soğuk savaşı İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından yaşanan gelişmelerle
ilişkilendiren tarihçiler, başlangıç olarak 1945’i dikkate almaktadır.
2- Norman Davies’in ifadeleriyle (1996); soğuk savaş “siyasal, ekonomik ve ideolojik yönden dünya çapında
komünist güdümlü devrimlerin hamisi olma iddiasındaki” Sovyetler Birliği ile “demokrasi, kapitalizm ve serbest
ticarete kendini adamış bir diğer güç” Birleşik Devletler arasındaki rekabettir (s.1178).

Uluslararası Sanat Sempozyumu

539

miştir (Davies, 1996: 1123-1134). Bu çerçevede Birleşik Devletler’in de desteğiyle
özellikle Batı Avrupa’da kalkınma hızlanmış, sömürgecilik anlayışı da savaştan3
sonraki yıllarda iyiden iyiye tasfiye edilmiştir (Davies, 1996, s. 1123-1134). Yine
aynı dönemlerde Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), başarılı askeri ope
rasyonları ile dünya genelinde kabul görmeye başlarken, siyasi anlamda da Batı
Avrupa’da komünist partilerde gözle görülür bir düşüş yaşanmıştır (Davies, 1996,
s. 1138-1139).
Bilimsel alanlarda ise bütün dallarda bir hareketlilik başlarken sosyal bilimlerde4
eski disiplinler üzerinde yeni etkiler tartışılmıştır (Davies, 1996, s. 1144). Ancak
bu dönemde Birleşik Devletler ve Sovyetler Birliği’nin uzay çalışmaları5 yaşanan
bilimsel devrimin asıl sembolü olmuştur. Askeri alanda da birkaç farklı aşamadan
geçen6 bu rekabet sırasında, 1950’lerde Birleşik Devletler hem nükleer hem de
havadan atılan silahlarla öne çıkarken, Sovyetler7 Sputnik programlarıyla insan
sız uzay uçuşları konusunda ciddi mesafeler kat etmiştir (Davies, 1996, s. 1178).
Daha sonraları Apollo 11’in Ay’a inmesiyle farklı bir boyut kazanan bu rekabet,
her iki ülkeyi de uzay teknolojileri konusunda birer dünya lideri konumuna getir
miştir.
Bu gelişmelere ek olarak bilim ve teknoloji ile yakın ilişki içinde olan iletişim araç
larının sayısı da İkinci Dünya Savaşı sonrasında artış gösterirken, okuma yazma
oranının yükselmesiyle özgür basın anlayışı gelişmiştir (Davies, 1996, s. 1144)8.
Böylece The Times, Le Monde ve Corriera dela Sera gibi süreli yayınların yanı sıra
popüler bulvar gazetelerinin ortaya çıkmasıyla basın anlayışı hareket kazanırken,
genel televizyon yayınları soğuk savaşın erken dönemlerinden itibaren izleyici
kitlesini arttı rmaya başlamıştır (Davies, 1996, s. 1144)9.
Kültürle ilgili çalışmalarda ise özellikle Batı Avrupa’da yaşanan büyük ilerleme10,
Birleşik Devletler’in kendi kültürel değerlerini kıtanın bu bölgesine yaymasına
aracılık etmiştir (Davies, 1996, s. 1143). Ancak daha geniş bir perspektiften bak
mak gerekirse soğuk savaş döneminde kültür adına atılan en somut adımlar, kül
tür politikaları için yapılan uluslararası çalışmalar olmuştur.
3- İkinci Dünya Savaşı.
4- Psikoloji, ekonomi, sosyoloji vb.
5- Havacılık konusundaki rekabeti.
6- Bkz. Moskova Toplantısı.
7- Sovyetler Birliği’nden biraz daha bahsetmek gerekirse, yazarlar Nicholas V. Riasanovsky ve Mark D. Steinberg’in
altını çizdiği gibi Josef Stalin sonrasında ülkede dış politikada karmaşık stratejiler izlenmiş, soğuk savaşın ilerleyen
yıllarında 1967-1973 yıllarındaki İsrail-Arap Savaşları ve Vietnam Savaşı gibi konulara dikkat gösterilmiştir (Riasanovsky ve Steinberg, 2011, s.605-609). Bu bağlamda, 1970’li yılların ortasından itibaren yakalanan siyasi istikrarla
Batıda Sovyetlerin genel anlamda askeri açıdan Birleşik Devletler’i yakaladığı konuşulmaya başlanmıştır (Riasanovsky ve Steinberg, 2011, s. 609).
8- Neredeyse elli yıl boyunca süren bu dönemde üç farklı kıtada ciddi siyasi değişimler olurken, politika adına
kullanılan iletişim yöntemleri de değişime uğramıştır. Görsel, işitsel ve yazınsal propaganda olarak üç grupta toplayabileceğimiz bu iletişim yöntemlerini özetlemek gerekirse; gelişen teknoloji eşliğinde telefon ve radyo cihazları pratikleşirken, ses kalitesini yükseltmek adına yapılan çalışmalarla hitabetin etkisi arttırılmıştır. Görsel alanda
ise televizyonlar, sinema ve posterler gibi iletişim araçları yine teknolojiden yararlanmış; davranış bilimleri gibi
disiplinlerle iş birliği yapılmıştır. Yazınsal propagandaya dahil edebileceğimiz süreli yayınlardaki metinlerde de
düşünce özgürlüğü günden güne kendini hissettirmiş ve hükümet yanlısı ya da hükümet karşıtı söylevler bireysel
metinlerle dile getirilmiştir.
9- N. Davies’in belirttiği şekliyle genel televizyon yayınları; Fransa’da 1944’de, Britanya’da 1946’da, Batı Almanya’da ise 1952 yılında başlamıştır (Davies, 1996, s.1144).
10- Teknoloji, kitle iletişimi ve televizyon aracılığıyla.
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Görüntü 1. İkinci Dünya Savaşı sonrasında güçlü ekonomisiyle istikrarlı biçimde büyüyen
Birleşik Devletler, popüler kültür aracılığıyla yerel kültür öğelerini diğer ülkelere taşımış ve bu
öğeleri ikonlaştırmıştır. Bkz. New York (Liberty Island), Özgürlük Heykeli

Yazar Hıfzı Topuz’un önemli eseri “Dünyada ve Türkiye’de Kültür Politikaları” adlı
eserinden okumalar yapmak, sözü edilen küresel adımları incelemek için faydalı
olabilir.
Mihver (İtilaf) devletlerin öncüsü Almanya örneklemiyle başlarsak yazarın belirttiği şekliyle; İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminden sonra Almanlar Adolf Hitler döneminin izlediği kültür politikasının olumsuz izleniminden çekinerek, kültür işlerini
yeniden yönetime bırakmışlardır (Topuz, 1998, s. 43). Bu anlamda ülkede kültürel politikalarda iki amaç ön plana çıkarken, bu amaçlar H. Topuz’a göre (1998):
“Yeni sanatsal ve kültürel anlatımların benimsenmesinde kamusal topluluklara
yetki tanınması” ve “kültürden yararlananların sayısının arttırılması” olmuştur
(s.43). Aynı şekilde Fransa’da da savaştan sonra yeniden kültür konularına ağırlık
verilirken, 1946’da Sinema Ulusal Merkezi kurulmuş, Theatre National Populaire
kültürel faaliyetlerine hız vermiştir (Topuz, 1998, s. 41). İlerleyen zamanlarda da
ülkede Andre Malraux11 Kültür İşleri Başkanlığı’na (1959-1969) getirilmiş ve bu
alanda büyük projeler hazırlanmıştır (Topuz, 1998, s. 41).

Görüntü 2. Kültür politikaları üzerine gerçekleştirilen akademik çalışmalar konusunda küresel anlamda önemli aktörlerden biri olan Fransa, soğuk savaş periyodunda müzeciliğin beş temel işlevi sayılan;
araştırma, belgeleme, eğitim, koruma ve sergileme adına da öncü girişimlerde bulunmuştur.
Bu çerçevede, ulusal müzelerinde sistemli yaklaşımlara önem veren Fransızların çalışmaları,
günümüzde diğer Batılı ülkeler tarafından da referans gösterilmektedir. Bkz. Paris, Louvre Müzesi

11- 1901-1976. Romanlarıyla da tanınan Fransız sanat tarihçi ve siyasetçi.
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Savaş sonrasında bloklaşmada taraflardan biri olan Birleşik Devletler’de ise 1945
sonrasında sinema, tiyatro ve plastik sanatlarda yeni yaklaşımlar ortaya çıkmıştır.
Buna karşın muharebe sonrasında edinilen “küresel güç” misyonunun devamlı
kılınması adına, ülkede kültürle ilgili iç ve dış stratejilerde “Amerikanlaştırma”
politikası izlenmiş ve pop kültür zamanla toplumsal modernleşmenin sembolü
haline gelmiştir. Birleşik Devletler’le her alanda rekabet içinde olan Sovyetler
Birliği de 1945 ve 1991 yılları arasında kendi kültürel miraslarına odaklanmış ve
Sovyet sanatçılar özellikle plastik sanatlar alanında soyut yapıtlar üretmişlerdir.
Fakat konu soğuk savaş ve sanat olunca dönemin plastik sanatçılarını incelemek
için savaş sonrasında değişen ve gelişen sanat algısına bakmak gerekir.

İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Değişen ve Gelişen Sanat Algısı

Dada sonrasındaki sanat akımlarında nesnel değerlerden çok kavramsal yaklaşımlar ön plana çıkarken, dönemin plastik sanatlarının daha çok Birleşik Devletler eksenine kaymaya başladığı söylenebilir. Zira Serge Guilbaut’un belirttiği
gibi (2011); “ABD savaştan galip, güçlü ve kendinden emin bir ülke olarak” çıkarken, “Amerikan halkının sanat aşkı” da “medyanın etkisiyle sürekli” artmaktadır
(s.240). Böylece (2011): “Avrupalı meslektaşlarıyla temas kurarak güçlenen” ancak “yine de onlarla yollarını ayırarak ferahlayan sanatçılar yeni bir güvenlik duygusu” edinmiş, “sanat tarihçileri” ve müzeler ise “kendilerini yeni ulusal sanata
adamaya” hazır bir konuma gelmiştir (s.240). Bu bağlamda (2011); soğuk savaş
döneminde plastik sanatlar adına belirli bir ivme yakalamak için “İhtiyaç duyulan
tek şey bu yeni farkındalığı teşvik edecek ve kazanca dönüştürecek bir galeri ağı”
olmuştur (s.240).
Takip eden süreçte birbiri ardına açılan ve deneyselliğe olanak tanıyan sanat galerileriyle bu ihtiyaç karşılanmaya başlarken, müzeler de yeni yaklaşımları hızla
benimsemiştir. Fakat yine S. Guilbaut’un belirttiği gibi (2011); “Sanat dünyasındaki iyimserlik, savaştan çıkan ülkede kendisini tanımlamaya, kimlik edinmeye
çalışan sol hareketin yaşadığı güçlüklerle ciddi bir karşıtlık” sergilemiştir (s.241).
Jean P. Sartre’ın varoluşçu felsefesiyle de örtüşen bu gelişmeyle plastik sanatlarda yeni bir hareketlilik başlamıştır. Bu hareketlilik ilerleyen dönemlerde 1960 ve
sonrasındaki sanat akımlarını da etkilerken; Kavramsal Sanat, Pop-Art, Fluxus,
Minimalizm, Land-Art vb. akımlara dahil olan sanatçıların dikkate değer bir kısmı
“özellikle” düşünsel işler üretmiştir. Ancak bu yaklaşım, Hal Foster’a göre (2011);
“mevcut temsilleri ve türsel formları temsil etmekle değil, bunların denetlenmesindeki süreçleri ve aygıtları sorgulamakla mükellef” olan Haacke gibi sanatçılarda farklı eğilimlerin oluşmasına da yol açmıştır (s.148). Öyle ki (2011), “”müze
endüstrisine” yönelik eleştirileriyle” bilinen Haacke gibi sanatçılar, kurumsallaşan kültürel mekanizmalara karşı duruşlar sergilemeye başlamış, eleştirel tavırlar
göstermişlerdir (s.148). Konuyu Kavramsal Sanat ile örneklendirmek gerekirse,
sanat tarihçi Ahu Antmen’in önemli eseri “Sanatçılardan Yazılar ve Açıklamalarla:
20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar’da” da belirtildiği gibi (2012); 1960 sonrasındaki
sanat ortamında yaşanan köklü değişimlerden biri “sanatın nesneye olan gereksiniminin tartışılmasıdır” (s.193). Zira yazarın da altını çizdiği gibi ilgili dönemde
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(2012); “düşüncenin ön plana geçtiği bir sanat pratiğinin etkileri yoğun bir biçimde hissedilmeye başlayınca, yapıtın maddi varlığı ve biçimi etkisini büyük ölçüde
yitirmiştir” (s.193). Böylece galeri ve müze gibi klasik sergileme alanlarının fiziksel
sınırlarını aşmak adına kavramsal yaklaşımlar üzerine çalışmalar yapılmış ve sanat nesnesinin öz değeri tartışılmıştır (Antmen, 2012: 193). Metnin öznesi olan
Haacke’nin yapıtları da A. Antmen’in ifadesiyle (2012); “sanat yapıtlarının sergilendiği kurumsal bağlama odaklanarak, sanat sisteminin ardındaki dinamikleri
görünür kılmaya” odaklanan eserlerdir (s.196).

Hans Haacke

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’ya hakim olan ve metinde daha önce
sözü geçen J. P. Sartre’ın varoluşçu felsefesinin etkisiyle kıtanın kalkınma süreci
hızlanmış, farklı disiplinlerde yeni fikirlere fırsat tanınmıştır. Ancak 1945 yılında
yayılmaya başlayan bu pozitivist yaklaşım, Nasyonal Sosyalistlerin iktidarından
sonra yeni bir değişim sürecine giren Almanya için zorlu bir dönemin başlaması
anlamına gelmiştir. Çünkü müttefik devletler ve Sovyetler Birliği tarafından işgal
edilen bölgelerde daha sonraları Batı Almanya ve Doğu Almanya olarak da bilinecek olan yeni siyasi oluşumlar başlamıştır. Bu çerçevede Batı Almanya yüzünü Avrupa’ya dönüp küresel pazarlara dahil olurken, Doğu Almanya’da Sovyetler Birliği
ile ilişkilerini geliştirmiştir. Fakat bu bölünmüşlük beraberinde bir takım sıkıntıları
da getirmiştir. Öyle ki, Alman vatandaşları sosyalist bir iktidarla yönetilen Doğu
Almanya’dan, 1950’lerden sonra refah düzeyi iyiden iyiye artan kapitalizm odaklı
Batı Almanya’ya kaçmaya başlayınca, Sosyalist Birlik Partisi 1961’de Berlin Duvarı’nı örme kararı almıştır.

Görüntü 3. İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında Almanya’da yaşanan toplumsal olaylara tanıklık eden
nesneler bugün ülkede bulunan pek çok müzede sergilenmektedir. Bkz. Oranienburg, Memorial &
Museum Sachsenhausen. (Sachsenhausen Toplama kampındaki banyo(2. kare) ve tuvaletler(3.kare))

1936 doğumlu sanatçı Haacke’nin çocukluğu ve eğitiminin önemli bir bölümü de
yukarıda belirtilen Berlin Duvarı öncesindeki bölünmüş Almanya’da geçmiştir.
Zira doğum yeri daha sonraları İkinci Dünya Savaşı’nda ciddi bir yıkım yaşayacak
Köln şehri olan sanatçı, genç yaşlardan itibaren ülkede siyasi anlamda zıt kutuplaşmaların en yoğun olduğu dönemlere tanık olmuş, Birleşik Devletler’e gidene
kadar da dOCUMENTA12 sergileriyle ünlü Kassel’de sanat eğitimi almıştır. Berlin
12- Kassel’de düzenlenen çağdaş sanat sergileri.
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Duvarı’nı inşasını takip eden süreçte de Birleşik Devletler’de sanatsal çalışmalarda bulunan Haacke, çoğunlukla enstalasyon ağırlıklı çalışmalar üretmiş ve kavramsal sanatçılarla birlikte hareket etmiştir.

Görüntü 4. Almanya, Kassel’de düzenlenen dOCUMENTA sergileri günümüzde de devam etmektedir.
Bkz. Kassel, dOCUMENTA (13)

Metnin devamında da Haacke’nin sanatsal duruşuna ve yapıtlarına yönelik bir
çözümleme denemesi yapılacaktır. Bu bağlamda akademisyen/yazar Mehmet
Yılmaz’ın kaleme aldığı “Modernizmden Postmodernizme Sanat” adlı kitabından
yararlanmak doğru bir başlangıç olabilir.
M. Yılmaz’a göre; gençlik yıllarında marksist düşünceden etkilenmiş olması muhtemel olan Haacke, sanat eserlerinin alınıp satılan bir nesne olmaması gerektiğini
savunan görüşe yakın durmuştur (Yılmaz, 2006, s. 230). Detaylandırmak gerekirse daha genç yaşlarda büyük şirketlerin sanata olan bakış açıları hakkında bilgi sahibi olmaya başlayan sanatçı, kültür ve sanatı destekleyenlerin bunu belirli çıkarlar doğrultusunda yaptığını savunmuş ve sanatsal duruşunu da bu görüş üzerine
kurmuştur (Yılmaz, 2006, s. 230). Böylece üslup olarak (2006); dil’in olanaklarından yararlanmayı seçen Haacke, görsel yolla doyurucu bir şekilde anlatılamayan
“siyasal, toplumsal ya da insanın varoluşuyla ilgili karmaşık sorunları tartışmaya
açma konusunda” bu anlatım yolunu sıklıkla tercih etmiştir (s.230). Ancak, politik
olarak adlandırılmayan çalışmaların büyük bir yanılgı olduğu görüşünden referanslar alan sanatçı, bu çalışmaların ideolojik içerikten yoksun olduğuna yönelik
ifadelere de karşı çıkarken, bilinçli şekilde üretilen her çalışmanın ideolojiye katkı sağladığını savunmuştur (Antmen, 2012, s.284). Bu duruşla Haacke, özellikle
1970 sonrasındaki süreçte sanatında farklı bir olguyu ele alarak politik sanatın
öncülerinden biri haline gelmiştir.
1993 yılında Venedik Bienali’nde sergilenen enstalasyon çalışmasıyla, bienalin
“Altın Aslan” ödülüne de layık görülen Haacke’nin üretimleri de yukarıda yer verilen bilgiler doğrultusunda incelenebilir (Antmen, 2012, s.284). Örnekle; “Seurat’s Les Poseuses/Modeller (Little Version/Küçük Versiyon),1888-1975” adlı
çalışmasında Georges Seurat’ın13 Les Poseuses/Modeller isimli eserini ele alan
sanatçı, bu projesinde ilgili eserin sanat piyasasındaki yerine ve konumuna dik13- Fransız Ressam 1859-1891.
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kat çekerek, yapıtın oluşum sürecini ve bu süreçte nasıl bir serüvenden geçtiğine
dair çeşitli dokümanları izleyiciye “belgesel” bir yöntemle sunmayı amaçlamıştır
(Çimen, 2007, s. 23). Detaylandırmak gerekirse çalışmasında Haacke, Seurat’ın
eserinin renkli bir (reprodüksiyon) fotoğrafını diğer panellerin öncesine yerleştirerek yapıtta söz konusu eserin sanat piyasasındaki tarihsel sürecinden ve dolaşımından bahsedileceğine işaret etmiş, fotoğrafın ardından da sırayla dizilen
14 adet (enforme edilmiş) bilgi içerikli, basılı panele yer vermiştir (Çimen, 2007,
s. 23). Bahsi geçen basılı panellerde de esere zaman içinde sahip olan insanların sosyo-ekonomik durumları ve eser için ödenen ücretler belirtilmiştir (Wallis,
2005, s. 182)14.
Bir diğer çalışma olan Mobil Oil’de (1981) ise Haacke küresel şirketlerden biri olan
Mobil Oil’i hedef almıştır. Bu kapsamda sanatçı “Seurat’s Les Poseuses/Modeller
(Little Version/Küçük Versiyon),1888-1975” adlı çalışmasında olduğu gibi protest
bir tavırla, metin ve fotoğraflardan oluşan bir enstalasyon çalışması yapmıştır.
M. Yılmaz’ın sözleriyle betimlersek “Haacke, topladığı yazılı ve görsel belgeleri,
1981’de Mobil’in kendi reklamları ve simgeleriyle birlikte galerinin duvarına asarak, şirketin, bir yandan ırkçılığı bir yandan da sanatı destekleyen iki yüzlü kimliğini gözler önüne sermiştir” (s.232)15.
Sanatçı bir diğer çalışmasında; soğuk savaşın bitimine yakın dönemde ürettiği
Helmsboro Country (1990) adlı yapıtında ise bu defa bir tütün şirketinin insan
sağlığına zarar verici faaliyetlerini ele almıştır. Bu kapsamda temelde ahşap ve
mukavva gibi malzemelerden oluşan sigara paketi görünümlü büyük ebatlı bir
enstalasyon hazırlayan sanatçı, kültürel çalışmalara verdiği önemle bilinen ancak
tütün lobisiyle ciddi bağları da olan Birleşik Devletler senatörlerinden Jesse Helms’i eleştirmiştir (Haacke, 2009, s.11)16.
Haacke’nin üretimleri ile ilgili bu bilgilere ek olarak, sanatçıyı üslupsal yönden
tetkik edebilmek için dönemin sanat anlayışı ekseninde kısa bir inceleme de yapılabilir. “İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Değişen ve Gelişen Sanat Algısı” başlığı
altında yer aldığı gibi özellikle 1960 ve sonrasında sanat ve nesne ilişkisi yeniden
tartışılırken, müze ve galeriler “radikal” sayılabilecek yapıtlara sergi salonlarında daha fazla alan ayırmıştır. Ancak bu durum sanatçıları sadece sanat yapıtının içeriği üzerinde düşünmeye zorlamamış, tercih edilen malzeme açısından da
cesaretlendirmiştir. Öyle ki Haacke’nin de üretimler yaptığı; 1960 ve 70’lerden
sonraki süreçte Batıda pek çok sanatçı, malzeme olarak “natural” öğeleri tercih
etmiş, tual üzerinde ya da enstalasyon çalışmalarında küçük müdahalelerle doğal nesneler kullanılmıştır17. Bu bağlamda bitkilerden ve çeşitli hayvansal kalın14- Yapıtın görseli ve daha detaylı bilgi için Bkz.:
a)http://www.museoreinasofia.es/en/collection/ar twork/seurats-poseuses-small-version-1888-1975
[14.02.2015].
b) http://saltonline.org/media/files/864.pdf [14.02.2015].
15- Yapıtın görseli için Bkz.: http://saltonline.org/media/files/864.pdf [15.02.205].
16- Yapıtın görseli için Bkz.: http://www.artnet.com/artists/hans-haacke/helmsboro-country-unfolded-a-z_9bufR1UmP3ZDCYDSaU5Q2 [20.02.2015].
17- Günümüz sanatçıları tarafından da tercih edilen bu yöntemi yakın bir örnekle açıklarsak; Yunan sanatçı Sini Anastasiadi (Σύνη Αναστασιάδη - Aleksandroupolis, 1947) aynı dönemlerde tabiatın ham nesnelerinden, taş ve ahşap
malzemelerden çeşitli ebatlarda heykeller üretmiş ve kişisel sergilerinin pek çoğunda bu heykelleri sergilemiştir.
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tılardan sıklıkla faydalanan Haacke’nin de naturalliğe yakın bir duruş sergilediği
söylenebilir18. Ancak bu kanıya dair literatür incelendiğinde, sanatçının konuyla
ilgili farklı düşünceleri olduğu gözlemlenebilir. Örnekle “Conceptual Art: A Critical Anthology” adlı eserde yer alan açıklamalarında Haacke, Jeanne Siegel’in
kendisinin naturalist üsluba yakın biri olarak görüldüğünü belirtmesi üzerine bu
tanımlamanın onu tam olarak ifade etmediğini söylemiş, ilgili çağırışıma yol açan
etkenin sadece kullandığı doğal malzemeler olduğuna gönderme yapmıştır (Siegel, 1999, s. 242-243).
Özetle politik sanatın tek bir tema kapsamında incelenmesine karşı olan sanatçı,
yapıtlarını anlamsal yönden çok katmanlı biçimde hazırlamış, düşünce ve sanat
eseri ilişkisini kendi görüşleri/duruşu doğrultusunda ifade etmiştir. Böylece sanatında kavramsal temelli toplumsal gerçekçiliğe dayanan araştırmalarda bulunan
Haacke, üretimlerini sanat kurum ve kuruluşlarına yönelik eleştirel bir tavırla ortaya koymuş, sanatın yapıtaşını oluşturan kurumların, müzelerin, galerilerin ve
bu alanda sanatı destekleyen kuruluşların ardındaki “yapısal gerçeği” sorgulamıştır.

Sonuç

Metin içinde yer verilen yapıt örneklerinden de anlaşılabileceği gibi sanat alanında gizli kalan ideolojileri sorgulamayı bir üslup olarak benimseyen Haacke,
sadece kültür kurumlarını eleştirmekle kalmamış, sosyoloji odaklı çalışmalar da
üretmiştir. Bu bağlamda kamuyu etkileyen sorunlara duyarlılık gösteren sanatçı
bir anlamda kolektif bilince dikkat çekerken, sanatın kitlesel problemleri ifade
etmedeki gücünü de ortaya koymuştur. Ancak bu durumu sadece Haacke’nin
sanatsal duruşuyla ilişkilendirmek doğru olmaz. Zira metinde daha önce bahsedildiği gibi küçük yaşlarda Nasyonal Sosyalistler’in totaliter rejimine ve propagandalarına tanık olan sanatçı, çocukluğunu kitlesel menfaati her şeyin önünde
tutan bir sosyal disiplin içinde geçirmiştir. Gençlik döneminde de Berlin Duvarı’nın inşasının (1961) hemen öncesinde19 Kassel’de sanat eğitimi alan Haacke,
soğuk savaş kutuplarının ülkesinde gerçekleştirdiği sosyo-ekonomik rekabetten
etkilenen Alman vatandaşlarından biri olmuştur. Bu bağlamda Birleşik Devletler
ve Sovyetler Birliği’nin ülkenin iç politikalarına aktif olarak yön verdiği 1945 ve
1960 yıllar arasındaki dönemde20 sanatsal üretimlerinin temellerini atan Haacke,
ülkesinden ekonomi tabanları ve yönetim anlayışları birbirine zıt olan iki rejimden “haberdar” olan bir birey olarak ayrılmıştır.
Sanatçının kültür ve sanat kurumlarına ya da kültürel ve sanatsal algılara yönelik
protest duruşu da yukarıda belirtilen olay örgüsü dahilinde incelenebilir. Metin
odağında ilerlersek, “Soğuk Savaş Dönemi” başlıklı bölümde de belirtildiği gibi
İkinci Dünya savaşı sonrasında küresel anlamda kültür ve sanat konularında ciddi
ilerlemeler yaşanmıştır. Ancak uluslararası konferanslar ve basın yoluyla kamuya
aktarılan bu ilerlemeler temelde ülkelerin kendi kültür politikalarını çizmelerine
rehberlik ederken, ister devlet ister özel olsun pek çok kurumun (şahsın) sanata
18- Bkz. Grass Grows 1969 veya Grass 1967.
19- Doğu Almanya ve Batı Almanya arasındaki sosyal gerilimin en üst düzeyde olduğu dönemlerde.
20- Haacke’nin sanatsal eğitim aldığı yıl aralığı literatürde 1956-1960 olarak geçmektedir.
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daha fazla müdahil olmasının da önünü açmıştır. Böylece soğuk savaş döneminde siyasi anlamda aktif müdahalelerden kaçınan Birleşik Devletler ve Sovyetler
Birliği’nin iç ve dış politikalarında olduğu gibi, kültür ve sanat kurumları içinde de
kitlesel algıya yön vermeyi amaçlayan ülke rejimlerine özgü müdahaleler gerçekleşmiştir. Soğuk Savaş rekabetinin belki de en gözle görülür biçimde yaşandığı
Almanya’da doğup büyüyen Haacke de, ülkesinde edindiği bilinçle bu müdahaleleri keşfedip kamuya sunmayı bir misyon olarak görmüş ve yapıtlarını bu yönde
üretmiştir.
Bu bilgilerin ışığında metni sonlandırmak gerekirse, Haacke’nin protest duruşunun soğuk savaş dönemi içinde sanat anlayışı adına önemli bir yeri olduğu söylenebilir. Çünkü, 1960 ve sonrasında zaten ciddi bir değişim süreci geçiren “sanat”,
Haacke ile birlikte siyasi müdahaleleri eleştirme konusundaki sorumluluğunu bir
adım daha ileriye taşımış ve bu konudaki misyon skalasını genişletmiştir. Ancak
şunu da belirtmek gerekir ki, disiplinlerarası uygulamalar adına önemli örnekler olma özelliğindeki Haacke’nin yapıtları sadece Batı sanatı için bir değer teşkil
etmemektedir. İlgili yapıtlar, savaştan yenilgiyle ayrılan Almanların “sanat eğitimi” konusundaki ciddiyet ve istikrarını da gözler önüne sermektedir. Açıklamak
gerekirse; Haacke’nin dışında sanat eğitimlerini İkinci Dünya Savaşı sonrasında
ülke içinde alan pek çok Alman sanatçı, 1960 ve sonrasındaki dönemde küresel
anlamda başarılı olmuş, Gerhard Richter ve Anselm Kiefer gibi sanatçıların eserleri önemli müzelerde sergilenmiştir. Bu anlamda geniş bir perspektiften bakıldığında, soğuk savaş döneminde yeni disiplinlerle temas kuran sanat anlayışında
Haacke’nin de içinde bulunduğu Alman sanatçıların önemli roller üstlendiği, sonraki kuşaklar adına referans sayılabilecek girişimlerde bulundukları söylenebilir.
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Sanat ve Sürdürülebilirlik Üzerine Giyilebilir Dokunuşlar
Wearable Touches on Art and Sustainibility
Öğr. Gör. Suzan Tokgöz
T.C Faruk Sarac Tasarım Meslek Yüksekokulu Moda Yönetimi Programı

Özet

Tekstil sanatı içerisinde giyim tasarımının kitlesel bir üretim olarak değil bir sanat objesi
yaratma içgüdüsüyle hareketinin, bizi giyilebilir sanat alanına yaklaştırdığını görmekteyiz.
Beden üzerinde taşınan giysinin bir sanat objesi olması veya bunun ortaya çıkmasında etkili
durumlar, giyim tasarımcısının yaşamış olduğu duyguların dışavurumu diyebiliriz, malzeme
ile olan yakınlığı elindeki malzemeleri dönüştürme ve bütünleştirme isteği sanatçıyı beden
üzerinde sanat yaratma çoskusuna sürükler. Ortaya çıkan ürün “giyilebilir sanat”tır, beden
üzerinde “atık malzemeler”in de dönüşebildiği bir “sanat objesi”dir.
Anahtar Sözcükler: Tekstil, Moda, Atık Sanat, Sürdürülebilirlik, Yavas Üretim

Abstract

We feel drawn particularly to the field of clothes design in the wide range of textile arts
because it is not mass produced. Instead, it’s driven by the instinct to create wearable art.
We could say that the reasons as to why these outfits that we put on our bodies and their
related outcomes are considered pieces of art, is that they’re manifestations of the complex
emotions that a designer goes through. The designer’s intimacy with the material and his/
her will to transform/combine it will stimulate his/her vigirious artistic personality, which
will lead him/her to create art on body. The resulting product is ‘’wearable art’’ where ‘’disposable materials’’ could turn in to ‘’pieces of art’’ on a body.
Keywords: Textile, Fashion, Disposable Art, Sustainibility, Slow Production
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Sanatçının kullandığı malzemeler son derece zengindir. Yeni ve alışılmadık malzemelerin yanı sıra atık malzemeleri de kullanır. Bu malzemeleri ele alışı, işleyişi,
dokunuşu ve malzeme ile arasında kurduğu ilişki artık değişime uğramıştır. Malzeme ‘Atık’ olmaktan çıkar. Renk, biçim, doku zenginliği içerisinde bir bütünlüğe
doğru kendiliğinden akan bir yaratım süreci içerisindedir. Bu süreçte kullanılan
malzemeler, doğada var olan ve oluşumun amacını belirleyebilecek çeşitlilik arasından seçilebilir. Kumaşlar, tel, kağıt, bant, at kılı, metal, boncuk, sicim, gazete
kağıdı, ahşap, ayna parçaları, lifler, mantar, plastik, cam, ipek, kurutulmuş çiçekler, mürekkep, sünger ve benzeri her türlü malzeme bu yaratımın tamamlayıcı
parçaları olarak yerlerini alabilirler. (Dale, 1986,s.23)

Sanat, Sanatçı ve Giyilebilir Sanat

Sanat, sanatçı ve malzeme eğer tekstille kenetlenmişse, artık ‘atık sanat ile giyilebilir sanat’ birlikteliği içerisine girmiştir. King’e göre de Giyilebilir Sanat’ta,
yaratıcı insan ile üretilen eserler arasında çok özel bir sosyolojik ortam ve kültür
yatağında oluşan yakın bir bağ vardır. (King, 2000, s. 16)
Giyim tasarımcısının, kitlesel bir üretime hizmet etmeyen bir sanat objesi yaratma içgüdüsüyle hareketi, bizi giyilebilir sanat alanına yaklaştırır.
Tasarımcının bu oluşum ve yeniden yaratım sürecinde kullandığı üretim modelleri daha geleneksel mekanikten uzak insan elinin ve duygularının olduğu bir
üretim süreci içerisindedir. Bu üretim modelinde giyilebilir sanat yaratımı mümkün olmaktadır, tasarımcı ortaya çıkardığı ürüne birebir dokunarak kendi duygu
dünyasında nasıl bir bütünleşme ve değişimi yaşıyorsa bunu da aktarabilmektedir, bazen fırça darbesi, kurumuş bir yaprak, tarcın kabugundan konturler olarak
elindeki malzemeyi dönüştürebilir. Ortaya çıkan objesi giyilebilir, beden üzerinde
‘artık’ malzemelerin dönüştüğü sanat objesidir.
Giyilebilir Sanat hareketinde hem sanatçı hem de giyen için özel bir tür iletişim
ortaya koyan, kullanıcısı ile doğrudan temas sağlayan tekstiller, elle tutulur ve
dokunulabilir ürünlerdir. (Leventon, 2005, s. 18)

Tekstil ve Çevre

Endüstriyel üretim de kitlesel üretimde bunu gerçekleştirmek ne kadar gerçekçi
ve samimi olabilir, hem teknik şartlar hem kitlesel üretim kaygısıyla oluşan ticari kaygılar buna yer vermemektedir. Sunday Times gazetesinin moda editörü
Charty Durrant, “Trendlerin Tiranlığı” başlıklı, kötü çalışma koşullarına, aşırı tüketime değindiği makalesinde; çocuk işçiler, küresel tüketim kültürü, çarpık imajlar, yeme bozuklukları, çevre kirliliği, su kıtlıkları, ruhsal ve fiziksel zararlar, gibi
‘modern dünya’da var olan sorunların büyük bir bölümünün kökeninin modada
yattığını belirtmektedir. Modern sorunların, moda tarafından şiddetlendirildiğini,
modanın nasıl daha kötü hale getirdiğini açıklamaktadır. Yalnızca bir kot pantolon
üretmek için gerekli olan pamuğun yetiştirilmesinde 800 litre su harcandığı için
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su kıtlığının da modayla yakından ilgili olduğunu vurgulamaktadır. Düşük maliyet-yüksek fiyata odaklanan moda endüstrisinin Çin gibi ülkelerdeki kötü çalışma
koşullarını ve çocuk işçilerin çalıştırılmasını tetiklediğini açıklamaktadır. Durrant’a
göre bunların sorumlusu ‘hızlı moda’ yani yeni tasarımların kopyalanarak kısa sürede tüm dünyaya yayılması ve herkesin tıpatıp aynı görünmesidir. Tasarım-sanat
çerçevesi içinde bir ürün yaratımında bir sanatçının yaratıcılığını ve hayal gücünü
gerçekleştirme sürecinde bir sanatçı duyarlılığı ile bağdaşmayan belki de birarada olmasını mümkün kılmayan diğer durumlar ise, tekstil ürünlerinin üretiminde
hammaddelerin, enerji,su gibi doğal kaynakların hızlı bir şekilde tüketimi, Tarımda kullanılan pestisit maddesinin doğal yaşama zarar vermes, ağartma ve boyama işlemlerinde kullanılan kimyasalların insan sağlığına ve çevreye zarar vermesi,
hava kirliliği, doğal kaynakların aşırı kullanımı ekolojik dengeye zarar vermektedir,
hayvansal lif elde edilen hayvanların istismarı, kumaş ve giysi üreten endüstrilerde çalışma koşullarının standartlarında ki olumsuz durumlar(çocuk işçi çalışırıması, çalışma koşulları, apre işlemlerinde çalışanlara verilen zararlar). Giysilerimizin
üretilebilmesi için ham maddeden üretime kadar 8000’den fazla kimyasal madde
kullanılmaktadır. Tekstilde kullanılan ağartma, boyama, apreleme ve bitirme işlemleri sonucunda çok fazla kimyasal atık oluşmaktadır. Bu kimyasallar yüksek
miktarda zehirli ağır metaller içerip çevre kirliliğine neden olmaktadır. Bu durum
insanlara ve çevreye geri dönüşü olmayan zararlar vermektedir (Lee, 2007: 57)

Tasarımcı Kimliği ve Tasarım Süreci

Ürün tasarlama sürecindeki tasarımcı, sanatçı kimliği oluşturmak için üniversitelerde almış olduğu eğitim ve öğretim ile beraber oluşturduğu sanatçı duyarlılığını bu gerçeklerle beraber samimi bir şekilde sanattan bahsedebileceğimiz bir
tasarım ürünü nasıl ortaya koyabilir. Gelenekten, kültürden, doğadan esinlenen
ve doğanın bir parçası olarak insanın kendisiyle bütünleşmesini öneren Giyilebilir Sanat’ın, aslında tekdüzeleştirilmiş giyim anlayışına karşı bireyci bir yaklaşım
önerdiği ifade edilebilir. Sözgelimi modernizm ve 20. yüzyıldaki sosyal karışıklıklar, sanatta yaratıcı eylemlerin ortaya çıkmasına neden olduğunda tekstil tasarımcıları bu gelişmeleri yoğun atölye çalışmaları ile eserlerine yansıtmışlardır.
(Dale, 1986, s. 5)
Hızlı üretim ve hızlı tüketimi adeta zorunlu kılan üretim yöntemi içerisinde kalıyoruz. Sadece sonuç odaklı bir yaklaşımın benimsendiği yerde sürecin yaratıcılığı ve
zenginliğini yaşayabilmek ne kadar mümkün olabilir. Beden için yapılan ve buna
hizmet ettiğini söyleyen tekstil endüstrisinde, Beden-beden de taşıdığımız duyguların ve hislerin ne kadar önemi var? Sanatçı sanatını burada gerçekleştirme
çabası ile hareket ederken gerçekten ne kadar üretken ve verimli olabilir, çaba
gerekli mi sanatın ortaya çıkması için çabasız kendiliğinden akan üretme çoşkusunun yeri burası olabilir mi ? Bu sanat hareketi daima kişinin elbiselerle olan
bireysel ilişkisiyle ilgilenmektedir. Sadece vücudu değil aynı zamanda ruhu giydiren giysileri tanımlamaktadır. Sanatçı, kavramsallaştırmadan işin tamamlanışına
kadar fikirlerin, duyguların, heyecanın ve biçimin birleştirilip bütünleştirilmesinin
kontrolünü elinde tutar. Başka bir deyişle sanatı giyenler, aynı zamanda ürünün
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yeniden tanımlanmasını da sağlayarak yaratım sürecine taze bir canlılık ve hayat
katarlar. (Dale, 1986, s. 7)
Sanatçı, giyilebilir sanat için üretim sürecine malzemenin doğasını bilerek doğru
yerde doğru malzeme kullanarak, gereksiz bir tüketime gitmeden, bedenin doğasına uygun, malzemelerin tekrar üretim sürecine dahil edilerek sanatçı kendi
duyarlılık çerçevesi içinde farklılaştırma ile atık malzemeyi kazandırması, işlevsel
sanat eseri yaratmasını sorgulamak bizi ne kadar değişime ve gelişime götürür.
yeni malzeme yenilik mi ? varolanı yeniden sanatçı dokunuşu ile üretim sürecine
dahil etmek doğayı tüketmeden sürdürülebilir sanat ve dünya yaratmak ne kadar mümkün ? bir sanatçı duyarlılığı ile giyilebilir sanatı insan bedeninde yaşam
bulması bizlere ne kadar uzak ?

Yavaş Üretim ve Alternatif Üretim Yöntemleri

Sürdürülebilir moda tanımına baktığımızda; üretilen ürünlerin üretim aşamasında doğa dostu, geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı, üretim koşullarının insan
bedenine uygunluğunun birarada olduğu yavas üretim süreci diyebiliriz. Giyilebilir sanat giysilerin uzun süreli kullanıldığı, moda kavramından uzak, yüksek kaliteli
ürünlerin üretimidir. Giyilebilir yada sürdürülebilir giyim sanatının üretimini geleneksel yöntemler desteklemektedir, artık sanat ürünlerinin oluşumu sürecinde
geleneksel yöntemler kullanılarak çok zengin tasarım ürünlerinin ortaya çıkması
mümkündür, moda kavramı çerçevesinde estetik, yüksek kaliteli duruşu ve kimliği olan ürünlerdir, kısa zamanda tüketimin değil uzun zamanlı kullanım olanağı
veren tasarım ürünlerdir. “Giyim, tüketimin en görünür biçimlerinden biri olarak,
kimliğin kurulmasında önemli bir rol oynar. Giyim tercihleri hem belli bir zaman
dilimine uygun görünüşlere, modaya ilişkin güçlü normları hem de olağanüstü bir
seçenek zenginliğini barındıran kültürün belirli bir biçimini kendi amaçları için essiz bir alan sağlar. Toplumsal statünün ve cinsiyetin en belir- gin göstergelerinden
biri olan giyim, toplumsal yapılar içindeki konumların farklı çağlarda nasıl algılandığını ve statü sınırlarının nasıl belirlendiğini gösterir” (Crane, 2003:11)
Tüketicilerin hızlı tüketim yaklaşımını benimsemelerinin altında ki nedenlere de
bakmamız gerekirse, hızlı tüketimin içinde durup düşünülmeden görüntünün altında ki kimliğe sahip olma arzusu, kendini değerli, sıradan olmayan, dikkat çekici
bir görüntüye sokma istekleridir. Hemen sahip olma arzusu uğraşılmadan kendi
yaratıcılıklarını kullanmadıkları bir tüketim modeli ortaya çıkmaktadır. Beden farkındalığının olmadığı bedenlerini tanımadan ona yaklaşmadan sadece görüntüyü
önemsemeleri ne kadar samimi olabilir. Hiçbir zaman demode olmayan, kaliteli ve klasik olan moda ürünler benimsenmelidir. Böylece dış görünüşte sadelik
ve iç dünyada zenginliği vurgulayan yaşam tarzına geri dönülebilir”(gundemdetay.15.08.2011).
Sanatçı, giyilebilir sanat için üretim sürecinde; malzemenin doğasını bilerek, gereksiz bir tüketime gitmeden, bedenin doğasına uygun malzemeleri tekrar üretim sürecine dahil ederek, sanatçı duyarlılığı ile atık malzemeleri kazandırması,
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işlevsel giyilebilir sanat eseri yaratmayı misyon haline getirmesi değişimin başlangıcı olabilir mi ?

Sonuç

Endüstriyel modanın beden sağlığına verdiği zararı gerçekten önemseyebilmek
için beden ile kurulan iletişimin güçlendirilmesi, “beden ile barışık olmak” ve “çok
tüketim”in “az kazanç” olduğu söyleminin beden aracılığıyla hissettirilmesi gerekli olabilir, Beden hareketlerinin yavaslaması ile yavas tüketimin birbirine eşlik
etmesi ile beraber üzerine düşünülen giyim seçimlerine götürürken çok tüketim
değil az ve öz gerçekten beden estetiğini yakalayan bireylerde giyilebilir sanat
ürünlerinin seçimine doğru kendini yönlendirebilir.
Endüstriyel üretimin bizlere sunmuş olduğu zengin kumaş, üretim ve sunum
olanaklarını, geleneksel üretim yöntemlerinin kendimizle ve bedenimizle kurduğumuz duygusal bağı güçlendiren yapısıyla beraber giyilebilir sanat ürünlerinin
ortaya çıkması için birbirini tamamlayan yönlerini güçlendirmek, karşı karşıya
olan durumlarda ise doğaya ve insana zarar vermeyen taraflarını barındırmak
mümkün müdür ?

Görüntü 1. Atık malzeme ile çalışılan giys tasarımı - Gary Harvey

Görüntü 2. Atık malzeme ile çalışılan giys tasarımı - Anna Dumitriu
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Görüntü 3. Atık malzeme ile çalışılan giysi tasarımı - Anna Dumitriu

Kaynakça

Dale, J. S. (1986). Art to Wear. England: Abbeville Press.
Crane, D. (2003). Moda ve Gündemleri. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
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Tiyatroda Seyretme Üzerine Bir Çalışma
A Study on the Act of Watching in the Theatre
Arş.Gör. Duygu Toksoy Çeber
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü

Özet

Tiyatro bir süredir seyirciyi seyretmenin pasifliğinden ‘kurtarmaya’ çalışmakta, bunun için
çeşitli yollar denemektedir. Ranciére “seyircinin özgürleşmesi”nin yapıt ile seyirci arasında
eşitlikçi bir ilişkinin kurulmasıyla mümkün olacağını söyler. Ranciére’in sözünü ettiği “özgürleşme” yapıtın seyirciye sunduğu görme olanaklarıyla da ilişkilidir. Kartezyen bedensiz görme yerine, duyusal ve çoğul görmeye olanak sağlayan bir yapıt, seyirciyle etkileşimi artırarak
Ranciére’in söylediği anlamda seyircinin özgürleşmesine katkı sağlayabilir.
Anahtar Sözcükler: Seyirci, Seyretme, Bakış, Özgürleşen Seyirci, Odaklanma

Abstract

For quite some time, theatre tries to save the audience from his/her inactivate spectator
position and develops different alternative ways to achieve its aim. Ranciére points out
that “the emancipating the spectator” will be only possible if an egalitarian relationship
between the work and the audience could be made out. As Ranciére mentioned, “emancipation” is also related to the vision possibilities works present to the audience. Instead of
Cartesian disembodied vision, a work of art allowing audience sensory and multiple vision
can contribute to the emancipation of the audience in the Ranciérean sense enhancing the
interaction between the work and the audience.
Keywords: Audience, Watching, View, The Emancipating Spectator, Focalization
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Jacques Ranciére, “Özgürleşen Seyirci” adlı kitabında tiyatroda “bakmanın bilmenin zıddı” olarak kavrandığını söyler; “edilgen olan seyirci yerinde olduğu
gibi, hareketsiz durur. Seyirci olmak hem bilmek kabiliyetinden hem de eylemek
kudretinden kopmak demektir.” Bunun için ilk çözüm; seyirciyi, “görünüşle büyülenmiş özdeşleşmenin sersemliğinden koparmak… edilgen seyirci konumunu bırakıp sorgulayan, fenomenleri inceleyip nedenlerini araştıran, bilimsel bir deneyci veya araştırmacı konumuna” geçirmektir. İkinci çözüm; “mesafenin ortadan
kaldırılması, seyircinin edilgen dikizciler olmak yerine etkin katılımcılar haline”
getirilmesidir. Ranciére göre her iki çözüm de Platonik temsil fikrinden hareket
etmektedir; “seyre dalma hakikatinden sıyrılmış olan görünüş karşısında seyre
dalmadır” (Ranciére, 2010: 10-13).
Bilindiği gibi, Platon, dünyada görülür, duyulur ve algılanır olanın aslını idealar
evrenine havale eder. Materyal dünya ikincil bir evrendir ve burada görülen şey,
bir gerçeklik değil, asli formun soluk bir yansımasıdır. Sanata ilişkin taklit ya da
imge de materyal dünyanın yeniden üretimi olarak çifte bir yansıma içerisindedir. Platon bunu şöyle açıklar; “biri asıl sedir ki onu yalnızca Tanrı yapabilir,…sonra dülgerin yaptığı sedir,…üçüncüsü de ressamınki…bir şeyin aslından üç derece
uzağını yapan benzetmeci.” Platon imgeyi benzetme üzerinden açıklar; ona göre
ressamlar ve şairler “birer benzetmecilerdir sadece; gerçeğin aslına ulaşamazlar”
(Platon, 1995: 283, 284). Platon, imgenin gerçeklikle ilişkisini “benzetme, taklit,
görünüş, gölge, yankı, yansıma, benzeşim, ayna” gibi terimlerle açıklayarak “gönderme yapılan bir kökeni taklit ederek onunla benzeşen kopyalar üretme yetisine” işaret eder. Jean-Pierre Vernant, modern imge (eidolon) fikrini ilk kez ortaya
koyan kişinin Platon olduğunu söyler; “Platon’dan önce Yunan kültüründe imge,
temsil ettiği şeyin gerçekleşmesi veya ‘mevcudiyete dönüştürme’ olarak algılanır.” İmge, “Platon’la birlikte sadece görünüş olarak tanımlanır” (Potolsky, 2006:
16). Platonik temsil, “okur ya da seyirciye materyal dünyanın göründüğü haline
sadık bir temsilini vermeyi hedefler” (Potolsky, 2006: 75).
Aristoteles Poetika’da, Platonik yansıtma teorisine karşılık olay dizisinin düzenlenmesinde “olasılık ya da zorunluluk yasalarına” vurgu yapar (Aristoteles, 2002:
28). Aristoteles imgeyi, “dünyanın yeniden üretimi yerine, dünyayı doğuştan gelen ya da konvansiyonel bilme biçimimizle eşleşen” bir yerden ele alır. “Gerçeklik,
dünya ve yapıt arasında değil, yapıt ve seyirci arasındaki ilişkide oluşur.” Bununla birlikte yapıtı yaşamın bir kopyası değil, “yaşam gerçekliği” olarak tanımlar.
Yaşam gerçekliği, “olasılık ya da zorunluluk yasalarına” uygunlukla ölçülür; bu
sayede, “asla gerçekleşmemiş veya gerçekte gerçekleşmesi mümkün olmasa
bile, konvansiyonel bilgimizi ihlal etmez” (Potolsky, 2006: 97, 98). Aristoteles,
Platon’un materyal dünyayı kendinde bir gerçeklik olarak görmemesine karşılık,
imgeye, kendi başına bir gerçeklik atfeder. Aristoteles, imgenin benzeşim ilkesini korumakla birlikte ona konvansiyonel bilgiyi de ekleyecektir. Yaşam gerçekliği
fikri özellikle 19.yüzyıl gerçekçiliği olarak alınan sahne ile yakından ilişkilidir. Diderot’un bir yüzyıl önceden savunuculuğunu yaptığı bu sahne, gerçeğe benzer-
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liği üzerinden tarif edilir. Seyirci ya da okurdan, tiyatro ya da roman sahnesini
gündelik yaşama benzerliği üzerinden değerlendirmesi beklenir; ‘burada görülen
sandalye gerçek bir sandalyeye benziyor mu’, ‘kahramanın adı gerçekçi bir ad mı’
gibi sorular yaşam gerçekliğinin alanına aittir.
Dördüncü duvarı savunan Diderot, perspektifli resim ile tiyatro sahnesi arasında “tableau” fikriyle bir bağ kurar (Hauser, 1984: 89). Diderot için, “mükemmel
oyun, tabloların birbiri ardına gelmesidir, yani bir resim galerisidir, sergi salonudur” (Barthes, 2014: 84). Diderot, resim ve tiyatro tablosunda bütünlük yaratmak
için kompozisyonu öne çıkar;
“İyi biçimde kompoze edilmiş bir tablo öne çıkararak, bir tablonun, tek bir
bakış açısına kapatışmış bir bütündür; tablonun parçalarının hedefi aynıdır
ve birbirleriyle uyuştukları için bir hayvan bedeninin uzuvlarının oluşturduğu bütün kadar gerçek bir bütün oluştururlar” (Barthes, 2014: 85).

Diderot, kompozisyonun kendisine vurgu yaparak, derinliği bakan göz ile resim
arasına değil, resmin kendi içine yerleştirir. 19.yüzyıl gerçekçiliği bu sayede, seyirciyle ilişkisini dış iletişim sistemiyle değil, kurmacanın içine yönelen iç iletişim
sistemiyle gerçekleştirir. İç iletişim sisteminde derinlik kurmacanın içindedir ve
seyirci ile yapıt arasındaki ilişki yaşam gerçekliği aracılığıyla gerçekleştirilir. İç iletişim sisteminde seyircinin yapıtla tek iletişim biçimi özdeşleşmedir. Bu sahne,
dördüncü duvar sayesinde seyircinin dünyasından bağımsızdır. “Seyirciye hitap
etmeyen” bu yapı, Szondi’nin dramın ‘mutlaklığı’ dediği şeydir (Szondi, 1987:8).
Bu yapı, “gözün gördüğü ile hakikatin bir ve aynı şey olduğunu” iddia ederek,
model ile imge, gösteren ile gösterilen birliğini savunur. Platon’un aksine burada
“imgenin hakikati kendinde kayıtlıdır” (Sayın, 2003: 15). “Tek ve sabit bir göz için
bütünlüklü” bir dünya resmi üreten bu sahne, “seyirciye kendi yokluğuyla” işaretlenen bir izleme konumu sunar (Dimond, 1997: 5). Sahne, Michael Fried’ın söylediği anlamda, bakışa bütünüyle kapatılmıştır. “İzleyici varlığıyla koşullanmış,…
izleyicinin yokluğu ile yok olacak bir sanat yapıtı” (Güçbilmez, 2006: 68) yerine,
“seyircinin yokluğunda dahi ‘sürüp gidecek’ bir dünyanın sadece gösterilmesi”
hedeflenir (Bleeker, 2007: 13). Sadece göstermek varsayımı nesnellik yanılsamasını üretir.
Yanılsamacı tiyatronun seyirci ile ilişkisini kuran temel araçlardan biri olan doğrusal perspektif, “doğayı olduğu gibi temsil etme yanılsamasının üretilebilmesini,
yanılsama ile… görünümlerin güvenilir bir imgesini” çıkarmayı amaçlar (Güçbilmez, 2006: 60). Perspektif en başından, “belirlenmiş kurallara sadık kalmanın doğanın sahih bir imgesiyle sonuçlanacağına dair bir iddiaya neden olur” (Bleeker,
2007: 46). Perspektif, hem Aristoteles’in konvansiyonel bilme düşüncesine uygundur hem de Platonik temsilin benzeşim ilkesine sadık kalır. Perspektifin başarısı onun farkedilmemesinden kaynaklanır; bu sayede “dünyanın kendi kendine
‘olduğu gibi’ temsil edildiği” yanılsaması oluşturulur. Bu, perspektifin, “sadece
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bir görüntü yaratma tekniği değil, fikirler, idealler ve ideolojilerle sarmalanmış”
bir gerçeklik olduğunu kanıtlar (Bleeker, 2007: 46). Gerçeğin imgeye aktarılmasını
kontrol eden kuralların üzerinde duran, Norman Bryson için “aslına giderek daha
sadık bir kopya yapma düşü, aslında ideolojik bir inşa anlamına gelir.” Bryson,
“imgelerin, gerçeği göstermek iddiasındayken ‘doğal olanın’ kılığına girdiği ya da
maskesine büründüğünü” düşüncesindedir. (Harris, 2013: 191, 193). ‘Olduğu gibi
dünya’, bir yandan burjuva ideolojisinin onaylanmasına şahitlik ederken, diğer
yandan “yeryüzünün sonlu bir bütünsellik olarak kavranmasına olanak” verir.
“Göze gelen imgeyi, olduğu gibi gösterdiğini” iddia etme (Sayın, 2003: 15), “yerküreyi bilenebilir bir bütünsellik olarak görmek, doğal mekânın fethi ve denetimi,
mekânın kullanılabilir, şekillendirilebilir ve dolayısıyla…hâkimiyet altına alınabilir” olduğunu düşünmektir (Havey, 2006: 275-285). Benzeşim ilkesine dayalı,
hakikati kendinde kayıt altına alan perspektifli kompozisyon, dünyanın denetimi
için gereklidir.
Mitchell, “bizim temsil sistemimizi giyinmiş bir dünya” sözüyle, perspektifin gören ile görülen şey arasındaki ilişkiyi nasıl düzenlediğini ve aynı anda düzenlemenin izlerini nasıl sildiğini ifade eder (Mitchell, 1986:38). Perspektif, gözü hiyerarşik
bir biçimde ehlileştirmenin yanı sıra, belki daha da önemlisi, ehlileştirmenin izlerini siler; kendi görme rejimini ‘doğallaştırır’, dünyanın ‘olduğu gibi’ göründüğü
yanılsamasını oluşturur. Lehmann’a göre, dramatik çerçeve, bir amaç/telos doğrultusunda, seyircinin nasıl bakacağını ve gördüğü şeyi nasıl anlaması gerektiğini
gösteren bir perspektifle sunulur (Lehmann, 2006: 42-44).
Perspektifin ‘doğal’ bir görünüm sunma yanılsaması, seyirciyi pasifleştirir; perspektif, seyircinin gözünü orada değilmiş gibi siler ve sildiği gözün yerine yerleşir.
Bu sayede seyirci, sanat yapıtının içine çekilir. Diderot’un tanımladığı biçimiyle
içine çekme (absorption), seyircinin bedeninden uzaklaşarak hayali olarak sahnenin içine girmesidir. İçine çekme, seyircinin “bedensel konumundan özgürleşmesi, resmin içinde özgürce gezinebilmesi ve seyircinin kendi görmesinden önce
resimde görülen manzarayı deneyimlemesidir” (Bleeker, 2007: 37). Bu sayesinde
seyircinin dikkati, gören ile görünen arasındaki ilişkiden uzaklaştırılır. Sahne, bir
doğa kanunu olduğunu inandırmaya çalışan bir mantığa göre düzenlenir. “Seyirci
sahne dışındaki bir pozisyondan dramın diğer dünyasına bakar ve dramın dünyasının içine çekilmesi için bir gören olarak kendi pozisyonunu unutmaya davet edilir” (Bleeker, 2007: 29). Seyircinin sahnenin içine çekilmesi, bedensiz bir bakma
biçimidir; seyirci bir beden olarak seyir yeri koltuğuna değil, sahneyi adımlayan
bedensiz bir varlıktır, ancak perde kapandığında salondaki yerine geri döner. Seyircinin gözünden ayrı var olan bir temsil “aynı kendi kendini düşünen Kartezyen
düşünceye benzer şekilde kendi kendine görünmeye kadir hakikati resmetmektedir” (Sayın, 2003: 23). Diamond’ın da dediği gibi, seyircinin “orada olmayanı
gördüğü ve orada olanı görmekte başarısızlığa uğradığı” dramatik mantık, seyircinin ne göreceğini onun gözünden önce oraya yerleştirir (Dimond, 1997: 56).
Çünkü dramatik mantık seyircinin varlığına ihtiyaç duymayan bir tamlık ve bütünlüktür. Dramatik mantığın seyirciyle ilişkisi, Debord’un Gösteri Toplumu’nda
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“izleyici ne kadar çok seyrederse o kadar az var olur” sözüne benzer bir biçimde
gerçekleşir (Debord, 1996: 22).
Doğrusal perspektif, kaçış noktası sayesinde, ressamın bakışıyla seyircinin bakışını aynı noktada birleştirir; dolayısıyla “sanatçının bakışı, izleyicinin de bakışı olacaktır. Bu yönlendirmenin ardına takılan izleyici, …[bu] bakış açısını kendine ait
sanır” (Güçbilmez, 2006: 64). Sanatçının bakışının sınırını veren kaçış çizgisi, seyircinin bakışını da sınırlar; Bronfen’a göre “kaçış noktası göremeyeceğimiz ötenin sınırına işaret eder, çizgilerin buluşarak uzaklaştığı nokta” olması dolayısıyla,
kaçış noktası “erişilemez bir öteyi gösterir” (Bleeker, 2007: 91). Kaçış noktasının
yarattığı sınırla birlikte imgeler “görme eyleminden bağımsız olarak kendiliklerinden gelip göze yerleşir ve göz, hiçbir etkinlik gerektirmeyecek denli edilgendir”
(Sayın, 2003: 24).
Ranciére, hoca ile cahilin zekâlarının birbirinden ayrılmışlığının zekâların eşitsizliğini ürettiğini söyler ve “cahil hoca” ile sanat üreticisi arasında bir analoji yapar;
entelektüel özgürleşme, zekâların eşitliğinin teyit edilmesinden geçmektedir.
Ranciére göre, seyircinin bir gören olarak edilgenlikle yüklü görülmesi de, işte bu
alanlar arası uçurumdan kaynaklanır. Seyircinin yönetmenin ona gösterdiği şeyi
görmesi, yönetmenin enerjisini hissetmesi gerektiğine; algılanacak, hissedilecek
ve anlaşılacak olanın sanatçının tahakkümü altında olan bir şey olduğu düşüncesine yol açan, neden ile sonucun özdeş olduğu varsayımıdır.
Neden ile sonuç arasında varsayılan bu eşitliğin kendisi, eşitlikçi olmayan
bir ilkeye dayanır: Hocanın “doğru” mesafe bilgisi ile bu mesafeyi ortadan
kaldırma yönteminin bilgisini elinde bulundurma ayrıcalığına (Ranciére,
2010: 19).

Oysa Ranciére, tıpkı hoca ile öğrencisi arasında, ikisine de gönderme yapan üçüncü bir şey olan kitabın varlığı gibi, sanatçı ile alımlayıcı arasında da üçüncü bir
şeyin varlığından söz eder;
“İcra, sanatçının bilgisinin veya ruh halinin seyirciye aktarılması değildir.
Tüm tekdüze iletimi ve neden sonuç özdeşliğini bertaraf eden, hiç kimsenin tapusunu cebine koyamayacağı, kimsenin anlamı üzerinde tekel kuramayacağı o üçüncü şey icra” (Ranciére, 2010: 20).

İcra, seyircilerin “ortak kudretleri, her birinin algıladığı şeyi kendi diline tercüme
edebilme ve onu eşsiz entelektüel macerasıyla ilişkilendirme kudretini, …herkesi birbiriyle eşit kılan o yeterliliğin” ortaya çıkmasına olanak verir. Ranciére,
neden-sonuç bağını ve aptallaştırma mantığını destekleyen varsayımların işleyişini sorgulamayı hedefleyen üçüncü bir seçenek sunar; bu “tiyatro sahnesini
heterojen icraların birbirlerinin diline tercüme edildiği yeni bir eşitlik sahnesi”dir
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(Ranciére, 2010: 25). Sanat yapıtı ancak bu türden bir eşitlikçi zemin üzerine oturulduğunda, seyirci özgürleşecektir.
Tiyatro, üretimini seyircinin gözünden ‘tamamladığında’, seyirciyi zaten ‘orada
olmadığı’ bir seyretme içine aldığında, dolayısıyla yapıtın ürettiği bilgi nedeniyle seyircinin bu bilgiyi alacağı sonucunu varsaydığında, Ranciére’in sözünü ettiği
eşitlikçi olmayan düzlem ortaya çıkar. Seyircinin orada olduğuna dair her türlü
an, tiyatrallik olarak işaretlenirken, seyircinin yokluğunu hedef alan anti-tiyatrallik, sanat üreticisi ile alımlayıcı arasındaki ilişkiyi eşitsiz hale getirir. Bunun yerine,
Ranciére, “hem yeteneklerini sergileyen icracılar olmak hem de bu yeteneklerin
yeni bir bağlamda, yani başka seyirciler nezlinde neler yaratabileceğini inceleyen
seyirciler olma”ya dikkat çeker (Ranciére, 2010: 25, 26).
Manzara resminin temel özelliği, bizim gözümüzden önce var olan ve bizden sonra da var olmaya devam edecek bir görüntü sunmasıdır. Gerçekçilikle birlikte tiyatro sahnesi, seyircinin bakışına kapalı, “gündelik işlerine gömülmüş” insanların
tasvir edildiği, gündelik yaşam sahneleri ile manzara etkisinin sürdürülmesine
neden olur (Güçbilmez, 2006: 67). Seyircinin varlığına ‘ihtiyaç’ duymayan, anti-tiyatral günlük yaşam sahneleri, bizden önce var olan ve bizden sonra da var
olmaya devam edecek bir manzara etkisi yaratarak bütünlüğü sağlamayı amaçlar. Heiner Müller, Resim Tasviri/Bildbeschreibung oyununda doğal manzara fikri
ile gündelik yaşam sahnelerini birbiri içine yerleştirir; ancak bu sahneler Walter
Benjamin’in tarih kavramıyla parçalanır. Müller’in tarih kavramı ile Benjamin’in
tarihe bakışı arasında yakın bir ilişki vardır. Benjamin tarihi görmeyi, Tarih Meleği
metaforu üzerinden şöyle anlatır;
“Klee’in ‘Angelus Novus’ adlı bir tablosu var. Bakışlarını ayıramadığı bir
şeyden sanki uzaklaşıp gitmek üzere olan bir meleği tasvir ediyor: gözleri
faltaşı gibi, ağzı açık, kanatları gerilmiş. Tarih meleğinin görünüşü de ancak
böyle olabilir, yüzü geçmişe çevrilmiş. Bize bir olaylar zinciri gibi görünenleri, o tek bir felaket olarak görür, yıkıntıları durmadan üst üste yığıp ayaklarının önüne fırlatan bir felaket. Biraz daha kalmak isterdi melek, ölüleri
hayata döndürmek, kırık parçaları yeniden birleştirmek… Ama Cennet’ten
kopup gelen bir fırtına kanatlarını öyle şiddetle yakalamıştır ki, bir daha
kapayamaz onları. Yıkıntılar gözlerinin önünde göğe doğru yükselirken, fırtınayla birlikte çaresiz, sırtını döndüğü geleceğe sürüklenir. İşte ilerleme
dediğimiz şey, bu fırtınadır” (Benjamin, 2008: 43, 44).

Müller’de tarih, “tekrar anları olan fakat hiçbir ayrıcalıklı pozisyonun olmadığı”
taşlaşmış bir andır (Karacabey, 2007: 166). Müller metinlerinde tarihi bir neden
ve sonuç zinciri değil, Tarih Meleği’nin gördüğü gibi, tek bir felaket olarak görür. Müller, nedensel eylem akışını oluşturan organik bütünlüğe bir itiraz olarak
fragmanlaştırmayı seçer; fragmanlaştırma, birlikli ve bütünsel bir dramatik yapı
yerine, süreç, üretim ve seyircinin üretime katılabileceği bir deneyimdir. Metinleri, “şiddetli bir resim ve metafor istilası yaratarak seyircinin alımlama olanakla-
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rını kışkırtmayı” amaçlar (Karacabey, 2007:182). Eylemi parçalayarak tiyatronun,
“aynı anda mümkün olduğu kadar çok noktayı göstererek, izleyiciyi seçim yapmaya” yönlendirilmeyi hedefler (Innes, 1993: 267). Metinlerarasılığın dikkat çekici
bir biçimde yoğun olduğu bu metinler, “yazarın ölümü”nü aklı getirir. Müller’in
metinlerindeki “yazarın ölümü”, kaçış noktası sayesinde yazarın bakış açısıyla seyircinin bakış açısının eşit olduğu yanılsamasını üreten dramatik yapının da eleştirisidir. Müller, “bir fikir bir resme çevrilirse ya resim heba olur ya da fikir patlar.
Ben patlamadan yanayım” (Karacabey, 2007: 232) diyerek Resim Tasviri metni
üzerine şunları yazar;
“Metin ölümün ötesindeki bir manzarayı tasvir etmektedir. Olay her türlü
gelişebilir, çünkü sonuçlar geçmişte kalmıştır, yok olmuş bir dramatik yapıda bir anının patlamasıdır” (Müller, 2008: 220).

Resim Tasviri metni, belirsiz bir konuşmacının/sesin, bir manzarayı anlatmasıdır.
Müller’in “herhangi bir zamanda ölünür ve manzara olunur” sözüne benzer bir
biçimde, ölüm, manzara, şiddet, felaket arasında bir ilişki kurulur (Karacabey,
2007: 231). Resim Tasviri metni, belli bir anlatıcının ya da sesin, hatta bir görenin
ya da seyredenin varlığı yerine, bütün bunların belirsizliğini ve yokluğunu kaynak haline getirir. Kaynağın yokluğuyla temellenen sahne, üzerinde sadece bir
tablonun varlığını sürdürür, ancak “gibi”, “ya da”, “belki”nin sıkça kullanılması,
tabloyu da belirsizleştiren bir mesafesizliği üretir. Şiddetin tekrarlanması, temsil
ile gerçeklik arasında bir yarık açar, modeli kökenden uzaklaştırır, hatta giderek
kökeni siler. Kopya edilecek bir köken olmadığında fragmanlaştırma ortaya çıkar;
Barthes’ın söylediği gibi, “kopya edilecek bir şey olmadığına göre, neden “kendini
düzeltmek” gereği duysun ki?” (Barthes, 2014: 160)
Resim Tasviri bakış açısı değişiklikleri ve zaman parçalanmalarıyla ‘gerçeğin yansıtılması’nı tutarsızlaştırır. Şiddet, “tekrar tekrar yeniden ortaya çıkar, anlatı ipliği birbirine karışır”, özellikle kadının “başı, sonu ve ortası olmayan bir hikâyeye
yerleşmesi imkânsız gibi görünür.” Manzarada kaybolan hikâyenin “resimleşmesi
imkânsızdır” (Bleeker, 2007: 66, 67). Özellikle tekrarlar nedeniyle “görünür gibi
olanın sürekli bir biçimde umudunu kırmaktadır” (Barthes, 2014: 144). Metin,
imgelerin ve olasılıkların üst üste geldiği, parçalı yapısıyla, yeni bağlantılar açarken, Müller, yazma prensibini bir çeşit “overpainting olarak açıklar; overpainting
imgelerin birbiri üzerine boyanmasıyla bir imgenin diğerinin rengini soldurmadır”
(Hallmann, 2015)1.
Metinde, seyreden/anlatan ‘ses’, ilk konumunda, dışarıda bir noktadan gördüğü
sahneyi betimler, bir süre sonra konumu değişir gibi olur, gördüklerini çağrışımla yorumlarken gördüğü şeyin içine çekilir. Gören ile görülen ilişkisi bulanıklaşır;
hem ‘ses’ gördüğü şey tarafından değiştirilir, hem de ‘ses’in bakmaya başlamasıyla görülen şey değişir. Çünkü “göz, yalnızca görmekle kalmamakta, aynı zamanda
ona bakan nesneler tarafından çevrelenmektedir” (Sayın, 2003: 29). Ayrıca bu
noktada metin, “görülen şeye anlam vermede kültürel alışkanlıkları ve gördüğü1- Sönke Hallmann, (2007) The Time of Reading, Image&Narrative, Online Magazine of the Visual Narrative, Issue
18; Thinking Pictures. Erişim Tarihi: 20.05.2015 http://www.imageandnarrative.be/inarchive/thinking_pictures/
hallmann.htm
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müz (ü düşündüğümüz) şeyin konvansiyonel yapısı” üzerine de bir tartışma yaratır (Bleeker, 2007: 67). Bir süre sonra, ‘ses’in gördükleri ile yorumladıkları arasındaki fark silinir; birbiri yerine geçer, birbirine dönüşür, her ikisinin de mümkün
olduğu izlenimi verir. ‘Ses’ gördüklerini dışarıdan aktarırken giderek anlattığının
içine çekilir; sahne, sadece bir görme biçimi halini alır. “Ölümün ötesindeki bir
manzarayı tasvir” eden ‘ses’, “AYNADA, adamda, kadında ve kuşta kendisini görür
ve “ölenlerin sağlardan öç almak için dirilmesinden çekinir” (Pavis, 1999: 113).
Sahnenin “canlı bir tablo”ya dönüşmesi ve ‘ses’in seyrettiği tablonun içine çekilmesi, Diderot’yu çağırır; ancak Diderot’un seyircisi, öncelikle bir resmin önünde
ya da karşısında durarak resme bakmalıdır. Çünkü bakışmerkezcilik mekânın ele
geçirilmesi için mekânı, göze dışsal bir uzam olarak kurar. Oysa metin, bakışla
mekânın ele geçirilmesi yerine, mekân tarafından içine çekilen bakışı konu edinir.
Diderot’un içine çekme kavramıyla Resim Tasviri’ndeki içine çekme bu nedenle
farklıdır. Zaten metin dehşetin tekrarıyla bakmayı da imkânsızlaştıracak, manzara, bakışın kendine baktığı değil, bakamadığı bir aynaya dönüşecektir. Ayrıca
metin, Diderot’un söylediği anlamda derinliği resmin içine yerleştirmek yerine,
manzara ile temsil arasındaki mesafeyi koruyarak, göz ile temsil arasında bir derinlik oluşmasını sağlar. Göz ile temsil arasında açılan derinlik, gören ile görülen
arasındaki ilişkiselliği ortaya çıkarır.
‘Ses’in gözü, gökyüzü, ağaçlar, ev, güneş, kuş, kadın, adama yönelirken, ‘ses’in
bakışı nedeniyle birer nesneye dönüşen kuşun, kadının ve adamın ‘ses’in gözünü
delerek birer özneye dönüşmesi, gören ile görülen arasındaki sınırların da belirsizleşmesine neden olur. ‘Ses’, gördüğü tablonun bir çerçevesi olduğundan söz
ederken, bir süre sonra çerçevenin kırılmasıyla birlikte ‘güvenli’ konumundan
edilir. Dramatik yapının görme ilişkilerinin tersine; görülen şey, göreni değiştirir;
gören, gördükleri arasında kendini aramaya başlar; “adam BEN miyim(…) kadın
BEN (…) kuş BEN” (Müller, 2008: 220). Çerçevenin kırılması, tablonun gündelik
şiddet döngüsünü de dışarı doğru sızdırır; “gündelik şiddet, tarihsel günahların
sürekliliğine bağlanır” (Karacabey, 2007: 226).
Gerçekçi oyun yazarının gördükleriyle ilişkisi genel olarak, inceleme, denetleme,
düzenleme ve sonuç olarak bir ürün ortaya çıkarma üzerinden tarif edilir. Ürün
tamamlandığında, göz seviyesinden yukarı asılan bir tablodur; bu yüzden İtalyan çerçeve sahnesi seyircinin gözünün yukarısında ve ondan ayrılmış bir alandır.
Barthes için, bu biçimde ürünü ortaya çıkaran göz, “akıldır, kanıttır, deneyciliktir, olabilirliktir, denetlemeye, düzenlemeye, taklit etmeye yarayan her şeydir”
(Barthes, 2014: 149, 150). Resim Tasviri’ndeki göz ise denetleyici değildir; gözün
arzusunun arkasına takılmıştır, onu takip eder, manzaranın “üstüne doğru iner;
yeryüzüne –ya da aya- ayak basar,… o kadar: Bir ısırığın gölgesi bile yoktur, yalnızca bir yere konma vardır. Hiçbir şeye el koymaz, konar” (Barthes, 2014: 158). Göz,
bir beden hareketi olarak “kendi gidişine bırakılır” ve manzara göz hizasındadır.
Anlatıcı, anlatısını gördüklerini düşünüp düzenleyerek değil, gözün arzusunu takip ederek anlatır; seyircinin gözünü bitmiş bir ürüne (tabloya) değil, görme anı-
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na yönlendirir. Görülen zamandan ayrılır ve görülüyor olduğu ana dikkat çekilir.
Manzara bir ürün değildir; bu açıdan metin, “ürünü değil üretimi kopyalar” (Barthes, 2014: 157). Seyirci, yıkıntının kendisini değil, onun tekrar tekrar görülmesini
seyreder; yıkıntılar ve ölüler geçmişte kalmıştır, ancak görünmeleri şimdidedir.
Bu nedenle benzeşim ilkesi orada değildir; yıkıntılar taklit edilmeye çalışılmaz;
onların görünme anları gösterilmeye çalışılır. Görülenler sabit birer nesne değil;
görülüyor olanlardır. Ürün dayatılmaz, üretimin takip edilmesi istenir. Metin,
gözü tatmin eden bir ürünün görünür olmasını bu nedenle istemez.
“Dram’ın eylemine karşı yürütülmüş bir proje” olarak hareketi, eylemden ayırmak gerektiğini söyleyen Barthes, eylemin geçişli olduğunu, yalnızca bir nesneyi,
bir sonucu ortaya çıkarmak istediğini söyler. Hareket ise “eylemi bir atmosfer gibi
çevreleyen nedenlerin, itkilerin, tembelliklerin belirsiz ve tükenmez toplamıdır”
ve bir şey üretmek istemeden, tamamlayıcı bir beden hareketidir (Barthes, 2014:
147). Resim Tasviri, bir beden hareketi olarak, gözün hareketine yönelir, gözü bedene geri çağırır. Barthes, bedenin taklit edilemeyeceğini söyler; “hiçbir söz ya
da estetik söylem bir bedeni bir başka bedene indirgeyemez” (Barthes, 2014:
156). Seyirciden hayali olarak kendini kahramanın yerine koyması beklenmez,
bunun yerine seyircinin ‘ses’in gözünü takip ederek, manzarayı üreten hareketi takip etmesine olanak sağlanır. Bu anlamda metin, bir “ürünü değil, hareketi
elinde tutar” (Barthes, 2014: 146). Seyircinin hareketi metnin okunuşu esnasında
da oradadır; okurun gözü basılı harfler üzerinde gezinir. Resim Tasviri, konvansiyonel sahnelemeye direndiği gibi okunmaya da direnir. Noktanın olmadığı dört
sayfalık bir cümle olması dolayısıyla, yazının materyal değerine de vurgu yapar.
Yazı kendini bir yüzey, bir görüntü olarak da ortaya koyar. Yazının bir görüntü olarak değeri, benzeşimden uzaklaşmak demektir; çünkü harfler taklit etmez. Daha
sonra sahne tarafından söze dönüştürülecek yazı yerine, yazının kendisi oradadır.
Metnin resimsel dikeyliği ile okumanın getirdiği yatay eksen kesişir; böylece metin, Ranciére’in arzuladığı türden görsellik ile yazınsallık, resimsellik ile okunaklılık, etkenlik ile edilgenlik, bedensellik ile biçimsellik, dış ve iç, mesafe ile mesafesizlik arasındaki ayrımların ötesine yerleşir. ‘Ses’in bakışı, perspektif yasalarını
altüst ederek çokmerkezliliğe açılır ve gözün sabitliği yerine bedensel hareketi
arzular. Metin, bir tablonun ya da manzaranın seyredilmesi, tasvir edilmesi, yazılması, okunmasını ya da “bakmanın oynanması olarak gerçekleştirilir.” (Bleeker,
2007: 67). Manzaranın, görsel bir kayda değil de, yazıya dökülmüş olması düşünceyi, biçim yerine, imkânsız bir maddeselliğe aktarır; göze gelmek yerine, onun
doğallığını bozar.
Resim Tasviri’ni Müller tiyatro için yazmıştır, ancak bu türden bir imgenin duvara
asılarak duvar mekânından kopan bir resme dönüşmeye direneceği gibi, metin de
sahneleme konvansiyonuna direnir. Sahneleme konvansiyonu metinde verili bulunan dünyanın sahnenin olanaklarına sunulması mantığını güder. Ancak Resim
Tasviri, tam da “kelimelerin nasıl işaret ettikleriyle örtüşmediğine” dikkat çeker
(Bleeker, 2007: 67). ‘Ses’in gördüklerini aktarmayı bırakarak çağrışım düzenine
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geçmesindeki dilsel yoğunluk, “dilin simgesel işaretleri ile resmin ikonik işaretleri arasında “araçlararası” bir değişim ilişkisi” üretir. Müller, yoğun bir biçimde
söze dayalı bir yazardır, oysa Müller’in metinlerini çalışan Robert Wilson kendi
tiyatrosunu, neredeyse sadece resimsel ve görsel terimlerle açıklar. Müller, Wilson’un metinlerini yorumlamadığını, sadece metne yer açmaya çalıştığını söyler.
Böylece söze ve görselliğe dayalı iki ayrı anlatım bir ortakyaşarlık oluşturur (Innes, 1993:275). Bu açıdan, Resim Tasviri’nin metinleraraslıktan medyalararasılığa
geçtiğini söyleyebiliriz; görsel bir kaydı sözel bir ortamda ele alan oyun ‘başka’
sahneleme olanakları çağırır. Pavis, sanatlararasılığın, kültürlerarasılığın ve medyalararasılığın “ideolojik bir hiyerarşiyi, bir sonucu, bir güzergâhı ve bir söylemi
zorla benimsetmediklerini” söyler (Pavis, 2000: 73).
Sahne tasarımcısı Stefan Kunzmann, 1997’de Viyana Uygulamalı Sanatlar Fakültesi (Hochschule für Angewandte Kunst Wien)’nin odalarının birinde, Picture
Description/Explosion of a Memory, İngilizce başlığıyla, metnin enstalâsyonunu
gerçekleştir. Odaya iki video monitörü yerleştirir; bunlardan biri geriye doğru
uçan bir kuşu gösterirken diğeri çorak bir manzarayı gösterir. Monitörlerin arka
duvarında zorlukla seçilen Müller’in metninin yansıması vardır. Metin ayna imgesiyle verilirken, seyirci kendi yansımasını ve metnin üzerine düşen gölgesini
görür. (Görüntü 1) Kunzmann bu enstalâsyonda, metinde verili bir dünya imgesini göstermez, bunun yerine metni literal bir biçimde yansıtır. Enstalâsyon,
görülen ve gören arasındaki ilişkiye dikkat çekerek seyirci/okuru hem sözel hem
de görsel olarak yeni bir ilişkiye yönlendirilir. Enstalâsyonun göreni okurdur ve
bu okur aynı zamanda bir icracıdır; seyirciler metne doğru yaklaşıp duvara yansıyan metni okumaya çalıştıklarında, kendi yansımaları veya gölgeleri araya girer.
Bu farklı bir görme pozisyonu almayı gerektirir; odada farklı konumlar almaya,
gölgelerinin düşmeyeceği bir yer bulmaya çalışırlar. Tek çözüm, metnin yansıyan
bütününe birden bakmaktan kaçınmaktır. Pozisyon alma bir problem olarak ortaya çıkar; seyirci, kendi görme konumunu seçmek zorundadır. Aynı zamanda,
“bu ‘performans’ Platon’un mağarasında karanlıkta kalan birini de sergiler; yani
göreni” (Bleeker, 2007:68-73)
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Görüntü 1. Stefan Kunzmann, “Picture Description/Explosion of a Memory”.
(Bleeker, 2008: 70)

Zeynep Sayın, İmgenin Pornografisi’nde “benzeşim ilkesi sayesinde görmekle bilgilenmenin” eşit olduğunun varsayıldığı dile getirir (Sayın, 2003: 22). Platon’un
görünüşün aldatıcılığına yaptığını vurguyu tersten okuyarak Aristotelesçi konvansiyona yüklenen temsil fikri, bir süre sonra, görmenin bilmeye yetmeyeceği,
görmenin bilmenin aksi olduğunu dile getiren bir ‘seyretme nefreti’ne dönüşerek
Platon’u geri çağıracaktır. Juhani Pallasmaa ise tek bir noktaya odaklanmış bakışmerkezcilik yerine gören ile görülen arasında üretici bir ilişkinin gerçekleşmesi
için çevrel görmeyi önerir;
“Çevrel görme bizi mekânla bütünleştirirken, odaklanmış görme bizi mekânın dışına iter, salt bir izleyici kılar. Zamanımızın duyusal aşırı-yük altında
ezilen savunmacı ve odaklanmamış bakışı, belki kontrol ve iktidara yönelik içsel arzusundan özgürleşmiş yeni görme ve düşünme alanları açabilir.
Odak kaybı gözü tarihsel ataerkil tahakkümden kurtarabilir.” (Pallasmaa,
2011: 17)
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Günümüz İletişim Tasarımında Özgünlük Kavramı
Üzerine Bir İnceleme
An Investigation on The Concept of Originality
in Contemporary Communication Design
Arş. Gör. Ertan Toy
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi
İletişim ve Tasarım Bölümü

Özet

İnternet ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla iletişim tasarımda özgünlük kavramı sıkça karşımıza çıkan bir konu haline gelmiştir. Bunun nedeni ise tasarımlarda esinlenmeden öteye
geçilmesi ve hatta çoğu zaman intihal düzeyinde alıntılar yapılmasıdır. İntihal iddialarıyla
iptal edilen tasarım yarışmalarının ve telif hakkı davalarının sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmanın amacı; birbirine benzeyen tasarım ürünlerindeki artışın nedenlerini tespit
etmek ve daha özgün çalışmaların oluşturulması için öneriler sunmaktır.
Dijital çağda tasarımcılar internet aracılığıyla, birçok hazır görsele ve çalışmaya kolayca ulaşabilmektedir. Teknoloji her ne kadar tasarımcıların işini oldukça kolaylaştırsa da, özgün ve
yaratıcı tasarımların oluşmasında negatif bir rol oynayabilmektedir. Tasarımcıların yoğun
olarak başvurduğu internet siteleri, özgün olmayan işlerin ortaya çıkarılmasına zemin hazırlayabilmektedir. Orijinal olmayan tasarımların sayısında ki artış ise; hazır görsellerin ve
şablon tasarımların satıldığı sitelerin yaygınlaşması ya da uluslararası simgelerin tasarımlarda kullanımı gibi nedenlere bağlanabilir. Tasarımcıların internet üzerinden yaptıkları araştırmalarda elde ettikleri görsellerin çoğu zaman aynı olması da benzer çalışmaların ortaya
çıkmasında rol oynayabilmektedir. Bu benzerliklerin sonucunda çalışmaların özgün olmadığı
düşünülmekte ve hatta tasarımcılar intihal suçlamasıyla karşılaşmaktadır. Bu çalışmada özgünlük kavramı örnekler üzerinden incelenerek, çalışmaların içeriğindeki ve kullanılan görsellerdeki benzerliklerin muhtemel nedenleri üzerinde durulmuştur.
Anahtar Sözcükler: İletişim Tasarım, Özgünlük, İntihal, Esinlenme, Hazır Görsel

Abstract

The concept of originality in communication design has become frequently encountered
issue with the widespread use of the Internet and social media. The reason of this is designers, who may go beyond being inspired by a design and imitate it in the level of plagiarism.
The number of the canceled design contests due to allegations of plagiarism and copyright
cases is increasing day by day. The purpose of this study, to investigate reasons of increasing
similar communication design products and to offer solutions to be created more original
works.
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Designers can reach many stock images and works via internet in digital age. Although the
technology makes the designer’s work easier sometimes, it can play a negative role in the
development of original and creative designs. The websites that are used intensively by designers can pave the way for unoriginal works. The number of increasing unoriginal designs
can depend on issues like; increasing popularity of stock image and template websites or
the usage of international symbols in the works. Most of the time designers obtain the same
visuals in their research on the internet may also be playing a role in the emergence of similar works. As a result of these similarities, it can be thought that their works are unoriginal,
and even designers are faced with accusations of plagiarism. In this study, the concept of
originality has been investigated via recent samples which have similarities in terms of the
context and visual elements and discoursed the reasons beyond these similarities.
Keywords: Communication Design, Originality, Plagiarism, Inspiration, Stock Images
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Bilgiye ulaşmanın son derece kolay olduğu günümüzde, dünya üzerindeki birçok
tasarımcının çalışmasına erişmek eskisinden daha kolay bir hale gelmiştir. Bir tasarımcının ilham alabilmesi için farklı tasarımlar, sanat eserleri görmesi ve çevresini gözlemlemesi, vizyonunun gelişmesi açısından oldukça önemlidir. Dolayısıyla
teknolojideki hızlı gelişim tasarımcılar için bulunmaz kaynaklar ortaya çıkarmaktadır. Tasarımcılar evlerinden yada ofislerinden çıkmadan ilham alabilecekleri
görsellere kolaylıkla ulaşabilmektedir. Fakat özgünlük açısından bakıldığında bu
durum tam tersi sonuçlar doğurabilmektedir. Milyonlarca tasarıma ulaşabildiğimiz internet siteleri; fikir hırsızlığını, intihali ve kopya tasarımların üretilmesini de
kolaylaştırabilmektedir. Kısacası ulaşılabilirlik, tasarımcıların dünya genelindeki
birçok çalışma hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamasına rağmen, ele alınan fikirlerin benzerlerinin üretilmesinden kaçınılarak farklı çalışmalar ortaya konulması
amacıyla kullanılmamaktadır. Aksine etik olmayan bir şekilde bu işler kopyalanarak yeni bir tasarımmış gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Son yıllarda intihal
iddiaları yüzünden iptal edilen yarışmaların ve ödüllerin sayısında hızlı bir artış
gözlemlenmektedir. İnternet her ne kadar tasarımcılara ilham vermek için önemli
bir kaynak olsa da özgünlük bağlamında olumsuz bir etkiye yol açabilmektedir.
Yazının ilerleyen bölümlerinde özgünlük kavramı üzerinde durularak, konu ile ilgili örneklere yer verilecektir.

İletişim Tasarımda Özgünlük

Özgünlük kelimesi özgün kökünden türemiştir. Özgün ise; “Yalnız kendine özgü
bir nitelik taşıyan, orijinal, ibdai (www.tdk.gov.tr)” anlamına gelmektedir. İletişim
tasarımda ise; içerik ve fikir olarak diğer çalışmalara benzemeyen, kendine özgü
ve yaratıcı olarak tanımlanabilir. Güzer (2007) ise tasarımda özgünlüğün önemini
“Tasarım ürünü söz konusu olduğunda orijinal, yeni, özgün, öncü, farklı olmak
olumluluğun bir önkoşulu olmuş, “vazgeçilmez bir beklenti” olarak kabul görmüştür.” sözleri ile ifade etmiştir.
Özgünlük kavramını iletişim tasarım bağlamında incelemeden önce; intihal (aşırma), tevarüd (fikir benzerliği) ve esinlenme gibi bazı kavramları tanımlamak gerekir. Bu kavramlar arasında en sık karşılaşılanı intihaldir.

İntihal, Tevarüd ve Esinlenme

İntihal edebiyatta; başkalarının yazılarından bölümler, dizeler alıp kendisininmiş
gibi gösterme veya başkalarının konularını benimseyip değişik bir biçimde anlatma manasına gelmektedir (www.tdk.gov.tr). Bu tanımı tasarım alanına uyarlayacak olursak; bir tasarımın veya içerisinde kullanılan öğelerin sahibinden izin
alınmadan kullanılmasının ya da kendisininmiş gibi gösterilmesinin intihal olduğu
söylenebilir. İntihal, özgünlük konusunda bahsi geçen en önemli konulardan bir
tanesidir. Sosyal medya ve tasarım paylaşımı üzerine kurulmuş internet sitelerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, iletişim tasarımda intihal büyük bir sorun haline
gelmiştir. Günümüzde intihal suçlamalarında önemli bir artış gözlemlenmektedir.
Fakat intihal suçlamasının yapılabilmesi için kaynağa referans vermeden, eserin
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veya eserden bir parçanın kopyalanmış olması gerekir. Her benzerlik intihal değildir. Bazı durumlarda intihal yerine tevârüdden de bahsetmek mümkündür.
Tevârüd; edebiyatta birbirinden habersiz olarak iki şairin aynı beyti veya mısrayı söylemeleri olarak tanımlanmaktadır (Yetik, 2015:375-376). Tasarım dilinde
ise farklı kişilerin aynı ya da farklı bir zamanda aynı fikirden yola çıkarak benzer tasarımlar ortaya koymaları olarak tanımlanabilir. İletişim tasarımda tevârüd
ve intihal durumlarını birbirinden ayırt etmek oldukça zordur. Bunun nedeniyse
tasarımların veya tasarım fikirlerinin neredeyse birebir benzeşmesidir. Bu duruma özellikle önceden belirlenmiş bir konu üzerine açılan tasarım yarışmalarında
sıklıkla rastlanmaktadır. Bahsedilen yarışmalara katılan kişiler geniş kitleler tarafından bilinen ya da düşünülen fikirleri tasarımlarında kullandıkları için birbirine
benzer -hatta bazen kopya denebilecek düzeyde- işler ortaya çıkabilmektedir.
Üzerinde durulacak bir diğer konu ise esinlenmedir. Esinlenmek; “Bir şeyden ilham almak, içine doğmak, mülhem olmak” anlamına gelmektedir (www.tdk.gov.
tr). Sengel (2009:128) esinlenme eylemini; “… daha önceden vücuda getirilmiş
bir eserden istifade suretiyle, yeni bir eser meydana getirmek; fakat oluşturulan
eserin, asıl eserden müstakil olması…” olarak tanımlamıştır.
Şüphesiz her tasarımcı hayatın içinden, bir objeden veya bir başka kişinin çalışmasından ilham alabilir. Bu sanatsal yaratım sürecinin bir parçasıdır. Geçmişten
günümüze kadar sanatın her dalında doğadan veya bizi sarmalayan dünyadan
faydalanılmıştır. Geçmişte birçok sanatçının çalışmaların kullandığı özgün teknik, diğer sanatçılar tarafından kullanılmış ve yeni sanat akımları da bu şekilde
doğmuştur. Tasarımda da bu süreç gayet normaldir. Fakat günümüz iletişim
tasarımında; ilham, esinlenme ve intihal konusundaki sınırlar çoğu zaman ihlal
edilmektedir. İnternet ise bu durumu kolaylaştıran en önemli unsurlardan bir tanesidir. Bu duruma; 2013 yılında 21. İzmir Avrupa Caz Festivali’nin tanıtım afişini
seçmek için düzenlenen “12. Caz Afişi Tasarım Yarışması”nı örnek gösterebiliriz.
Bu yarışmada birinci olan afiş çalışması (Görüntü 2), “esinlenmeden öte unsurlar
içerdiği” için diskalifiye edilmiştir (www.tasarimyarismalari.com). Diskalifiye edilen yarışmacının, çalışmasını Arjantinli tasarımcı Pablo Lobato’nun 2009 yılında
internet sitesine yüklediği tasarımından (Görüntü 1) kopyalayarak ürettiği öne
sürülmüştür. Bu iki çalışma tasarımsal açıdan incelenecek olursa; renk seçimi,
çizim tekniği, kullanılan figür ve kompozisyon gibi birçok öğenin taklit edildiği
söylenebilir. İki çalışmada da kullanılan insan figürlerinin takım elbiseli olması,
papyon kullanması ve müzik aletlerindeki birebir benzerlik yüzünden özgünlük
ya da esinlenmeden bahsetmek pek de mümkün değildir. Dolayısıyla yeni yapılan
çalışma esinlenmenin sınırını aşıp, intihal boyutuna ulaşmıştır.
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Görüntü 1. Arjantinli Tasarımcı Pablo
Lobato’nun çalışması, 2009.

Görüntü 2. 12. Caz Afişi Tasarım Yarışması’nda
birinci olduktan sonra diskalifiye olan
afiş çalışması, 2013.

Lobato’nun bir diğer çalışmasından (Görüntü 3) esinlenerek tasarlandığı düşünülen afiş çalışmasında da (Görüntü 4) benzerlikler olmasına rağmen intihalden söz
etmek oldukça zordur. Bunun nedeniyse tasarım öğelerinin iyi bir şekilde kurgulanarak tasarlanmasıdır.

Görüntü 3. Arjantinli Tasarımcı Pablo
Lobato’nun afiş çalışması, 2009.

Görüntü 4. İtalya’da düzenlenen
“87’inci Adunata Nazionale a Pordenone”
etkinliğinin afişi, 2014.
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Kullanılan renk ve biçimlerden dolayı esinlenme ve alıntı yapıldığı söylenebilir.
Ancak afiş içeriğinin ve kompozisyonun, tasarımcısı tarafından bambaşka bir şekilde işlendiği görülmektedir. Bahsedilen bu afiş çalışmaları iletişim tasarımda
esinlenme ve intihal konuları arasında ne kadar ince bir çizgi olduğunu açıkça
göstermektedir. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde son zamanlarda kimi zaman
haklı, kimi zaman da haksız intihal iddialarıyla gündeme gelen bazı çalışmalar incelenip, benzerlik içeren unsurlar ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen veriler ışığında
da özgünlük kavramının günümüzdeki durumu ve özgünlük algısını olumsuz yönde etkileyebilecek unsurlar üzerinde durulmuştur.

Tartışma

Teknoloji ve internet iletişim tasarım ürünlerinin oluşum süreçlerini önemli ölçüde değiştirmektedir. İnternet sitelerinin sayısındaki hızlı artış ve sosyal medyanın
gelişimi, dünyanın farklı noktalarında yayınlanan tasarımlara bile ulaşmayı basit hale getirmiştir. Bahsedilen internet sitelerine örnek olarak; “www.behance.
net” ve “www.facebook.com” verilebilir. Mevcut gelişmeler dünyayı daha küçük
bir hale getirmiş ve uluslararası bir tasarım platformu oluşmuştur. Tasarımcıların
birbirleriyle olan etkileşimi ve bilgi paylaşımı önemli bir ölçüde artmıştır. Bu alanın gelişip evrenselleşmesi için olumlu bir durumdur. Ancak bazı tasarımcılar bu
paylaşım ortamını rahatlıkla kopyalaya bilecekleri bir yer olarak kullanmaya başlamıştır. Bu konu hakkında Lee (2010)’de; “birçok tasarımcı bu çalışmaları, pikseli
pikseline aynı şekilde kopyalamaya ve tasarımların kendilerine ait olduğunu iddia
etmeye başladı.” şeklinde bir yorum yapmıştır.
Ayrıca hazır görsellerin ve tasarım şablonlarının bulunduğu siteler de, iletişim tasarım alanını olumlu ve olumsuz şekilde etkilemektedir. Günümüzün rekabetçi
dünyasında ”zaman“ kavramı hiç olmadığı kadar önem kazanmıştır. Tasarımcılar
çalışmalarını hızlı bir şekilde üretebilmek için, bahsedilen hazır görsel sitelerine
başvurmak zorunda kalmaktadır. Bu durum birbirine benzer tasarım ürünlerinin
ortaya çıkmasına neden olmakta ve dolayısıyla özgün olmayan işlerin ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir.
Kısacası internetin yaygınlaşması, iletişim tasarım alanının küreselleşmesi açısından faydalı olmasına karşın, özgünlük açısından olumsuzlukları da beraberinde
getirebilmektedir. Tasarım öncesi yapılan ön araştırmaların çoğunun çevrimiçi
yapıldığını düşünülürse, benzer fikirlerin ortaya çıkması doğal bir sonuç olarak
karşımıza çıkabilmektedir. Bu araştırma kapsamında yapılan incelemelerde özgün olmayan işlerin üretilmesinde etkili olduğu düşünülen bazı faktörler ortaya
çıkarılmıştır. Bunlar sırasıyla; sıradan ve genel geçer fikirlerin kullanımı, hazır görsellerin, çizimlerin ve tasarım şablonlarının kullanımı ve fikirlerin ya da tasarım
unsurlarının kopyalanmasıdır. İlerleyen bölümde sayılan unsurlar örneklemelerle
birlikte açıklanacaktır.
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Sıradan ve Genelgeçer Fikirlerin Kullanımı
Her tasarımın bir ön araştırma evresi bulunmaktadır. Bu evrede daha önce yapılan çalışmalar incelenmekte, konu hakkında detaylı bilgi edinmek için çeşitli
kaynaklara başvurulmaktadır. Geçmişte bu araştırma kitaplar üzerinden yapılırken, günümüzde internet ve çeşitli arama motorları üzerinden yapılmaktadır.
İnternet üzerinden elde edilen veriler hemen hemen her tasarımcı için benzerdir. Dolayısıyla bu veriler ışığında oluşturulan tasarım fikirleri de birbirine benzer
olmaktadır. Görüntü 5’te de görülebileceği gibi küresel ısınma konusu pek çok
tasarımcı tarafından dondurmayla bağdaştırılmış ve kullanılmıştır. Genel olarak
dünya biçiminde eriyen bir top dondurma ve külah görseline yer verilmiştir. Google firmasına ait arama motorunun görsel kısmında “melting” (erime) kelimesi
aratıldığında, ilk olarak eriyen buz ve dondurma görselleri ekrana gelmektedir.
Buda Görüntü 5’teki birbirine benzer tasarımların ortaya çıkma sebeplerinden
biri olarak gösterilebilir. Arama motorlarında yapılan farklı kelime aramalarında
da, birbirine benzer görsel ve fikirlerin ortaya çıkması mümkündür. Dolayısıyla
ön araştırmaları arama motorlarıyla sınırlı kalan tasarım projelerinin sonucunda
ortaya orijinal olmayan işlerin çıkması gayet doğal bir durumdur

Görüntü 5. Google görsel arama motorundan “melting ice cream”
(eriyen dondurma) kelimeleri için arama sonuçları, 2015.

Görüntü 6. Google görsel arama motorundan “melting”
(erime) kelimesi için arama sonuçları, 2015.
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İnternetin bu yönüyle tasarımın özgünlüğü üzerinde olumsuz bir etki oluşturduğu
söylenebilir. Tasarımcılar daha özgün işler üretebilmek için, araştırmalarını internetin dışına çıkararak; kitap, dergi ve gazete gibi farklı mecralara da başvurabilirler. Fakat hiçbir fikir ya da tasarım öğesi olduğu gibi kullanılmamalı, tasarımcı
elde ettiği verileri işleyip üzerine hayal gücünü de ekleyerek başkalaştırmalı ve
ortaya özgün bir ürün çıkarmalıdır.
Bununla birlikte, herkesin hızla ulaşabileceği kaynaklar yerine, kolay elde edilemeyecek kaynaklardan alınan veriler çalışmalar içinde artı bir değer oluşturabilir.
Bu sayede yeni bağlantılar oluşturup diğerlerine benzemeyen özgün fikirler ortaya çıkarılabilir. Ayrıca arama motorları sadece esinlenme için değil, düşünülen
bir tasarım fikrinin var olup, olmadığını kontrol etmek için kullanıldığında daha
yararlı bir kaynak olabilmektedir.
Hazır Görsellerin, Çizimlerin ve Tasarım Şablonlarının Kullanımı
İletişim tasarım ürünlerini sıradanlaştırdığı tespit edilen bir diğer unsur ise hazır
görseller, çizimler ve tasarım şablonlarıdır. İnternetin hızla gelişmesiyle birlikte
bu öğelerin yayınlandığı sitelerin sayısı da doğru orantıda artmıştır. Zamanın oldukça az ve bütçelerin oldukça düşük olduğu projelerin bulunduğu bir ortamda
hazır tasarım öğelerinin kullanımı da yükselmiştir. Bu artış beraberinde özgünlükten uzaklaşmayı da getirmiştir. İyi ve yaratıcı bir fikir olduğu düşünülen tasarımlar
bile, hazır öğeler kullanıldığında sıradanlaşabilmektedir. Buna örnek olarak; Görüntü 7 ve 8’deki çalışmalar gösterilebilir. Aynı yıl içinde üretilen futbol konulu bu
iki çalışmada da konu alınan ülkelerin (Görüntü 7; Afrika, Görüntü-8; Hindistan)
haritaları futbol topunun bir parçası gibi gösterilmiştir. Yazının girişinde bahsedilen tevârüd kavramı için birer örnek gösterilebilecek bu çalışmalarda, iki tasarımcı da benzer fikirleri çalışmalarına uygulamışlardır. Bahsedilen çalışmaları
tevârüd olmaktan çıkaran unsur ise, Görüntü 9’daki hazır futbol topu görselidir.
İki tasarımcı da birbirlerinden habersiz şekilde aynı konuyu işlemiş ve aynı hazır
görseli kullanmışlardır. Dolayısıyla ilk bakışta intihal olduğu izlenimi oluşmaktadır. Fakat araştırmalar sonucunda hazır görsel kullanımı sebebiyle ortaya çıkan
bir benzerlik olduğu görülmektedir.
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Görüntü 7. İtalyalı bir
tasarımcının Afrika ve futbol
konulu bir yarışma için
tasarladığı afiş çalışması,
2010.

Görüntü 8. Meksikalı bir
tasarımcının “The Spirit of
FIFA” adlı yarışma için
tasarladığı “Hindistan ve
Futbol” konulu afiş çalışması,
2010.

Görüntü 9. Hazır görseller
bulun bir internet sitesinde yer
alan futbol topu görseli, 2008.

Hazır öğeler tasarımcıların işini oldukça kolaylaştırıp, hızlandırmasına rağmen
benzer işlerin üretilmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle özgün olmayan
öğelerin kullanımı iletişim tasarım alanını olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
Bunun bir sonucu olarak; yakın zamanda düzenlenen logo yarışmalarında kopya
tartışmalarının sayısında bir artış gözlemlenmektedir. TEDAM’ın 2015 yılında dü
zenlemiş olduğu logo yarışması da buna güzel bir örnektir. Bu yarışmada birinci
olan tasarım farklı bir firmanın logosuna benzediği gerekçesiyle sonuçlar askıya
alınmıştır (www.tasarimyarismalari.com). Bu tarz benzerliklerin nedenleri ince
lendiğinde hazır çizimlerin ve tasarım şablonlarının ya da bu şablonlardan kopya
lanan öğelerin kullanılmış olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla hazır çizim (Clipart)
denilen görsel unsurların tasarımlarda kullanımı çalışmanın özgünlüğünü olum
suz yönde etkilemektedir. Sonuç olarak seri ve hızlı üretim için kullanılan hazır ta
sarım öğeleri çalışmaları sıradanlaştırarak, değersizleştirmektedir. Sıradanlıktan
kurtulmak için, tasarımlarda kullanılan bütün öğelerin projelere özel olarak üre
tilmesi gerekmektedir. Bu sayede özgün bir dil oluşturularak, her yönüyle eşsiz
bir çalışma ortaya çıkartılabilir.
Fikirlerin ya da Tasarım Unsurlarının Kopyalanması
İntihal iletişim tasarım alanında sıklıkla karşımıza çıkan ve hukuki sonuçları olan
bir olgudur. Birçok tasarımcı kolay yoldan çalışma üretmek için kopyalama yoluna
gitmektedir. Etik olmayan bu durum birbirinin aynı çalışmaların ortaya çıkmasına
neden olmaktadır. 2015 yılının mayıs ayında düzenlenen, “12. Kırmızı Ödülleri”
nde dereceye giren çalışmalardan bazılarının, başka tasarımlardan kopyalandığı
iddia edilmiştir (www.ensonhaber.com). Kopya olduğu iddia edilen ve yarışma
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da dereceye giren Görüntü 11’deki çalışma ve kopyalandığı öne sürülen Görüntü
10’deki çalışma arasında görsel olarak bazı benzerlikler görülmektedir. İki çalış
mada da aynı erkek görseli benzer şekilde kullanılmıştır. Konu olarak benzerlik
bulunmamasına rağmen, kullanılan suratların ikiye bölünmesi ve tek renk kul
lanılması görsel olarak benzerliğe neden olmuştur. Ayrıca solda kullanılan erkek
görselinin aynı internet sitesinden alınmış olması nedeniyle, kopya iddiaları des
teklenmiştir. Bu gibi görsel öğelerin olduğu gibi kullanılması intihal suçlamalarını
da beraberinde getirmektedir. Fikir her ne kadar yaratıcı olsa da, kopya ya da
hazır görsel kullanımı çalışmayı değersiz ve sıradan bir hale getirebilmektedir.

Görüntü 10. Demosend firmasına ait tanıtım görseli, 2015.

Görüntü 11. Hürriyet Gazetesi tarafından düzenlenen
“12. Kırmızı Ödülleri” nde dereceye giren çalışma, 2015.
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Sonuç

Günümüz dünyasında iletişim tasarım alanında çalışmalar üretmek, gelişen teknolojiler sayesinde oldukça kolaylaşmıştır. Özellikle internet, tasarımcılara sınırsız bir kaynak oluşturarak kendilerini geliştirmelerine imkan sağlamış ve dünyayı her zamandakinden daha küçük bir hale getirmiştir. Fakat bu gelişmeler bazı
olumsuzlukları da beraberinde getirebilmektedir. İnternetin yaygınlaşmasıyla
birlikte tasarımın vazgeçilmez unsurlarını hazır olarak bünyesinde bulunduran sitelere erişimin kolaylaşması, özgün çalışmaların üretilmesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Son yıllarda kopya tasarımlar ve intihal suçlamalarının sayısının
geçmişe oranla oldukça arttığı gözlemlenmektedir. İntihal etik olmamasının yanı
sıra, çok ciddi hukuki yaptırımlarla sonuçlanabilecek bir eylemdir. Bu nedenle tasarımcılar, internetten elde ettikleri görselleri kullanırken yada farklı bir kişinin
çalışmasından esinlenirken çok dikkatli olmalı ve intihal derecesinde bir kopyalama yapmamalıdırlar.
Bu çalışmada genel olarak özgünlük kavramına etki eden unsurlar incelenerek,
çeşitli örneklemelere yer verilmiştir. Birbirine benzeyen tasarımların ve intihal
iddiaları olan çalışmaların, özgünlükten uzaklaşmasının altında yatan nedenler
hakkında kısa bir inceleme yapılmıştır. Yapılan araştırmalar sonunda; genel geçer
fikirlerin, hazır görsel ve çizim (Clipart) gibi öğelerin özgün işlerin önünde birer
engel olabileceği kanısına varılmıştır.
Özgünlük ve yaratıcılık bir tasarımda olması gereken en temel özelliklerdir. Dolayısıyla özgünlük, üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur. Günümüzde internet ve çeşitli teknolojiler sayesinde ulaşılabilinen görsellerden ilham alınarak yaratıcı işler ortaya çıkartılabileceği gibi, en yaratıcı fikirler bile hazır görsel
kullanımıyla sıradan bir çalışmaya dönüşebilir. Sıradan işler üretmekten kaçınmak ve özgün tasarımlar üretebilmek için, her tasarımcının kendine özgü görsel
öğeler kullanması gereklidir. İnternet üzerinden elde edilen görseller ve tasarım
öğeleri çalışmaları sıradanlaştıran en önemli unsurlardandır. İletişim tasarımcıların arama motorlarını tasarım öğesi bulmak ya da kopyalamak için kullanmak
yerine, ilham almak ve fikirlerini geliştirmek için kullanmaları gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca bahsedilen arama motorları, bulunan tasarım fikirlerinin daha
önce başka bir tasarımcı tarafından uygulanıp, uygulanmadığını araştırmak için
kullanılırsa çok yararlı bir araç haline de gelebilmektedir.
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Samuel Beckett’in “Godot’yu Beklerken” adlı oyununda
Oyun ve Sahneleme Metni Bağlamında Paradoks
The Paradox of Samuel Becket’s Play “Waiting For Godot”
in the Context of The Text and Staging
Prof. Dr. Erhan Tuna
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Özet

Samuel Beckett’in 1952 yılında yazdığı “Godot’yu Beklerken” adlı oyunu tiyatro tarihinde;
gerek oyun kişileri ile olsun, gerek olay dizisinin klasik anlamda giriş-gelişme-sonuca dayalı
dramatik bir kurguya değil de sadece bekleme eylemine indirgenmesi ile olsun, gerekse
sahne gerçekliğinin ve tiyatrosal anlatım gereçlerinin farklı kullanımıyla olsun alışılmadık bir
tiyatro biçimi oluşturması nedeniyle paradokslarla dolu tartışmalar yaratan bir konuma sahiptir. Oyunun olay dizisi, kişileri ve tiyatrosal araçları kullanım biçimi hakkında çoğu zaman
birbiri ile çelişen düşünceler ileri sürülmüştür. Oyunun yazarı Samuel Beckett’inde oyuna
ilişkin sorulara verdiği paradoksal yanıtlar; oyunun kendini doğruladığı yerlerde dahi bu durumla çelişik bir duruma ya da ifadeye yönelerek bu doğrulamayı kırması ile oyunda mevcut olan: Hayat, insanın yazgısı, umut ve umutsuzluk, bekleme, zaman ve mekan üzerindeki
paradoksların ortadan kalkmaması sonucunu doğurur. Oyun üzerine yapılan çözümlemeler
ve yazarının ifadeleri oyunun paradokslar içerdiği anlamda değer kazanmasını sağlamıştır.
Genel anlamda Samuel Beckett’in romanları, öyküleri, kısa ve uzun oyunlarında karşılaştığımız ve Beckett’in hayatı algılayış, yaşam ve üretim şeklinde bilinçli bir çaba ile yaratılan
paradokslar, Beckett’in sanat anlayışı ve üslubunu ve hatta duruşunu belirleyen imzasıdır.
Godot’yu Beklerken özelinde incelenecek olan paradoksal öğeler öncelikle oyun metninde
ortaya çıkmaktadır. Oyun kişilerinin Godot adıyla bildikleri kişiyi bekleme süreci içinde zamanı geçirmek, bekleme eylemine ilişkin yorumlarda bulunmak, değerler ve hayat üzerine
söyleşmek üzerine kurulu olan diyalogları çoğu kez birbirleriyle çelişen ve her iki tarafı da
doğru ya da yanlış kabul edilebilecek önermelerle doludur. Bu önermelerin paradoksal niteliği oyun kişilerinin geçmişlerinin belirsizlikleri ile çevrelenmiş olmalarından dolayı zaman
zaman insan varoluşu anlamında paradoksal önermeler haline dönüşmelerini sağlar.
Oyunda çoğu yerde söz eylemi desteklemez ve paradoksal bir biçimde tersini oluşturur. Örneğin oyun kahramanları bekleme eyleminden sıkıldıkları veya rahatsız oldukları bir durum
karşısında “gidelim” derler ve fakat yerlerinden kımıldamazlar.
Oyun kişileri anlamında da paradoksal bir ilişki mevcuttur. Vladimir ve Esrogon anlamında
oyun kişileri birbirinin aynı ya da zıddı değil paradoksal bir kişiliğin parçaları gibidirler. Pozzo
ve Lucky’nin efendi-köle ilişkisi de Pozzo’nun anlatımıyla ortaya çıkan tersine çevrilebilirliğiyle paradoksal bir ilişki oluşturur. Köle efendiye bildiği pek çok şeyi öğretmiştir. Ayrıca köle
efendisine bağlı olduğu kadar efendi de köleye bağlı ve bağımlıdır.
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Oyun metninin belirleyiciliği bağlamında oyunun sahneleme metni ( Mise en scene) de
paradoksal yapının bir yansımasıdır. Oyun kişileri sadece bir ağacın bulunduğu bir uzamda
beklemektedirler. Ama zaman zaman seyirciye yönelirler, sözleri ve tavırları ile seyircinin
varlığından haberdardırlar. Oyunda sıkışan Vladimir kulise yönelir ve Estagon ona “koridorun sonunda solda” diye bağırır. Böylelikle oyun kişileri hem bir dağ başında belirsiz bir
yerde oldukları gerçeğini hem sözleri hem eylemleri ile anlatırken bir yandan da bir tiyatro
sahnesinde bulunduklarını imlerler.
Oyun kişilerinin giyimleri ve hareket düzenleri müzikhol ya da sirk gösteri geleneği ile benzerlikler taşır.Oyun kişilerinin hareketleri kaba fiziksel güldürü öğelerini içinde barındırır.
Oyun kişilerinin bekleme eylemi ve yoksunlukları acıklı olmanın dışında; eylemin sürekli tekrarlanan niteliği ile bir yazgı haline gelmesi oyunun trajik bir boyuta taşınmasına neden olur.
Bu trajik ve komik arasında ki paradoksal ilişki oyunun en önemli değerlerindendir.
Oyunun ifade ettiği bu çelişkiler ve bu çelişkilerin insanoğlunun varoluşsal yazgısı ile olan
paradoksal ilişkisi oyunun hem metin hem de sahneleme anlamında ki paradoksal ifade düzeyinin nedenlerini oluştururlar.
Anahtar Sözcükler: Paradoks, Oyun Metni, Sahneleme Metni, Misa en Scene,Tiyatrosal,
Teatral, Tragedya, Komedya

Abstract

Beckett’s, “Waiting For Godot”, which was written in 1952, has genuienly changed the concept of dramatic fiction by demolishing reasonable actions and transforming it into a simple
“waiting” position. This led the “Godot” to take place in a paradoxical situation in theatre
history. Conflicting ideas have been proposed on usage of the theatrical tools, dramatic
fiction and sequence of events. Beckett’s paradoxical responses to the questions about the
play once again confirmed that the play itself is a contradictory statement. This statement
is: Life is a result of the paradox on the fate of the people, hope, despair, waiting, time and
environment. Paradox is a signature of Beckett which we encounter in his novels, stories
and plays. It reflects his perception of life.
Paradoxical elements to be examined in “Waiting for Godot” primarily arise in the text. It
contains many statements such as, concept of waiting, comments on life and contradictory
dialogues. This paradoxical nature of the play is based on characters that are surrounded
by their ambiguous background and these characters turn into a paradoxical proposition in
terms of human existence. Mostly, words do not support actions and paradoxically suggest
the opposite. For instance, when characters are bored of waiting or uncomfortable with a
situation, they say “let’s go” but they do not move at all. Characters are in a paradoxical
relationship. Vladimir and Esrogon are not the same or contrary to each other but they are
part of the same paradoxical character. Pozzo and Lucky’s relationship is based on master/
slave concept but Pozzo’s exposition makes it clear that there is an obvious contradiction
in that story line. Slave is kind of his master’s teacher and as much as slave is addicted to
master, master is addicted to slave too.
Scenery is also a reflection of this paradoxical structure. Characters wait under a tree in
a vague space. They are aware of viewer’s presence. When Vladimir trapped in the play,
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he heads towards to backstage and Estagon yells at him to go left on the corridor. Hereby,
characters point that they are on the stage and on the mountain simultaneously. Characters’ costumes and their behaviors have similarities with the tradition of circus or variety
theatre. Their actions consist of rough physical humor. Recurring action of waiting turns
into fate. This circle exposes the paradoxical relationship between tragic and comic. This
contradiction has stated that the paradoxical relationship of human beings with existential
fate is the leading cause of paradoxical expression levels in terms of both text and staging.
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Samuel Beckett’in 1952 yılında yazdığı ve ilk kez 5 Ocak 1953’de Boulevard Raspail’de Theatre de Babylone’de Roger Blin’in yönettiği “Godot’yu Beklerken” adlı
oyunu tiyatro tarihinde, gerek oyun kişileri ile olsun, gerek olay dizisinin klasik anlamda giriş-gelişme-sonuca dayalı bir dramatik kurguya değil de, iki perde süren
ve sonuçlanmayan bir bekleme eylemine indirgenmesi ile olsun, gerekse sahne
gerçekliğinin ve tiyatronun anlatım araçlarının o zamana kadar alışılmadık farklı
kullanımıyla olsun, farklı bir tiyatro biçimi ve estetiği oluşturması nedeniyle paradokslarla dolu tartışmalar yaratan bir konuma sahiptir.
Oyun, Vladimir ve Estragon adlı iki yaşlı serserinin bir kır yolu üzerinde Godot
adında birini beklemeleri üzerinde kuruludur. Sahne üzerinde sadece bir ağaç
vardır, bunun dışında sahne boştur. Vladimir ve Estragon’un dialoglarından bu
bekleme eylemini uzun süredir gerçekleştirdikleri anlaşılır. Birinci perdede Godot’yu Beklerken yoldan geçmekte olan Pozzo ve Lucky ile karşılaşırlar. Lucky,
boynundan geçirilen bir ip ile Pozzo tarafından yönetilir. Pozzo’nun eşyalarını taşır. Pozzo, Lucky’nin efendisidir. Birinci perdenin sonunda, Godot’nun yanından
geldiğini söyleyen bir çocuk, Bay Godot’nun bu akşam gelemeyeceğini ama yarın
kesinlikle geleceğini söyler.
İkinci perdede, Vladimir ve Estragon aynı zaman ve aynı yerde yine Godot’yu
beklemektedirler. Yine Pozzo ile Lucky gelir, Pozzo kör olmuş, Lucky ise dilsiz olmuştur. İkinci perdenin sonunda yine çocuk gelir. Bay Godot’nun bu gün gelmeyeceğini, yarın geleceğini söyler. Vladimir ve Estragon bu günlük beklemelerinin
sonuna gelmişlerdir. Birbirlerine, “gidelim mi” derler ve yerlerinden kımıldamazlar.
Oyunun olay dizisi, kişileri ve tiyatrosal araçları kullanım biçimi hakkında çoğu
zaman birbiri ile çelişen düşünceler ileri sürülmüştür. Oyunun yazarı, Samuel
Beckett’in de oyuna ilişkin sorulara verdiği paradoksal yanıtlar; oyunun kendini
doğruladığı yerlerde dahi bu durumla çelişik bir duruma ya da ifadeye yönelerek,
bu doğrulamayı kırması ile oyunda mevcut olan hayat, insanın yazgısı, umut ve
umutsuzluk, alışkanlıkların hayatı belirlemesi, bekleme, zaman, mekân ve kişiler
üzerindeki paradoksların ortadan kalkmaması sonucunu doğurur.
Oyunun en klasik paradoksu, Godot’nun kimliği ve neden beklendiği, yazarın Godot ile kimi ya da neyi anlatmak istediği ile ilgilidir. Öyle ki, “Godot’yu Beklerken”in Amerikan yorumunu yönetmiş olan Alan Schneider, Beckett’e, Godot ile
kimi ya da neyi anlatmak istediğini sorduğunda, “bilseydim, oyunda söylerdim”
yanıtını almıştır.” (Esslin, 1999:41)
Genel anlamda Samuel Beckett’in romanları, öyküleri, kısa ve uzun oyunlarında
karşılaştığımız ve Beckett’in hayatı algılayış, yaşam ve üretim şeklinde bilinçli
bir çaba ile yaratılan paradokslar, Beckett’in sanat anlayışını, üslubunu ve hatta
duruşunu belirleyen imzasıdır.
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İrlandalı olan Beckett, pek çok oyununu Fransızca yazmıştır. İngilizce
gibi çok yaygın bir dil yerine Fransızca’yı yeğlemesinin nedenini Beckett şöyle açıklar:”Ama Fransızcada Üslupsuz yazmak daha kolay” ”(Esllin,1999:36’dan Gessner,1957:32)
“Başka bir deyişle bir yazar kendi dilinde, yalnızca biçemin kusursuzluğu
için uğraşma eğilimini gösterirken, başka bir dil kullanan, kendini, ana dilinde biçemin süslenmesinde harcanacak ustalığı, anlatımın olabildiğince
duruluğuna ve yalınlaştırılmasına yönlendirmeye zorlar”(Esllin,1999:36)

Beckett, paradoksal olarak dilin iletişim aracı olarak bildirdiklerinin dışında, neyi
sakladığını, neyin üstünü örttüğünü ortaya çıkarmak için, dili olabildiğince duru
ve yalın olarak kullanır. Dil, işaret ettiği ile doğrudan bir ilişkiye geçmez. Eylem
bildiren bir söz bile eylemsizlikle sonuçlanır.
Oyunun pek çok yerinde Vladimir ve Estragon “Gidelim mi” derler ve yerlerinden
kıpırdamazlar. Dolayısıyla, oyunda çoğu yerde söz eylemi desteklemez ve paradoksal bir biçimde tersini oluşturur.
Godot’yu Beklerken özelinde incelenecek olan paradoksal öğeler öncelikle oyun
metninde ortaya çıkmaktadır. Oyun kişilerinin Godot adıyla bildikleri kişiyi bekleme süreci içinde, zamanı geçirmek, bekleme eylemine ilişkin yorumlarda bulunmak, değerler ve hayat üzerinde söyleşmek üzerine olan diyalogları, çoğu kez
birbiriyle çelişen ve her iki tarafı da doğru ya da yanlış kabul edilebilecek önermelerle doludur. Bu önermelerin paradoksal niteliği, oyun kişilerinin geçmişlerinin
belirsizlikleri ile çevrelenmiş olmalarından dolayı zaman zaman insan varoluşu
anlamında paradoksal önermeler haline dönüşmelerini sağlar.
Vladimir’in Estragon’a “Bir milyar yıl önce düşünmeliydik bunu, bin sekiz yüz
doksanlarda” sözü, paradoksal olarak kendini yanlışlamakta ve hemen ardından
“Eyfel Kulesi’nden el ele ilk atlayanlardan olabilirdik pekala. Üstümüz başımız
düzgündü o zamanlar. Artık çok geç. Bizi yukarı bırakmazlar bile.” (Beckett, 2006:
10) sözü ile şu an içinde bulundukları zamanı kurulan paradokslar ile belirsizleştirmektedir.
Beckett dilin kullanımında olduğu gibi anlatım biçiminde ve anlatımın hedefinde
paradokslar kullanarak, anlamı belirsizleştirmekte dolayısıyla zamansız bir anlatı
kurarak, Vladimir ve Estragon üzerinden insani bir durumu saptamaktadır.
Beckett, “Godot’yu Beklerken”i konu anlamında paradoks üzerine kurmuştur ve
bu durum oyunda söyleşi düzeninde karşımıza çıkan paradokslarla çeşitlenir ve
renklenir.
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“Beckett’e, Godot’yu Beklerken’in konusu sorulduğunda, St. Augustine’in
yazılarından bir bölümden söz eder: “Augustine’de olağanüstü bir tümce
var. Keşke Latincesini söyleyebilsem. Latincesi İngilizcesinden daha hoş.
“Umutsuzluğa kapılma: Hırsızlardan biri kurtuldu. Varsayma: hırsızlardan
biri cezalandırıldı ve Beckett bazen “inanmasam bile düşüncelerin biçimleriyle ilgileniyorum… O tümcede olağanüstü bir biçim var. Önemli olan biçim.” diye ekliyor” (Esslin,1999:49)

Oyunda Vladimir; Mesih ile aynı zamanda çarmıha gerilmiş iki hırsızın öyküsünü
anlatır. İki hırsızdan biri kurtulmuş öbürü ise lanetlenmiştir. Dört İncil yazarından
sadece biri kurtulan hırsızdan bahseder. Dörtte bir, öteki üçünden ikisi hırsızlardan hiç bahsetmez. Üçüncüsü ise, ikisinin İsa’ya küfrettiğini yazar onları kurtarmaya yanaşmadığı için. Demek ki, İsa’ya küfreden ikisi lanetlenmiştir. Ama dört
İncil yazarından biri kurtulan hırsızdan bahseder ve Vladimir sorar “Niye öbürlerine değil de ona inanıyoruz” (Beckett,2006,S.15)
Görüldüğü üzere paradoksal bir hikâye ve bu hikâyenin paradoksal örgüsü “Godot’yu Beklerken” oyununun temel izleğini oluşturuyor. Godot’nun bugün gelemeyeceğini ama yarın geleceğini bildiren iki kardeşten hangisinin geldiğini
anlayamayan Vladimir, her seferinde onları tanımayan çocuk, bu paradoksal örgünün” leitmotifi” olarak çarmıha gerilen iki hırsız paradoksu ile desteklenerek
oyunun hikayesinin paradoksal örgüsünü güçlendirmektedir.
Oyunda, oyun kişilerinin kimlikleri, mekân, zaman ve teatral araçların kullanımı
ile ilgili paradoksal anlatım biçiminin dışında söyleyişi düzeyinde de pek çok paradoks bulunur.
Bunlara son olarak bir örnek vermek gerekirse, Vladimir’in verdiği son havucu
kemirmekte olan Estragon ile Vladimir’in dialoglarıdır:
ESTRAGON: Şuna bak. Tuhaf, yedikçe tadı berbatlaşıyor.
VLADİMİR: Benim içinse tam tersi geçerlidir.
ESTRAGON: Yani?
VLADİMİR: Ben bir şeyin tatsızlığına gittikçe daha çok alışırım.
ESTRAGON: (uzun uzun düşündükten sonra) Şimdi bu dediğin tersi mi oluyor?
VLADİMİR: Mizaç meselesi.
ESTRAGON: Karakter. (Beckett, 2006: 25)

Oyunda çoğu yerde söz, eylemi desteklemez ve paradoksal bir biçimde tersini
oluşturur. Örneğin oyun kahramanları bekleme eyleminden sıkıldıkları veya rahatsız oldukları bir durum karşısında “gidelim” derler ve fakat yerlerinden kımıldamazlar.
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İkinci perdede yere düşen Pozzo ve Lucky’e yardım edip onları kaldırmaya çalışırken kendileri de yere düşen Vladimir ve Estragon önce yardım isteyip, kalkamamalarına rağmen istedikleri anda kalkarlar ve bu iş için çocuk oyuncağı derler.
Estragon ve Vladimir sahnedeki ağacın dalına kendilerini asıp birlikte intihar edip
bu bekleme eyleminden birlikte kurtulmayı dahi paradoksla dolu bir akıl yürütme
nedeniyle gerçekleştiremeyip- birlikte intihar edemedikleri için- eyleme çeviremezler.
ESTRAGON: Gogo hafif- dal yok kırılmak- Gogo ölmek. Didi ağır-dal kırılmak. Didi tek başına kalmak. HâlbukiVLADİMİR: Bunu akıl edememiştim.
ESTRAGON: Seni çekerse, başkasını haydi haydi çeker.
VLADİMİR: Ama ben senden ağır mıyım bakalım?
ESTRAGON: Valla, sen öyle dedin. Benim bu konuda fikrim yok. İkimizin de
yüzde elli şansı var. Üç aşağı beş yukarı.
VLADİMİR: O halde? N’apıyoruz?
ESTRAGON: Hiçbir şey yapmayalım. Daha emniyetli olur. (Beckett, 2006:
20-21)

Oyun kişileri anlamında da paradoksal bir ilişki mevcuttur. Vladimir ve Estragon
anlamında oyun kişileri birbirinin aynı ya da zıddı değil, paradoksal bir kişiliğin
parçaları gibidirler. Vladimir’in, zaman ile bulunduğu yer ile ve kimliği ile ilgili kaygıları ve soruları, Estragon’un her şeyi unutması ile olayları, mekânları ve kişileri
birbirine karıştırmasıyla ve bu yüzden ikisinin yaptıkları tartışmalarla belirsizleşir.
Bir önermenin, diğerinin yerini alacağı paradoksal bir yapı oluşturur.
Pozzo ve Lucky’nin, efendi-köle ilişkisi de, Pozzo’nun anlatımıyla ortaya çıkan
tersine çevrilebilirliğiyle paradoksal bir ilişki oluşturur. Köle efendiye bildiği pek
çok şeyi öğretmiştir. Ayrıca köle, efendisine bağlı olduğu kadar, efendi de köle-ye
bağlı ve bağımlıdır. İkinci perdede ise, Pozzo kör olmuştur. Lucky ise dilsiz, dolayısıyla eksilen yetileri ile birlikte köle-efendi ilişkisi bir başka paradoksal durum
oluşturmuştur. Artık aralarındaki ilişki Pozzo’nun kaybolmamak için kısalttığı bir
ipten ibaret kalmıştır.
Oyunun sonunda Godot’dan haber getiren çocuğun kardeş olması, dolayısıyla
dün de gelen çocuğun geldiğini hatırlamaması sonucunu doğurmaktadır. Bu yüzden Vladimir ve Estragon’un Godot’ya onu bekledikleri bilgisinin gidip gitmediğinden dahi emin olamamaları, bekleme eylemlerini her iki tarafının da doğru
olabileceği büyük bir paradoksa çevirir. Hırsızlardan biri ya kurtulacaktır ya da
lanetlenecektir. Bunu öğrenmek için beklemek gerekir.
Zaman da, paradoksal bir olgu olarak yer alır oyunda. Bekleme eylemi zamanı
önemli kılarken, Pozzo’nun saatinin kaybolması ve durması, gecenin birden oluvermesi, aradan bir gün geçtiğinin söylenmesine rağmen, ağacın birden çiçek-
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lenmesi zamanın hesaplanır olmadığı, döngüsel bir zamanı imler. Bu zamanın
paradoksudur. Zaman sayılabilir, hesaplanabilir bir veriyken, hesaplanma niteliğini kaybettiğinde, kendi gerçekliğini kaybeder ve zamansızlık halini alır. Oyun bu
anlamıyla iki yaşlı serserinin somut bekleme hallerini, Vladimir’in “milyonlarca yıl
önce düşünmeliydik bunu, bin sekiz yüz doksanlarda”(Beckett,2006: 10) repliğinde olduğu gibi zaman dışı veriler kullanarak insanlık tarihi boyunca devam eden
bir bekleme durumuna getirerek, bu iki yaşlı serserinin belki de bütün insanlık
imgesi haline gelmelerine sebep olur. Bu yüzden Pozzo, Estragon’a adını sorduğunda “Adem” (Beckett, 2006: 47) cevabı ile karşılaşır ya da ikinci perdede Estragon Pozzo’ya başka isimler ile (Habil ve Kabil) seslenip, imdat çığlığını işitince
“Bu adam bütün insanlık”(Beckett, 2006: 109) der.
Böylece oyun doğumdan ölüme kadar umudunu kaybetmeden bekleyen insanlığın traji-komedisi halini alır. Bu durum oyunda imgesel düzeyde değil, özellikle
zaman ile ilgili bilinçli paradokslar yaratılması ile zamanın sayılabilir, hesaplanabilir belirsizliğinin vurgulanması sayesinden gerçekleşir.
Pozzo, bunu oyunun ikince perdesinde şöyle vurgular:
Pozzo: (birden öfkelenir) Şu uğursuz zaman hikâyelerinizle bana yeteri kadar işkence yapmadınız mı? Anlamsız bir şey bu! Ne zaman! Ne zaman!
Günün birinde! Yetmez mi işte! Başka günlerden farksız bir gün dilsiz oldu,
günün birinde de ben kör oldum.Günün birinde sağır olacağız.Günün birinde doğduk, günün birinde öleceğiz. Aynı gün, aynı an,size yetmiyor mu bu
kadarını bilmek? (Beckett, 2006: 117)

Oyun metninin belirleyiciliği bağlamında oyunun sahneleme metni (Mise en scene) de paradoksal yapının bir yansımasıdır. Oyun kişileri, sadece bir ağacın bulunduğu bir uzamda beklemektedirler. Ama zaman zaman seyirciye yönelirler,
sözleri ve tavırları ile seyircinin varlığından haberdardırlar. İkinci perdede, sahne
dışından gelenler yüzünden dehşete kapılan Estragon, önce sahne gerisine kaçmak ister.
“Vladimir! Gerzek, oradan çıkış yok (Estragonla kaldırmaya gider, sahnenin
önüne getirir. Seyircilere doğru bir hareket yapar) Bak orada kimseler yok.
O tarafa doğru kaç haydi (Salona doğru iter Estragon’u, Estragon dehşetle
geriler) İstemiyor musun?(Salonu süzer) Seni anlıyorum. (Beckett, 2006:
96)

Oyunda bir ağaç ile bir kır yolunu imlediğini düşündüğümüz mekânın ise, aynı
zamanda bir tiyatro mekânı olduğu imlenerek, seyircinin oyunu ve oyun gerçeğini algılayışında bir paradoks yaratarak, Godot’yu Beklerken oyununun bir tiyatro oyunu olarak, mekânın ise bir tiyatro mekanı olarak algılanmasını da sağlar.
Oyunda sıkışan Vladimir, kulise yönelir ve Estragon ona “koridorun sonunda sol-
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da”(Beckett,2006: 44) diye bağırır. Böylelikle oyun kişileri hem bir kır yolunda
belirsiz bir yerde oldukları durumunu, hem sözleri hem eylemleri ile anlatırken
bir yandan da bir tiyatro sahnesinde bulunduklarını imlerler.
Paradoks olgusunda, genel olarak işaret ettiği, anlattığı şeyin aynı zamanda kendisi olma durumu vardır. Bütün Giritliler yalancıdır paradoksu, söyleyeni işaret
etmeden çözülemez. Yani çelişik olan durum, eylemin kendisinin işaret ettiği ile
aynı olmasından kaynaklanır.
İşte Samuel Beckett’de tiyatro yazını anlamında bir çığır açtığı “Godot’yu Beklerken” adlı oyununda, işaret ettiği ile işaret edileni aynı kılarak paradoks oluşturma
yoluyla biçim ile içeriği birleştirmiş ve tamamen kendine özgü bir anlatım biçimi
oluşturmuştur.
“Beckett tiyatrosu, tiyatroyla hatta bundan da öte yazıyla ifade edilemeyecek olanı ifade etmeye soyunur. Onun tiyatrosunda ironi aygıtı kendini
referans gösterme / özgönderimsellik / kendini işaret etme, yansıtıcılık,
içinde bulunulan ortamın farkında oluş, yazarın ve izleyicinin kastedilmesi
gibi teknik seçimlerin bir araya gelmesiyle oluşan sanatsal bütünlüğün içinde aranmalıdır” (Güçbilmez, 2003:107)

Oyun kişilerinin işaret ettikleri şeyin kendisi olmaları, bir tiyatro sahnesinde oldukları gerçeğini ima etmeleri, sahnedeki bekleme süresinin aynı zamanda oyunun konusunu oluşturması gibi öğelerle Beckett’in “Godot’yu Beklerken” adlı
oyunu Godot’yu bekleme hakkında değil, “Godot’yu Bekleme” eyleminin kendisi
olarak; vardığı yargıyı, ulaştığı sonucu kendi üzerinden kurarak, sonucun doğruluğunu ya da yanlışlığını tartışmayı bir kenara bırakan sadece üzerinde düşünülen
bir paradoks oluşturur.
Oyun kişilerinin giyimleri, hareket düzenleri, oyunun içinde tam olarak belirtilmiştir. Hareketler yazar tarafından parantez içlerinde net olarak belirtilmiştir.
Sahnenin sağına ve soluna, sahne gerisine ve önüne yapılan hareketler oyunun
durumuyla sıkı sıkıya bağlıdır. Oyun kişilerinin hareketleri kaba fiziksel güldürü
öğelerini içinde barındırır. Giyimleri, şapkaları, düşünmek için şapkalarını çıkarmaları ve yargıya vardıklarında başlarına takmaları, her birinin uğraştığı ve onun
kişiliğiyle ilintili bir aksesuarın bulunuşu, bu kişilerin ikonografik nitelikler taşıyan
sahne kişileri olarak düşünülmesini sağlar. Dolayısıyla bekleme eyleminin kendisi,
bir sahne eylemine dönüşür. Bu ise Beckett’in hedeflediği paradoksal bir anlatım
biçimidir. Beckett’in amacı anlatılan şey ile anlatım biçimini aynı kılarak- cevaplar
aramak yerine- yeni sorular sormayı yeğlemektedir.
Bu soruların, iki yaşlı serseri, bir efendi, bir köle, bir çocuk ve bir umut üzerinden
olan ikonografik sorgulanması paradoksal olarak cevaba değil sorulara yönelmemizi sağlamaktadır.
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İşte, “Godot’yu Beklerken” modern tiyatronun bir ürünü, post-yapısalcı ve post
modern tiyatronun öncüsü bir tiyatro klasiği haline getiren yukarıda işaret ettiğimiz niteliklerdir.
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Dünyada ve Türkiye’de Karikatürün
Tarihsel Gelişiminin İncelenmesi
Analysis of Caricature’s Historical Development
Period in Turkey and Worldwide
Arş. Gör. Bahadır Uçan
Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Bölümü

Özet

Karikatür, mizahın çizgisel ifadesi olarak kabul edilebilir. Yüzyıllar boyunca Türkiye’de ve dünyanın çeşitli bölgelerinde temsil imkânı bulan karikatür, sayfalarca yazılar üzerinden ifade
edilemeyen düşüncelerin çizgilerde karşılık bulması ve okuyucuya/ izleyiciye sade ve etkin
bir dil aracılığıyla sunulmasıdır. Karikatürün sanat disiplini olarak kabul görmesinde yalın bir
anlatım biçimi olmasının rolü büyüktür. Karikatür, tarihsel gelişi süreci içerisinde ele alındığında ise ilk modern karikatür örneklerine 16.yy’da rastlanmaktadır. Karikatür sanatı Avrupa
üzerinden diğer dünya devletlerine yayılmış ve milletlerin kendilerine has mizah üsluplarıyla
buluşmuş ve çeşitlilik göstermiştir. Karikatür bu anlamda iki şekilde değerlendirilebilir: milletlerin mizahi yaklaşımlarından, yaşayış ve kültürel özelliklerinden doğduğu için yereldir,
çizginin uluslararası olma yönü göz önünde bulundurulduğunda ise evrensel olmaktadır. Bu
çalışmada karikatürün iki durumu da değerlendirilerek, hem uluslararası çizer ve ilgili eser
örneklerine, hem de Türkiye’deki çizer ve ilgili eser örneklerine yer verilmeye çalışılmıştır.
Analiz edilen eser ve sanatçılar, Türkiye ve dünya karikatür literatüründeki konumları dikkate alınarak seçilmiştir. Çalışma kapsamında karikatürün tarihsel gelişim süreci irdelenirken,
elde edilen veriler üzerinden karikatürün dünü, bugünü ve geleceği üzerinde varsayımlarda
bulunulmuştur. Bu noktada, karikatürün mizah dergilerinde ya da gazetelerdeki geleneksel
konumunun ötesinde benimsediği farklı rollere (eğitim amaçlı karikatür, tanıtım materyali
olarak karikatür, karikatür ve sosyal medya, vb.) değinilmiştir. Karikatür edindiği farklı roller
ile birlikte yeni medyanın vazgeçilmez öğelerinden biri olmuştur. Karikatür sanatında dijitalleşme, karikatürün internet ortamında, sosyal medya aracılığıyla paylaşılması ve e-dergiler
üzerinden temsili ile mümkün olmuştur. Karikatürde yeni çizim teknikleri doğmuş, bilgisayar
programlarından sıkça faydalanılır hale gelinmiştir. Karikatür etkin bir anlatım dili olarak dijital platformlarda temsil edilmektedir.
Çalışmada karikatür analog dönemde karikatür ve dijital dönemde karikatür olmak üzere
iki başlık üzerinden değerlendirilmiştir. Karikatür üzerine yapılan okumalarda, karikatürde
dijitalleşme gerçeği simülasyon kuramı ile ilişkilendirilmiştir. Jean Baudrillard, simülasyon
kuramında gerçeğin yerini alan simülakrlardan bahsetmiş ve insanları dijitalleşme sonrası
oluşan gerçeğin neliği üzerine düşünmeye teşvik etmiştir.
Baudrillard, 20.yy’ın en önemli düşünsel çıkışlarından birine imza atarak, dünyadaki politik
oluşumları dahi simülasyon kuramı ile ele almış, yaratılmak istenen sanal gerçekliğin- Disneyland örneğinde olduğu gibi-insanların zihninde algı oyunlarıyla benimsetilmek istendiği
üzerinde durmuştur. Sanal gerçeklik, bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle birlikte toplumların hayatında daha fazla yer edinmiş ve insanları kendi düşsel dünyasına çekerek gideme-
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yecekleri yerlere götürmüş, içselleştirdikleri çizgi kahramanlar ile türlü maceralara atılmalarını sağlamış ve zihinlerde oluşan hayaller dünyası, fiziksel gerçeklerden daha cazip hale
gelmiştir.
Anahtar Sözcükler: Karikatür, Mizah, Sanal Gerçeklik, Karikatür Tarihi

Abstract

Caricature can be considered as artistic explanation of humor. Over the centuries, caricature as an art discipline has the role of being accepted as a simple form of expression of
thoughts and ideas. Caricature has the chance to define any type of idea more effectively
than writing on pages to reader/spectator. Caricature, when considered in the historical
process, is firstly found in the 16th century in terms of modern samples. Caricature art
spread to other nations of the world state through Europe and met with their unique style
of humor and varied. Caricature evaluated in two ways in this sense: the humorous approach of the nation, therefore caricature was born from the local way of life and cultural
characteristics, and secondly the language of drawing that makes it universal. This study
evaluated two cases of the caricature, and analyzed both international examples of draws
and related artwork and drawings in Turkey and relevant artwork samples. Considering the
historical development period of caricature art, assumptions have been made through caricature’s yesterday, today and the future. At this point, caricature adopts different roles
beyond the traditional position in the newspaper and humor articles such as educational
caricature, caricature as promotional material, caricatures and social media, etc. Therefore,
the new roles of caricature has discussed in detail. Acquired with different roles of caricature, caricature became one of the essential elements of new media.
Caricature art digitization and the internet caricature, make it possible to be represented
and shared through social media and e-magazines. New caricature drawing techniques developed and computer programs have become well utilized frequently in caricature art.
Caricatures as an effective expression language are started to be represented in digital platforms. In this study, caricature is examined under two headings: analogue period of caricature and digital period of caricature.
In the readings based on caricature, it is associated with the fact that simulation theory can
have strong relations with today’s digital caricatures. Jean Baudrillard, simulation theory
of simulacra replaces the mention of the fact and encourages people to think about the
digitization formed after the fact what it really is.
Baudrillard, by signing one of the 20th century’s most important intellectual output, the
world has dealt with the theory even simulation political formations, created the desired
virtual reality- such as Disneyland-to espouse the people’s mind perception game focused
on as required. Virtual realities in the life of society with the development of computer
technology acquired more space and have led people to where they cannot go pulling his
own imaginary world, provided that they are disposed to adventure kind with their caricature heroes internalize and dreams formed in the minds of the world have become more
attractive than physical reality.
Keywords: Caricature, Humor, Virtual Reality, Caricature History
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1. Karikatür

Karikatür, ele aldığı konuları komik veya iğneleyici olması için abartan ve çarpıtan
resim türüdür. Edebiyattaki abartılı ve çarpıtıcı betimlemelerin, aynı amaca yönelik olarak çizim formatında kullanılmasıdır.
Servet-i Fünûn şairi Cenap Şahabettin’in “hakikatin kabak duruşu” olarak nitelediği karikatür; kişi ya da olayların gülünç, çelişkili yanlarını yakalayarak bazen
yazıyla da desteklenen abartılmış çizgilerle mizaha dönüştürme sanatı olarak tanımlanabilir. Başlangıçta insanların görünüşlerini bozma, abartma, karakteristik
özelliklerini ön plana çıkartma şeklinde değerlendirilen karikatür; zamanla değişik varlıkların da abartılarak çizilmesi eylemine dönüşmüştür. Şemseddin Sami
Kâmus-ı Türkî de karikatürü “eğlence ve güldürmek için yapılan tuhaf resim” diye
tanımlamakta ve karikatür sözcüğünün mecazen “ kıyafet ve tavrı gülünç adam”
anlamına geldiğini belirtmektedir. Meşrutiyet döneminin önde gelen karikatüristlerinden Cemil Cem ise karikatür sanatını; “san’atın zübdesi (en seçkin parça,
öz)” olarak nitelendirmektedir (Coşar, 2010, 689-690).
Karikatürün tarihine kısaca değinecek olursak, bilinen en eski modern karikatür
örneklerinin, belirli kusurlarını modele dökmek için insanları gözlemleyen Leonardo da Vinci tarafından oluşturulduğu görülmektedir. Leonardo Da Vinci’nin
karikatür çizmekteki amacı, özgün olan bir çizimin gerçekçi bir portreden daha
vurucu olduğu izlenimini vermektir. Gian Lorenzo Bernini (1598-1680), yine bu
alandaki ilk sanatçılardan biri olup, bir insanı üç-dört çizgiyle mizahi olarak betimlemeyi başarmasıyla bilinmektedir. Karikatür sanatı, zamanla Fransa ve İtalya’daki kapalı aristokrat kesiminde yaygınlaşmış ve dünyaya yayılmıştır.
Dünyada yayımlanan ilk karikatür kitabı İngiltere’de basılan ve Mary Darly’nin A
Book of Caricaturas (1762) adını verdiği eserdir. Yine 18. yüzyılda bu alanda uzmanlaşan İngiliz Thomas Rowlandson(1756–1827) ve James Gillray (1757–1815)
gibi isimler de önemli eserler vermiştir (Akleman, Palmer, Logan, 2000, 169-170).
Karikatürün kullanım alanlarını değerlendirmek gerekirse, karikatürler sosyal ve
siyasi eleştiri yapmak için sıklıkla kullanılmaktadır. Dünyada siyasi ve sosyal amaçlı
düzenli olarak yayımlanan pek çok dergi ve gazeteler mevcuttur. Karikatür farklı
amaçlar için de kullanılmakta, çizerler düşüncelerini okurla ya da izleyici ile karikatür aracılığıyla paylaşabildiği gibi karikatürün basitleştiren ve mizahı yöntem
olarak kullanan anlayışından reklamcılık sektörü de faydalanmaktadır. Bununla
birlikte karikatürde eğitim amaçlı uygulamalarda yararlanıldığı da görülmektedir.
Günümüzde karikatür yaygın olarak benimsenmiş, hemen her ülkede okuyucusu
ve hayranı bulunan, düzenli olarak dergiler veya kitaplar halinde satılabilen, sergileri düzenlenen ve pek çok başka disipline hizmet eden bir sanat dalıdır.
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1.1 Dünyada Karikatür
İtalyanca “caricco” ve “caricare” sözcükleriyle ifade edilen karikatür, “anlam
yüklemek” ve “abartmak” tabirleriyle eşleştirilebilmektedir. 1590’larda Agostino ve Annibale Carraci Kardeşler bu iki terimi kullanarak farklı çalışmalara imza
atmışlardır. İnsan portrelerini abartılı çizgilerle kaleme alan Agostino ve Annibale Carraci Kardeşler, Bologna’da kurdukları atölyelerinde yeni öğrenciler yetiştirmiş, çizgilerle “mükemmel deformasyon”u yakalamayı amaçladıklarını ifade
etmişlerdir. “Karikatür Sanatının Tarihi (The History of Art of Caricature)” başlıklı
bir konferansta ise İngiliz Karikatürist Ted Harrison başarılı bir karikatürün toplumlar üzerindeki etkisinden bahsetmiştir. Ted Harrison’a göre karikatür çizmek,
eğlence ya da güldürü amacı güdebileceği gibi sosyal ya da siyasi meseleleri dile
getirmekte bir araç olarak da görülebilir. Bir karikatürist çizim yaparken karakterin fiziksel özelliklerini (büyük burun, uzun kulaklar, vb.) ve psikolojik yapısını
(çekingen, saldırgan, kızgın, masum, vb.) titizlikle doğru bir şekilde betimlemeli
ve izleyiciye aktarmalıdır (McPhee, Orenstein, 2011, 4).
E.H. Gombrich ve Ernst Kris’e göre karikatürün nasıl uygulanacağı ya da yaygınlaşacağı meselesinden önce 1600’lü yıllar, Rönesans’ın gerçeği yüzeylere olduğu
gibi ya da gerçeğe en yakın haliyle aktarma anlayışının sürdüğü ve benimsendiği
bir dönemdir. Bununla birlikte gerçeği deforme etme, bozma, mizahi anlam katma anlayışı ise yine dönemin ressamları tarafından uygulanmaya başlanmıştır.
İtalyan ressamlar, 17.yy’da karikatüristik çizim anlayışının örneklerini vermeye
başlamışlardır. 17.yy’ın önemli sanatçılarından biri olan Gian Lorenzi Bernini, kendisinin ve arkadaşlarının karikatürlerini dönemin papaz ve kardinalleri ile birlikte
alaycı bir üslupta kaleme almıştır. 1690’larda Pier Leone Ghezzi kendisini profesyonel bir karikatürist olarak tanımlayan ilk Rönesans ressamı olmuştur. Ghezzi
binlerce karikatüre imza atmış, yerli Romanları ve turistleri konu alan çalışmalar
yapmıştır. Arthur Pond, Ghezzi’nin çalışmalarının baskı yoluyla yayılmasını sağlamış ve karikatürler farklı baskı teknikleriyle çoğaltılmışlardır.
Baskı tekniklerinin karikatür ile birleşmesi, grafiksel mizah anlayışını doğurmuştur. Tarih öncesi dönemlerde, Mısır’da, Antik Yunan’da örneklerine rastlanan
karikatüristik formlar, Rönesans ressamları tarafından akademik bir anlayışta
temellendirilmiş ve baskı yoluyla çeşitlendirilerek üretimi sağlanmıştır. Grafik-karikatür yakınlaşması İtalya üzerinden Kuzey Avrupa’ya yayılmış ve büyük ilgi görmüştür (McPhee, Orenstein, 2011, 6-7).
1.2 Türkiye’de Karikatür
1.2.1 Karikatürde Analog Dönem
Türkiye’de karikatürde analog dönem, ilk örneklerin verilmeye başlandığı Cumhuriyet öncesi dönemden 1980’lere kadar uzanan geniş bir tarihsel aralık olarak
kabul edilebilir. 1980’ler sonrası bilgisayar teknolojisinin kendini göstermeye başlaması ile birlikte dijital döneme geçilmiştir. Türkiye’nin karikatür tarihinde ilk
basılı örnek Teodor Kasap’ın 1870’te yayımladığı Diyojen mizah dergisidir. Kari-
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katürde gerçek anlamda Batı anlayışına uygun eserler veren ilk dergi ise Cem’dir.
Cem, aynı zamanda karikatüristin ismidir ve güçlü yergileriyle dönemini korkusuzca eleştirebilen bir dava adamı olarak öne çıkmaktadır. Cem, Cumhuriyet döneminde de eserler vermiştir (Balcıoğlu, 1998, 10-12).
Cumhuriyet döneminde Ramiz-Cemal Nadir ikilisi öne çıkmaktadır. Ramiz, imparatorluğun son yıllarında yetişen bir karikatüristtir. Cemal Nadir ise köy okullarında resim öğretmenliği yaparken, Türk karikatüründe bir yenilik olarak Akşam
gazetesinde günlük karikatürler çizmeye başlamıştır. 1940’lı yıllara gelindiğinde
Türk karikatürü ilerleme göstermeye başlamış, Selma Emoğlu, Mim (Mustafa)
Uykusuz, Ali Ulvi, Semih Balcıoğlu, Turhan Selçuk gibi isimler dönemim mizah
dergilerinde çizmeye başlamışlardır. Türk karikatüründe 1950’li yıllar “50 Kuşağı”
olarak anılır. 50 Kuşağı ile birlikte karikatüre yenilikler getirilmiş, Türk karikatürü
demokrasi aşamasında güçlenmiş, özgür ve etkin bir anlatım dili olarak kendine
yer bulmuştur. Ferruh Doğan, Suat Yalaz, Yalçın Çetin, Nehar Tüblek, Tonguç Yaşar, Bedri Koraman, Oğuz Aral gibi güçlü isimler 50 Kuşağı içerisinde yer almışlardır.
Türk karikatürü 1960’tan sonra bir duraklama dönemine girmiştir. Sanatçıların
anlatım açısından yenilikler getirmeyişinin yanı sıra okuyucu ve izleyici de karikatüre daha az ilgi göstermeye başlamıştır. Gazete ve dergiler yalnız yurtdışından
alınan karikatürleri ve adını duyurmuş Türk sanatçılarının yapıtlarını yayımlıyor,
genç sanatçıların çalışmalarına fazla şans tanınmamıştır (Karikatür, [07.10.2014]).
Duraklamaya neden olan etkenlerden biri karikatürün giderek soyut bir grafik
sanat düzeyine gelmesi, anlatımını karmaşık simgeler ve çizim teknikleriyle iletir
olmasıdır. Karikatür çizgiyle gülmece yapma sanatıdır düşüncesi yerini, karikatür
güldürmez düşündürür düşüncesine bırakmış, gülmecesi sınırlı bu yaklaşım da
geniş izleyici kitlesi tarafından benimsenmemiştir. Konu ya da anlatım yolu bulamayan karikatürcüler güncel olayları resimlemekten ileri geçemeyen yapıtlar
üretir olmuşlardır. Bu dönemin sonlarında, 1969’da Semih Balcıoğlu, Turhan Selçuk ve Ferti Öngören Karikatürcüler Derneği’ni kurmuşlardır. 1970’lerin başında
karikatür kendini yenileme sürecine girmiştir. Bu dönemde karikatür büyük yaygınlık kazanarak pek çok kişi, özellikle de gençler için bir anlatım, bir dışavurum
aracı olmuştur. 1975’te de İstanbul’da, Tepebaşı’nda Türkiye’nin ilk Karikatür
Müzesi kurulmuştur (Balcıoğlu, 1998, 10-12).
1.2.2 Karikatürde Dijital Dönem
Türkiye’de karikatürde dijitalleşmeyi doğru kavramak için dijitalleşmenin sanat
çevreleri üzerindeki etkisinden bahsetmek gerekir. Bu anlamda dijital sanatın
kısaca tarihsel gelişimi değerlendirilebilir. Türkiye’de dijital sanat ile fotoğraf
ve grafik disiplininden gelen sanatçıların ağırlıklı olarak ilgilendiği söylenebilir.
Bununla birlikte müzik, sinema, heykel, resim gibi alanlarda üretim yapan bazı
sanatçıların da dijital sanat ürünlerine rastlamak mümkündür. Dijital sanat eser
üreten sanatçıların sayısı giderek artmakla birlikte dijital sanatın galerilerde yer
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bulması ve sanatseverlerle buluşması, geleneksel sanatlar kadar yaygın ve yeterli
değildir. Çizgen’e göre, ülkemizdeki sanat çevresini ilk kez dijital sanat ile buluşturan Özcan Onur olmuştur. Özcan Onur Güzel Sanatlar Akademisi’nden 1960’lı
yıllarda mezun olduktan sonra resim ve heykel çalışmalarını sürdürürken Paris’te
PC ortamında grafik programları geliştiren bir ekibe dahil olmuştur (Çizgen, 2007,
68). Özcan Onur, o günlerde ürettiği çalışmaları İstanbul’da ve Paris’te 1986 yıllında “Elektropentur” isimli sergisinde izleyicisine sunmuştur.
Dijital sanat alanında dikkat çeken ilk isimlerden biri de 1984 yılından beri sanatsal ve eğitsel çalışmalar yapan Hamdi Telli, son çalışmalarında nesnelerin gözle
görülen biçimlerinden yola cıkmış, bilgisayar grafiklerinden ve fotoğraflardan
yararlanmıştır. 2000’li yıllardan sonra Türkiye’de dijital sanatın gelişmesi ve yayılması için vakıf ve grupların kurulduğu görülmektedir. Dijital sanat alanında yeni
kalıplar üretmeyi hedefleyen NOMAD, 2002 yılında bağımsız bir oluşum olarak
kurulmuş, 2006 yılında bu alandaki ilk dernek olmuştur. Çekirdek yapısını tasarımcılar, mühendisler, mimarlar, küratörler ve yazarlar oluşturan NOMAD, sanatçılar arasında işbirliği sağlamayı hedefleyen teknik ve teorik bir altyapı üzerine
kurulmuştur (NOMAD Info, [12.10.14]).

Görüntü 1. Ctrl_Alt_Del Sergi Afişi

NOMAD’ın ana ekibi Başak Şenova, Emre Erkal ve Erhan Muratoğlu’ndan oluşmaktadır. 2003 yılında gerçekleştirdikleri “ctrl_alt_del”, Türkiye’deki ilk işitsel
sanat (sound art) festivali olma özelliğini taşımaktadır.

Görüntü 2. Emre TURHAL, “Digital Art”. [12.10.14].
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Dijital sanatlar alanındaki bir diğer oluşum ise “Dijital Sanat ve Kültür Vakfı”dır.
Bu vakfın amacı, dijital teknolojilere dayalı, bireysel ve toplumsal yaşam kültürünü ve bu kültürün her turlu sanatsal yansımalarını Türkiye`de geliştirmek ve bu
yolla Türkiye’nin AB ve gelişmiş dünyada yerini almasına hizmet etmektir (Sağlamtimur, 2010, 220-221).

Görüntü 3. Orhan Cem ÇETİN, “Artık Benimsin/ You Are Now Mine” [12.10.14]

Görüntü 4. Atilla Ansen, “Plan-E”. [12.10.14]

Türkiye Avrupa ülkeleri arasında genç, dinamik nüfusu ile dikkat çekmektedir.
Dijital sanatın özellikle genç bireyler arasında kabul görmesi, yaygınlaşması, bu
çerçevede akademik çalışmaların arttırılması ve desteklenmesi gerekmektedir.
Türkiye’de dijital ortamda sanatın yurtdışındaki gibi etkin temsil edildiği söylenememekle birlikte, özellikle geleneksel üretim yapan ya da geleneksel sanat eğitiminden yetişen bireylerin, dijital sanata yaklaşımlarındaki önyargı, dijital sanatın
Türkiye’deki ilerlemesi yolunda en önemli engel olarak görülebilir. Ayrıca, dijital

Uluslararası Sanat Sempozyumu

595

sanatın disiplinler arası bir yapıyı benimsemesi ve farklı disiplinlerin bir arada
çalışarak üretim yapabildiği bir alan olması nedeniyle takım çalışmasını başarıyla
sürdürebilecek ekiplerin oluşması dijital sanatın gelişimi için gereklidir.
Günümüzde dijitalleşme sürecinden etkilenen sanat dallarından biri de karikatürdür. Dijitalleşmeyle birlikte, karikatür de bilgisayar ortamına taşınmıştır.
Türkiye’de 1980 öncesi bilgisayar kullanımının olmadığı ya da bilgisayarın ve dijital ortamın yaygın kullanılmadığı yıllar olarak kabul edilebilir. Özellikle Cumhuriyet dönemi karikatüristlerini göz önünde bulundurduğumuzda, bütün karikatür
çalışmalarının el emeğiyle yapıldığını, çini mürekkepleriyle hazırlandığını, renk
kullanılmadığını ya da kullanıldığında kuru kalem, pastel boya veya guaj boyayla
çalışmaların renklendirildiğini görmekteyiz. Renksiz çalışmaların, özellikle Cumhuriyet döneminde daha çok tercih edildiğini görmekteyiz.
2000’li yıllara baktığımızda, karikatür çiziminde devrim niteliğinde değişiklikler
göze çarpmaktadır. Dijitalleşmenin hayatımıza girmesiyle birlikte, karikatüristler
ya elle çizdiklerini tarayıcılarla bilgisayar ortamına aktarmaya başlamışlar ya da
tabletler aracılığıyla çizimlerini doğrudan bilgisayar ortamında gerçekleştirme
yolunu seçmişlerdir. Photoshop, illustrator gibi çizim programlarından sıkça faydalanmışlar, özellikle kusursuza yakın renklendirme için dijital renklendirmeyi
seçmişlerdir. Bilgisayarlar aracılığıyla, klasik çizimde yaptıkları hataları da düzeltme imkanı bulmuşlardır. Ayrıca, animasyonun yaygınlaşmasıyla birlikte, çizdikleri karakterleri 2d ya da 3d ortamında modelleyip, çizimlerine hareket katabilmişlerdir.

Görüntü 5. Cumhuriyet dönemi karikatüristlerinden Kozma Togo imzalı
bir portre karikatür.
Semih Balcıoğlu, Cumhuriyet’in 75 Yılında Türk Karikatürü
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Görüntü 6. Cumhuriyet dönemi sonrası karikatüristlerinden Aziz
Yavuzdoğan imzalı bir karikatür.

Dijitalleşen dünyada, mizah ve karikatür, içeriksel ve şekilsel değişikliklere uğramıştır. 2000’li yılların siyasi ve toplumsal olayları, teknoloji ve bilişimdeki gelişmeler, bilginin kolay ulaşılırlığı, insanların mizah anlayışını değiştirmiş ve bütün
bunlar mizahın, karikatürün içeriksel olarak değişmesine sebep olmuştur. Şeklen
değişimi irdeleyecek olursak, dijitalleşmeyle birlikte sosyal medya ve e-dergi dönemi başlamıştır.

Görüntü 7. E-dergiler Fena Mizah ve Puhuu Dergi
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Karikatürler, internet sitelerinde yayımlanmış, sosyal paylaşım sitelerinde milyonlarla buluşmuştur. Bu anlamda, sosyal medya karikatür ve mizah için bir serbest piyasa oluşturmuştur. Penguen, Uykusuz, LeMan ve Gırgır gibi en popüler
mizah dergilerinin bayi satışlarıyla, sosyal medyada paylaşım sayılarını karşılaştırdığımızda, karikatürlerin sosyal medya yoluyla çok daha fazla kişiye ulaştığını
görmekteyiz. Benzer şekilde e-dergiler, internet aracılığıyla, dijital ortamda karikatürün daha çok kişiye ulaşmasını sağlamaktadır.

Sonuçlar

Shannon-Weaver’ın 1949’da geliştirdikleri Enformasyon Kuramı, dijitalleşmenin,
sistemlerin 0 ve 1’ler aracılığıyla ifade edilmesinin önünü açmıştır. Enformasyon
Kuramı, iletişimin matematikselleşmesini sağlamış ve iletişimin bir bilim dalı olarak kabul edilmesine katkıda bulunmuştur. İletişimin matematikselleşmesi, bilgisayar teknolojisinin ortaya çıkışı ve etkileri dijitalleşmenin yalnızca elektronik
cihazlardaki gelişmelerle sınırlı kalmayıp, farklı disiplinleri etkileyen bir yapı kazanmasına sebep olmuştur. Dijitalleşme, 21.yy’ın getirdiği en önemli kavramlardan biri haline gelmiştir. Bilimde, sanatta, teknolojide önemli gelişmelere neden
olmasının yanı sıra gündelik hayatımızı da değiştirmiştir.
Dijitalleşme ile ilgili en önemli çıkışlardan biri Jean Baudrillard’ın Simülasyon Kuramı olmuştur. Jean Baudrillard Fransız düşünür ve sosyologdur. Medya üzerine
çalışmalar yapmaktadır. Simülasyon Kuramı ile günümüz politik ve ideolojik yaklaşımlara eleştiriler getirmiştir. Dünya gündemine dair meseleleri simülasyon kuramı ile açıklamaktadır. Baudrillard’a göre gerçek ile sanal arasında, temsil edilen
ile gerçeklik arasında bir ayrım gözetmek zorlaşmıştır. “Gerçeklik”, “hiper-gerçeklik” gibi kavramları irdeleyen Baudrillard siyasi olayları sanallaştırdığı gibi, Disneyland örneğiyle de dikkat çekmektedir. Walt Disney’in oluşturduğu kurmaca
dünyanın, birtakım gerçekler ürettiğini vurgular.
Dijitalleşmenin çizgi dünyasına etkilerini göz önünde bulundurursak, karikatürde
yeni çizim tekniklerinin ortaya çıktığını, e-dergi ve sosyal medyanın karikatür ve
mizahı farklı bir mecraya taşıdığını ve dijital dünyada önemli aktörler olduklarını görmekteyiz. Karikatür, bir sanat dalı olmasının yanı sıra çizer ile okuyucu
arasında bir etkileşim ve iletişim süreci doğurmaktadır. Bu bağlamda, karikatür
bir iletişim yolu olarak değerlendirilebilir. Karikatür, iletişimin tüm basamaklarını
içinde barındırmaktadır. Karikatürist ya da çizer göndericidir; mesaj karikatürün
taşıdığı anlam, kanal ya da iletişim araçları ise dergi, gazete, sergiler, paylaşım
siteleri, vs. olmaktadır. Okuyucular ise alıcı konumundadırlar. Bir iletişim yolu olarak karikatür, sosyal medya ile birlikte farklı bir kimlik kazanmıştır. Sosyal medya
ve paylaşım sitelerinin vazgeçilmez öğelerinden biri haline gelmiştir.
Sosyal medya aracılığıyla okuyucu-çizer arasında interaktif bir ortam kurulabilmektedir. Okuyucu çizer arasında oluşan, geri bildirim sistemine dayanan, bir
paylaşımın bir döngüyü oluşturduğu ve kitlelere yayıldığı bu sanal ortam, karikatür çizim tekniklerinin de gözden geçirilmesini gerekli kılmıştır. Analog dönemde
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çini mürekkepleriyle kâğıtlara çizilen ve özellikle Türkiye’deki ilk örnekleri incelendiğinde, renksiz hazırlanan karikatürler, bilgisayar programları ile renklendirilir ya da tamamıyla dijital ortamda çizilir olmuştur. Çini mürekkebiyle çizilen
karikatürler, çizim hatalarını gösterirken, dijital ortamda karikatür üzerinde çizimin her aşamasında değişikliğe gitmek mümkündür. Guaj boya, akrilik boya ile
renklendirilen karikatürlerde de çini mürekkebinin doğurduğu sorunlar gözlemlenebilmektedir. Elle çizim ya da renklendirme hassas olduğundan çizim yanlışları, istenilen rengin elde edilememesi gibi sorunlar oluşmaktadır. Dijitalleşmeyle
birlikte bilgisayar ortamında gerekli düzenlemeleri yapmak ve istenilen renk değerine ulaşmak mümkün olmuştur.
Karikatürde analog dönem, Cumhuriyet öncesi yıllardan, 1980’lere dek uzanan
geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Cumhuriyet döneminde Ramiz-Cemal Nadir
ikilisinin karikatüre katkılarını görmekteyiz. Ramiz, Osmanlı’nın son dönemlerinde çalışmalar yapmaya başlamıştır. Cemal Nadir ise resim öğretmeniyken karikatüre ilgi duymuştur. Türkiye’nin gazeteye günlük çizimler yapan ilk karikatüristidir. Akşam gazetesinde çalışmaları yer bulmuştur. Karikatürün Türkiye’de geç yer
bulması, monarşik yönetim ile ilişkilendirilebilir. Osmanlı’nın saltanat geleneği
içinde hiciv ile beslenen bir sanatın kabul edilemeyecek olması, karikatürün ortaya çıkmasına ve gelişmesine engel teşkil etmiştir. 1940’lı yıllara gelindiğinde
Türk karikatürü gelişme göstermiş, uluslararası anlamda kendini göstermeye başlamıştır. Bu dönemde Turhan Selçuk, Ali Ulvi, Semih Balcıoğlu, Mim (Mustafa)
Uykusuz gibi isimler öne çıkmaktadır.
Türk karikatüründe 1950’li yıllar “50 Kuşağı” olarak adlandırılmıştır. Türkiye’de
demokrasi ortamının oluşması ile birlikte 50 Kuşağı karikatüristleri önemli yeniliklere ve çalışmalara imza atmışlardır Ferruh Doğan, Suat Yalaz, Yalçın Çetin,
Nehar Tüblek, Tonguç Yaşar, Bedri Koraman, Oğuz Aral gibi isimler 50 Kuşağı
içerisinde anılmaktadır. Türk karikatürü 1960’larda güçlü karikatürcülerini yitirmeye başlamıştır. Karikatüre duyulan ilgi azalmaya başlamıştır. Karikatür giderek
grafikselleşmeye başlamıştır ve soyut çalışmalar üretilmiştir. Çizgiyle gülmece
mantığı yerine izleyiciyi düşündüren karikatür örnekleri görülmüş, bu yeni anlayış toplum tarafından yeterli ilgiyi görmemiştir. 1970’ler ile birlikte yeniden bir
hareketlilik gözlenmiş, Türkiye’nin ilk karikatür müzesi kurulmuştur. Karikatürde
çok sesli yıllar başlamış, düşündüren ya da güldüren karikatürler kendi izleyici
kitlelerini bulmuşlardır.
Türk karikatüründe dijital dönem, 1980’ler sonrası olarak düşünülebilir. Günümüz
karikatüristleri dijital dönemin eserlerini vermektedirler. Bilgisayar teknolojisinin
ve uygulamalarının toplum tarafından benimsenmesiyle birlikte karikatür yeni
bir boyut kazanmış, karikatüristler farklı arayışları denemişlerdir. Karikatür-grafik
ilişkisi artmış, dijital eserlerin illüstrasyon, grafik ya da karikatür olarak doğrudan
isimlendirilmesi ya da bir ayrımın yapılabilmesi güçleşmiştir. Dijital formatlarda
paylaşılan karikatürler gerek sosyal medyada, gerekse e-dergi olarak kendilerine
yer bulmaya başlamışlardır.

Uluslararası Sanat Sempozyumu

599

Sanat ile teknoloji ilişkisini düşündüğümüzde, sanatın gelişen teknolojiyle ve endüstrileşmeyle birlikte şekil aldığı ve kendisini yeniden ifade ettiği görülmektedir.
Fotoğrafın keşfiyle resmin retinal hazza hizmet eden anlayışı sorgulanmaya başlamış ve farklı teknikler oluşmuş, sinemanın ilk adımlarının atılmıştır. Bilgisayar
teknolojisiyle birlikte sanat bir kırılma daha yaşamıştır. Fotoğraf ve bilgisayar,
grafiğin ayrı bir disiplin olarak doğmasına neden olmuştur. Ressamlar grafikerlik
yapmak durumundayken, teknik imkânların artmasıyla birlikte grafik tasarımcılar doğmuştur. Bilgisayar teknolojisi, grafik tasarımda ilerlemeleri beraberinde
getirmiştir. Grafik programlarını en yaygın kullanan meslek gruplarından biri ise
karikatüristler olmuştur. Karikatürde dijitalliğe geçiş dönemiyle birlikte karikatüristler, grafik programlarına da hâkim olmak gereği duymuşlardır. Öyle ki dijitalleşme, karikatür sanatı anlayışını değiştirdiği gibi karikatüristlerin alışkanlıklarını
da etkilemiştir.
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Çağdaş Fotoğraf Sanatında Gerçekliğin Yeniden İnşası:
Kurgusal Fotoğraf
Reconstruction of the Reality in the Contemporary Art Photography:
Staged Photography
Yrd. Doç. Tuna Uysal
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fotoğraf Bölümü

Özet

Kurgusal fotoğraf, çağdaş sanat sahnesindeki yerini, geliştirmiş olduğu kendine özgü dil
sayesinde kazanmıştır. Bu dilin temelleri, fotoğrafın sanat olarak kabul görmeye başladığı
ilk dönemlere kadar uzanır. Bu dönemlerde biçimsel olarak diğer disiplinlerden ayrılsa da,
çoğunlukla içeriğini bunlardan alır. Resim, edebiyat, mitoloji vb. birçok farklı anlatıdan referanslarını alan fotoğraf sanatı, kendisine pay biçilen kopyalama işlevinden sıyrılsa da, üretim
biçimi dolayısıyla gerçeklikle bağlarını koparmaz.
Modernist dönemin en önemli bir sanatsal araçlarından biri olarak kabul edilen fotoğraf,
ilerleyen zamanlarda referanslarını tamamen kendi oluşturduğu farklı bir dil arayışı içerisine
girer. Bu dönemde gerçeklikle olan bağı kuvvetlidir.
Avangard sanat, kavramsal sanat, soyut sanat vb. savaş sonrası modernist toplumu eleştiren
sanat akımlarının da etkisi ile, her disiplinde olduğu gibi fotoğraf sanatı da yeni bir anlatım
dilinin arayışına girer. Bu yolda, özellikle postmodern dönemlerde fotoğraf sanatı, gerçekliği
aktarmak yerine onun yeniden inşası peşinden koşar. Bunun için ilk dönemlerde yaptığı gibi,
farklı disiplinlerden referanslar arar. Resim, edebiyat, tiyatro ya da mitolojiden olduğu kadar,
sinema, basın, televizyon gibi, kitle iletişimine yönelik alanlardan referansları da anlatısının
içerisine katar.
Fotoğraf sanatının gerçekliği yeniden inşa etmesindeki amaç, sadece sanat alanında kazandığı prestijli yeri korumak amaçlı değildir. İlk arayışı, kendi biçimsel özellikleri itibariyle izleyeninin kayıtsız olarak kabul ettiği “gerçeklik” olgusu üzerinden, ele almış olduğu konuyu
irdelemektir. Önemli diğer bir arayış ise, referans olarak aldığı diğer kitle iletişim araçlarının
yaratmış olduğu yeni dillerin kodlamaları üzerinden farklı sorgulamalar başlatabilmektir.
Anahtar Sözcükler: Modernizm, Postmodernizm, Çağdaş Fotoğraf Sanatı, Kurgusal Fotoğraf,
Anlatı, Gerçeklik
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Abstract

Staged photography gained its place in the art scene by its own unique language, which is
developed by itself. Fundamentals of this language lay down in the era of its establishment.
Even it was separated from the other disciplines of art in terms of form, mostly took its
themes and context from these disciplines like painting, literature, mythology etc. Even it
got clear from its function of copying things, art of photography never cut its tie with the
reality.
Photography, as reclaimed as the most creative and valuable device of the modernist era,
later tried to develop a unique language, which would make possible to create its own references. In this period, by this development, it strengthened its ties with reality.
With the affects of post-war art movements like avant-garde, conceptual, abstract etc. art of
photography pursued a research after the new communication skills, likewise the other disciplines. In this research period, especially in the postmodern era, art of photography pursued a strategy like not to tell the truth but reconstruct it. As it has done in its early times,
the art of photography started to search its references from other disciplines. In the postmodern era, the art of photography took its references from painting, literature, theatre or
mythology -as it done before- as well as mass media culture like cinema, press, television.
Art of photography do not aim to preserve its prestigious place in the scene of art by reconstructing the truth. It’s first aim to study its theme by the means of “reality” which is always
accepted without prejudice by its viewer. The other important aim is, to start a new kind of
questioning which becomes possible by the skills of other contemporary communication
languages.
Keywords: Modernism, Postmodernism, Contemporary Art Photography, Staged Photogra
phy, Narrative, Reality
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Kurgu; kendiliğinden ya da doğal yollar ile olmayan, insan eliyle belirli bir plan
çerçevesinde oluşturacak biçimde düzenlenmiş olan anlamlı bütündür. Kurgusal
da, kurgu yolu ile oluşturulmuş anlamına gelmektedir.
Kurgusal fotoğraf, enstantane fotoğraftan farklı olarak tasarım aşaması içeren
bir türün genel adıdır. Bu tür, eserin ön tasarım aşamasından içeriğine, yapım
aşamasından sunum biçimine kadar, fotoğrafın her detayına fotoğrafçının karar
vermesiyle biçimlenir. Tasarım aşamasında fotoğrafçı hikayesini belirler, sahnesinin eskizini yapar, mekan veya dekora karar verir, varsa oyuncu seçimini, dolayısıyla makyaj ve kostüm seçimini yapar, aydınlatmaya ve çekim formatına karar
verir, daha sonra oluşturulan plan çerçevesinde üretim aşamasına geçer. Ve tüm
bunları eserinin sergileme ve sunum şartlarını düşünerek yapar.
Kurgusal fotoğrafın kökleri neredeyse fotoğrafın keşfine kadar dayanır. Bu saptama fotoğrafın tüm uygulama alanları için söylenmektedir. Portre, manzara, belgesel vb. tüm türler, resimde olduğu kadar fotoğraf teknolojisi ile beraber de ele
alınmaya başlanmıştır. Ancak “Kurgu Fotoğrafın” bu aşamadaki fonksiyonu diğer
türlere göre biraz daha farklı olmuştur. Bu tür, fotoğrafın bir sanatsal üretim aracı
olarak kabul görmesinin önünü açan ivmeyi yaratması bakımından fotoğraf tarihi
için oldukça önemli bir yer tutar.
Burada karşımıza bir soru çıkar: Fotoğraf erken dönemlerde neden bir sanatsal
üretim aracı olarak kabul görmemiştir? Fotoğrafın sanatsal üretim aracı olarak
kabul görmemesinin başlıca sebeplerinden biri öncelikle bu kayıt teknolojisine
sanatsal amacı olmadan tamamen endüstriyel meselelerden dolayı benimseyen
bir kesimin gösterdiği yoğun ilgidir. Coğrafi ve bilimsel keşiflerin, şehirleşmenin
ve toplumsal olayların, mimari öğelerin, sömürgelerin ve satın alınan toprakların,
siyasi ve askeri hareketlerin hızlı biçimde resmedilmesi, idari sistemlerin, endüstrinin, bilim ve tekniğin ilerlemesine yaptığı katkılar, fotoğraf teknolojisinin her
ne kadar hızlı ilerlemesini sağlamışsa da onun sanat alanından uzaklaşmasına
yol açmıştır. Hatta bu dönemde fotoğrafı işlerinde kullanmaya çalışan sanatçılar
kolaycılıkla suçlanmış, aşağılanmışlardır. Hatta dönemin önemli şairlerinden ve
aynı zamanda sanat eleştirmenlerinden Charles Baudelaire, fotoğraf makinasını
daktiloya veya matbaaya benzetmiş sadece üretilen eserlerin kopyalanması veya
çoğaltılmasına yarayan bir aygıt olarak kalması gerekliliğini savunmuştur. (Batur,
2002:26)
Ancak tabi ki bu yaygın kullanım ve sanatçıların gerçekletirdiği girişimler, fotoğrafın sanatsal alanda da kendine yavaş ama emin adımlarla bir yer edinmesini
sağlamıştır. Bu sanatsal girişimler, fotoğrafın mekanik bir gelişme olduğu kadar
sosyal bir olgu olduğunu ve iletişimsel güce sahip olduğunu ortaya koyar. Her
ne kadar dönemin sanatçıları ve eleştirmenleri takipçileri tarafından kolaycılıkla
itham edilse de yaratıcı sanatçıların elinde yeni bir ifade biçiminin kapısını aralar.
Bunun dışında şunu da hatırlamak gerekir ki Rönesans’tan beri, resim sanatı pers-
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pektif doğruluk ve kompozisyon için fotoğrafın makinasının atası olan birçok optik ve çizim düzeneğini kullanmaya başlamıştı. Dolayısıyla fotoğrafın tekrar ele
aldığı bu mekanizmaya ilgi gösteren sanatçılar, üretim biçiminin getirdiği rahatlık
haricinde ele alabilecekleri konuları inceleyerek bu sorunları hızlı bir biçimde aşmışlardır.
Özellikle sanat ve edebiyatta Romantik dönemin hakim oluşu bu sanatçıları
olağan hayatlar dışında bazen dramatik, çoğunlukla didaktik, içinde bulunulan
dönemin şartlarını yansıtan bir takım öyküleri ele almalarına yol açmıştır. Viktoryen dönem olarak da adlandırılan bu tarihsel aralıkta, resim tarihinden, şiirden, edebiyattan veya mitolojiden konusunu bulan hikayeler ele alınmıştır. Bu
durumun nedenini şu şekilde açıklayabiliriz; fotoğraf sanatının yazım veya çizim
yoluyla kayıt tutmanın bir alternatifi olarak ortaya çıkması sonucu bu üretim biçimlerinin gramerinden faydalanmaları kaçınılmaz bir sonuç olmuştur. Fotoğraf,
kendine özgü ifade biçimini geliştirene kadar, ne zaman sanatsal olarak bir anlam
bütünlüğü yakalanmak istense bu disiplinlerin hikaye ve göstergelerinden faydalanılmıştır.
Bu dönemin önemli sanatçılarından ilk olarak Oscar Gustave Rejlander’in adı söylenebilir. Sanatçı en bilindik yapıtı olan “Hayatın İki Yolu” (1857) isimli eserinde,
erişkinlik yaşına gelerek kente göç eden iki delikanlının macerasını konu eder.
Biri erdemli yolu seçerken ötekisi serserilik peşinde koşar. Dönemin şartlarına ve
değer yargılarına göre ele alındığına, endüstrileşme ile köyden kente göç resmedilirken, izleyiciye erdem hakkında tavsiyeler verilmektedir. Kompozisyon olarak
Rafael’in “Atina Okulu” (1511) isimli freski referans alınmış, teknik olarak da 32
civarında farklı negatifin tek bir duyarlı yüzeyde bir araya getirildiği “Kompozit”
baskı yöntemi kullanılmıştır. Sanat yönetimi bu iki farklı hikayeyi destekleyecek
biçimde başarı ile yapılmıştır. (Bajac, 2004:104)

Görüntü 1. Oscar Rejlander, “Hayatın İki Yolu”, 1857.

604

International Art Symposium

Kurgusal fotoğrafın bir başka erken dönem temsilcilerinden olan Henry Peach
Robinson, kendisini bu alanın önde gelen isimlerinden biri yapan “Solup Gitmek”
isimli eserini 1858 yılında yaratmıştır. Eserde, dönemin zorlayıcı teknik koşullarının önüne geçilebilmesi için, Rejlander’in kullandığına benzer bir yöntem izlenmiştir. Farklı negatiflerin bir araya getirilmesiyle elde edilen baskıda, pencereden
içeri gelen kuvvetli ışık, iç mekandaki ışıkla dengelenmiştir. Figürler netsizlik olmayacak şekilde sabit kalmışlardır. Hikayesini aktarmak için özenle hazırlanmış
sahne, rönesans resimlerinin simgesel yoğunluğuna sahiptir.

Görüntü 2. Henry Peach Robinson, “Solup Gitmek”, 1858.

Eserde izleyici, genç bir kızın ölüm anına tanıklık eder. Kızlarının hayatının son
anlarına tanık olan aile fertlerinin yüzlerinden hüzünlü bir ifade okunur. Cam kenarındaki yetişkin erkek figürü, kameraya sırtı dönük camdan dışarı bakar. Genç
kız, gözlerini kapamış ve koltukta günlük elbisesi ile değil de yatak kıyafeti ile
uzanmıştır. Tüm bu jest ve mimikler, oyuncuların hareketlerindeki teatral durum,
dekor ve kostüm işçiliğindeki hassasiyet, bizleri eser hakkında böyle bir yorum
yapmaya yöneltir. Sanatçının hikaye oluşturma çabası, teknik olanakları kullanması kadar sembolik yapıyı da iyi kurması sonucu başarılı olmuştur.
Bu eserin alt metni ise şu şekilde ortaya konabilir; romantik dönemde ortaya
konmuş bu eser, edebi göstergelerden oldukça etkilenmiştir. Dönemin amansız
hastalığı olan verem “karşılıksız aşk” metaforu olarak kullanılmış ve imgeleştirilmiştir. Aynı zamanda bu dönem henüz çaresi bulunmayan bu hastalığa dikkat
çeken eser, bir yandan da resim sanatının öğretici, bilgi verici yanından da faydalanmaktadır. (Tercan, 2012:55)
Viktoryen dönemin bir başka önemli fotoğrafçı sanatçısı olan Julia Margeret
Cameron, estetik yapılanmasını ve hikayelerini, yaşamış olduğu tarihsel dönem
kadar, içinde bulunduğu sosyal çevreye de borçludur. Yumuşak tonlu, genellikle yoğunluğu düşük, difüz karakterli baskıları, bir peri masalını andırır. Oyuncu
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olarak gördüğümüz karakterler, sanki ele alınan hikayenin gerçek karakterleriymiş gibi karşımıza çıkarlar. Mitolojiden, Kral Arthur dönemi hikayelerinden ve
Tennyson şiirlerinden konu edinerek yaptığı fotoğraflar bunlara örnektir. Teknik
olarak tek bir negatiften alınan baskılar, haliyle üst üste baskıdan daha zahmetli
bir çekim aşamasını beraberinde getirir. Cameron’ın modelleri, onun müştemilatı
düzenleyerek oluşturduğu stüdyosunda, genellikle gün ışığı altında ve kimyasalların yavaşlığından dolayı oldukça uzun bir süre zarfında poz vermek durumundaydılar. Bu durum, sanatçının netsiz ve yumuşak tonlu plastik yaklaşımının bir
açıklaması olduğu kadar, onun tarafından bilinçli bir tercih olarak kabul edilmiştir.
Zira sanatçının eserlerinde model olmak ne kadar önemliyse, yapım aşamasında
onunla çalışmak bir o kadar zordur. (Szarkowski, 1999:30)
Cameron’un Alfred Lord Tennyson’un “Kral Şiirleri” (Idylls of the King, 1856-1885)
isimli eserine yaptığı fotoğraf serisi, sanatçının en önemli yapıtlarından biridir. 12
şiirden oluşan eser için tasarlıdığı 24 adet fotoğraf görüntüsü, Cameron’ın komşusu ve yakın arkadaşı olan Tennyson’un ricası ile gerçekleşmiştir. Aynı zamanda,
fotoğrafçının en büyük esin kaynaklarından biri olduğu bilinen Tennyson’un eseri
için yapılan görüntüler, amatör bir tiyatro grubunun naif performansı havasını
taşır. Eser, Kral Arthur Efsanesi’ni, onun tüm hayat hikayesini, savaşlarını ve ölümünü konu alır. Ancak bunların içinden bir tanesi diğerlerinden farklı görünür;
“Kral’ın Ölümü” (The Passing of Arthur,1875) ismini taşıyan eser, tüm hikayenin
finalini görselleştirir. Kral son savaşında görevini yerine getirmiştir, ancak aldığı
yaralardan ötürü ölmek üzeredir. Şiir Arthur’un sonsuzluğa yolculuğunu tasvir
ederken Cameron bunu görselleştirir. (Gernsheim,1991:86)

Görüntü 3. Julia Margaret Cameron, “Kral’ın Ölümü”, 1874.
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Son olarak bu dönemde kurgusal fotoğraf yapma yöntemleri ile eserlerini üreten Fransız fotoğrafçı Camille Silvy’den söz etmek gerekir. Bir öyküye sahip olan
eserlerini genelde üst üste baskı yöntemi ile gerçekleştirmiştir. Aristokrat bir aileden gelen Silvy, diplomat olarak başladığı kariyerine, kendi kendini yetiştirdiği
fotoğraf sanatı alanında devam etti. Fotoğraflarında uyguladığı detaylı çalışma,
fotoğraf sanatına kazandırmış olduğu en büyük eseri “Vallée de l’Huisne” (River
Scene-Nehir Manzarası,1858)’de açıkça görülür.

Görüntü 4. Camille Silvy, Nehir Manzarası, 1859.

Fotoğraf, ilk bakışta doğal bir nehir manzarasını yansıtır. Fotoğraf, üretilmiş olduğu dönemde ilk olarak bu şekilde değerlendirilmiştir. Ancak küratör Mark
Howarth-Booth’a göre bu fotoğraf suni bir biçimde yapılandırılmıştır. Farklı negatiflerden üst üste baskı alınarak üretilen eserde, negatiflerden bir tanesinde,
suyun parlak yüzeyi üzerinde yansıyan bulutların ve ağaçların Silvy tarafından
boyanmış olduğu farkedilir. Eserde yer alan figürlerin duruş şekillerinden, fotoğraf çekilirken raslantı sonucu orada bulunmadıkları anlaşılır. Modeller, Silvy’nin
belirlediği bir kompozisyon çerçevesinde poz verirler. Konu edildiği üzere, pozlandırma sürelerinin uzun oluşu ve buna rağmen figürlerin mükemmel bir hassasiyet
içeren duruşları izleyene bu fikri verir. Teknik olarak bu şekilde kurgulanan fotoğrafın sahip olduğu bir hikayesi vardır; eserin sol tarfında gözüken “kayığa binen
çift”, Fransız burjuva kesimini, sağ tarafta gözüken “çiftlik çalışanları” ise işçi sınıfını temsilen yerleştirilmişlerdir. Silvy, zengin ile fakiri, burjuva ile çalışan sınıfı,
şehir ile banliyö yaşamını “nehir” metaforu ile birbirinden ayırır. (Haworth-Booth/Paul, 1992: 43-48)
Bu başlangıç dönemine bakarak, kurgusal fotoğraf için hikayelerini veya referanslarını günlük hayattan, edebiyattan ve resimden alır diyebiliriz. Çoğu dönemin
şartlarını yansıtır biçimde veya ona bir eleştri şeklinde ve didaktik bir biçimde
ortaya çıkmıştır. Ancak bundan sonraki dönemde değişen toplumsal dinamikler

Uluslararası Sanat Sempozyumu

607

sanata da yansımış, bu tarz yerini gelişen sanat akımları ile beraber farklı ifade
biçimlerine bırakmıştır. Sanat alanında kabul gören fotoğraf tüm bu dinamiklerin
ivmesine göre hareket eden diğer biçimlerle beraber hareket etmiştir.
Bu tarihten sonra çağdaş sanatın temel motivasyonlarından biri haline gelen
fotoğraf, giderek kavramsallaşmaya ve daha farklı bir boyut almaya başlamıştır.
Özellikle Avrupa kıtasında hakim olan “Yeni Nesnellik” (New Objectivity) akımının getirdiği sade bakış açısı fotoğrafın bilimsel kayıt niteliğiyle kavramsal anlatım
gücü arasında köprü olmuş ve fotoğraf alanında yeni bir sanatsal görüşün kapılarını aralamıştır. (Newhall, 1993: 195))
Dünya savaşlarının getirdiği yıkımlar modernizmin ve endüstri dünyasının sorgulanamasına yol açmış ve 20. yy başı ile ortası arasını sanat tarihinin akımlar
açısından en verimli dönem olmasına yol açmıştır. 60’lı yıllarda ortaya çıkan “Kavramsal Sanat” tan temellerini alan postmodernizm ise 20.yy’ın son çeyreğinden
günümüze kurgusal fotoğrafın tekrar gündeme gelmesine yol açmıştır.
Bu anlamda modern sanat anlayışı çerçevesinde fotoğraf sanatı şu şekilde tanımlanır; sanatçı konusunu kendisi üretmemelidir, bulmalıdır. Modern sanatçı
gerçekliğin içinden seçmiş olduğu parçaya hiçbir şekilde müdahale etmemelidir.
Konusunu yönlendirmemeli, onu olduğu gibi, nesnel bir yaklaşımla fotoğraflamalıdır. Ayrıca eserine herhangi bir manipülasyonda bulunmamalıdır. Mümkünse eseri en yüksek teknik kalitede olmalıdır. Modern sanatçının yaratıcı seçimi,
seçmiş olduğu motif ve eserini oluştururken açığa çıkardığı teknik kapasite ile
belirlenir. Eserini oluştururken kullanmayı tercih ettiği tüm resimsel ve grafik öykünmeler eserin gerçekliğini yitirmesine yol açtığından, yasaklanmıştır. (Köhler,
1995: 18)
Postmodern sanat anlayışı ise fotoğraf sanatını yeniden yorumlarken şu ifadeleri
kullanır; Postmodern sanatçının konusunu bulması yeterli değildir, onu kendisi
üretmeli, tasarlamalıdır. Konusunu uygularken tercih edeceği yöntem tamamen
kendisine kalmıştır. Bu tercihine bağlı olarak, konusunu kendisi tasarladığı gibi,
bir başka sanatçının eserini başlangıç noktası olarak alabilir. Kullandığı tekniklerde serbesttir, bunu sanatçının kişisel tercihleri belirler. Manipülasyon yapmakta
özgürdür, çünkü ne kadar yaratıcı olunursa o kadar iyidir. Teknik mükemmeliyetçilik kabul edilebilir, fakat eserin kalitesini yükseltmede bağlayıcı bir unsur değildir. Esere teknik açıdan inandırıcı biçimde verilen amatörlük etkisi sanatçıya
yardımcıdır. Postmodern sanatçının yaratıcılığı, eserini oluştururken geleneksel
sanat anlayışının “gerçeklik”, “nesnellik” ve “doğruluk” ilkelerine ne kadar karşı
durduğuyla ölçülür. Bunun yerine, eseri ne kadar “özerk” bir nesne olarak görünürse o kadar iyidir. Sonuç olarak, kurgusal fotoğraf ihtiyaç duymuş olduğu
malzeme ve referans zenginliğine postmodern zamanda tekrar kavuşmuştur.
(Köhler, 1995: 19)
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Bu noktada postmodern dönemin etkisindeki çağdaş kurgusal fotoğrafın temsilcilerinden birkaç örnek incelemek yerinde olacaktır. Bu alanın önde gelen ve
ilk kadın sanatçılarından Cindy Sherman, kurgusal fotoğraf alanında farklı referans alanlarını en yoğun kullanan fotoğrafçı olarak karşımıza çıkar. Sinematografi,
edebiyat, resim ve popüler kültüre ait referanslar ile kurduğu farklı anlatılar, onu
fotoğraf kullanan kavramsal sanatçılar sınıfına sokar. Sherman kendi çalışmalarını genel olarak şu şekilde tanımlar;
“İşlerimin feminist ya da politik bir söylemi olduğunu asla düşünmemiş olmama rağmen, kesinlikle onların içerdiği herşey benim bu kültür içinde
yaşayan bir kadın olarak yaptığım gözlemler sonucu resmedilmiştir.” (Grosenick-Riemschneider,1999: 466)

Görüntü 5. Cindy Sherman, “İsimsiz Film Kareleri”, 1977.

Sherman, sinematografik referansları kullandığı “İsimsiz Film Kareleri” adlı
çalışmasında, farklı mekanlarda, kostüm ve makyaj desteği ile 1950’li 1960’lı yıl
ların Hollywood filmlerindeki kadın klişelerini resmeder. Eserlerindeki karakter
leri kendisinin canlandırdığı fotoğraflarda, iş kadını, ev hanımı ya da şuh bir kadını
resmeden kompozisyonlar, tasvir ettiği kadın biçimi hakkında bir yorumda bulun
mazlar. Karakterlerin durumlarındaki belirsizlik, yorumu izleyiciye bırakır. İzleyici
bahsedilen dönem aralığında tanımlanan popüler kadın imgelerini bir araya geti
rerek yargıda bulunur.
Bir başka kurgusal fotoğrafçı olan Jeff Wall, çağdaş kurgusal fotoğrafın sıradışı
ve öncü sanatçılarından biridir. Sanatçının işleri, postmodern dönemin resimsel
referansları içeren en nitelikli örneklerindendir. Büyük ölçekli ve yüksek çözünür
lüklü baskılar, detaylı sanat yönetmenliği, sahne tasarımı, oyuncu yönetimi vb.
biçimsel özellikler, eserlerin nasıl bir tavırla işlendiği konusunda izleyiciye ipu-
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cu verir. Sanatçının, hikayelerini işleyiş yöntemi, onun kullanmış olduğu biçimin
tüm niteliklerini ve kendisinin film yönetmenlerine benzer tavrını ortaya çıka
rır. Fotoğrafçının tek başına çalışan ve sadece deklanşöre basan bir uygulamacı
değil, tasarım yapabilen bir sanatçı olduğu düşüncesinden yola çıkar. Ele aldığı
basit ve sıradan gibi görünen konular, çok detaylı bir biçimde işlediği fotoğrafları
nın karmaşık niteliklerini saklamaya çalışır. Ancak dikkatle incelendiğinde, “snapshot” gibi gözüken kompozisyonlarının sahip olduğu yüksek kalite ve detaylılık,
defalarca provası yapılmış ve önceden tasarlanmış olduklarını ele verir. (Cotton,
2009:51)
Sanatçının “Mimik” (Mimic, 1982) isimli çalışmasında sinematografik hassasiyet
yoğun olarak hissedilir. Bunun anlaşılmasını sağlayan fotoğrafın sunum biçimidir.
Büyük ölçekli baskı ışıklı kutuda sergilenir. Bu şekilde bir sunum biçimi fotoğraf
kalitesinin sadece teknolojik açıdan değil aynı zamanda kompozisyon açısından
da mükemmeliyete sahip olmasını gerektirir. Figürlerin hareketleri eserin hika
yesini anlatır. “Mimic”te, bayan arkadaşının elinden tutan figür, yanından geçtiği
Asya’lı bir başka figüre, sağ elinin orta parmağı ile belli belirsiz bir hareket yap
mıştır. Bu hareket Batı toplumunun Doğu toplumuna karşı, faşist bakış açısına bir
gönderme olarak yorumlanabilir.

Görüntü 6. Jeff Wall, “Mimic”, 1982.

Sokakta snap-shot mantığı ile çekilmiş gibi görünen fotoğrafın, aslında önceden
provası yapılmıştır. Bunu düşünmeye bizi iten ise fotoğrafın büyük ölçekli baskısıdır. Bu boyutta bir baskıyı detaylı bir biçimde alabilmek için körüklü kamera ve
en az 4x5 inch boyutlarında film kullanılmıştır. Bu kamera sahip olduğu teknolojik özellikler ve kullanım prensibinden dolayı, sokakta snap-shot çekmek için
uygun kondisyona sahip değildir. Dolayısıyla hareketlerin mükemmel bir biçimde
yakalanması için fotoğrafçının film yönetmeni mantığıyla davranarak, oyuncuları
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yönlendirmesi gerekir. Büyük format kamera ile çekilen fotoğraf, yine oyuncularla yapılan provalar sonucu ortaya çıkmıştır. Wall’un seçmiş olduğu konular basit
gibi gözükse de, çalışmalarındaki detaylılık ve mükemmeliyet onları bir rönesans
ressamı hassasiyetiyle işlediğine kanıttır. (Fried, 2009: 235-237)
Bu iki sanatçının takipçisi olan ve yine sinematografik referansları ustaca kullanan
bir başka önemli fotoğrafçı ise Gregory Crewdson’dır. Crewdson, yine sinematografi alanından kullandığı referansları sahnelemek için, eserlerini film benzeri
setlerde oluşturur. Bu yönüyle, film yönetmenlerine benzer bir tavırla eserlerini
oluşturan sanatçı, aynı zamanda detaylı çalışmasıyla onlara bir “Yaşayan Tablo”
havası kazandırır. Doğala yakın biçimde kurduğu dramatik ışıklar, kendisine ilham
aldığı Alfred Hitchcock, David Lynch, Steven Spielberg ve Todd Haynes’in filmlerinde olduğu gibi tekinsiz bir ortam yaratmasını mümkün kılar. Genelde fotoğraflarında konu edilen “banliyö” hayatı ve çekim saati olarak tercih ettiği günün
“alacakaranlık” vakti, tekinsizlik olgusunun plastik bir biçime kavuşmasına yardım eder.
Crewdson, fotoğraflarına şehirli ve modern insanların yaşamlarını, korkularını ve
endişelerini konu etmiştir. Onun için, gündelik hayata dair olayların ve durumların altında yatan, gizemli ve korkunç şeyler, “tiksintinin cazibeye, korkunun arzuya dönüştüğü” anlar önemlidir;
“Tasarladığım eser ile ilgili ilk dürtüm, o güne kadar yaptığım en iyi iş olmasıdır. Fakat daha sonra daima işin altında yatanlarla ilgilenirim. Tamamen psikolojik terimlerle düşünürüm. Mükemmel bir yüzey ve bu yüzeyin
altında yatanlar. Tekinsiz olan ile çok ilgiliyimdir ve daima gündelik hayata
dair gizemli ve korkunç bir şeyler bulmaya bakarım.” (Bright, 2005: 80)

Fotoğrafçı, “arada kalmış” ve “dondurulmuş” kelimeleri ile tanımladığı anlardan
oluşan özgün kompozisyonlarını oluşturduğu işlemin tamamını “ruh yakalama”
olarak da tanımlar. Crewdson fotoğrafın kendisini “arada kalmış” anları seçmeye
zorlamasından hoşnuttur, çünkü bu kendine özgü anlatım stilini geliştirebilmesi
için onu motive eden tek özelliktir. (Holtzman, 2007: 168-171)

Görüntü 7. Gregory Crewdson, “İsimsiz”, “Güllerin Altında” serisinden, 2004.
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Fotoğraflarının “film benzeri” sahneler olmadığı konusunda ısrarcı olan sanatçı, bunun sebebi olarak hiçbir zaman yarattığı anın öncesinde “ne olmuştur” ya
da sonrasında “ne olacaktır” gibi sorularla ilgilenmemesini gösterir. Öncesinde
veya sonrasında ne olduğu konusu ile izleyici ilgilenir. Bu durağan görüntüler
izleyicinin aklında daima bir soru işareti olarak kalacaktır. Sanatçı “mükemmel
görüntü”nün peşinde koşarken, akla gelebilecek tüm yaratım tekniklerini tek bir
anı oluşturmak için kullanmıştır. Serilerinde yer alan tüm fotoğrafları, bir çeşit
psikolojik gerilim taşıyan anları somutlaştırır. Açıkça gözlemlenebileceği üzere sanatçının fotoğrafları teknik açıdan mükemmeldir, fakat hala bitmemiş bir şeyler
içermektedir. Sanatçı dünyada yakalanması zor, güzel ve gizemli olanın peşinden
koşar. Fakat Crewdson için güzellik yetersizidir, onun için önemli olan tüm bunların altında yatan endişe, tecrit ve korkunun peşinde koşmaktır.
“Crewdson’un görüntüleri herşeyin gerçekten olabileceği, hayal edilebileceği veya düşlenebileceği, gizemli ve sihirli bir bilinmeyeni inşa eder.” (Homes, A.M., 1993)

Çağdaş Fotoğraf sanatının önemli temsilcilerinden Gregory Crewdson, işlerinin
çoğunu film setlerine benzer sahnelerde oluşturmuştur. Sanatçının işlerinin “Sinematografik” olarak adlandırılması, onların sinema filmine benzer, dramatik bir
atmosfere sahip aydınlatma biçiminden ve kompozisyonlarından ileri gelir. Bu
atmosfer yapısı sanatçının kurgulanmış sahneler ile oluşturduğu fotoğraflarına
anlatımcı bir tavır kazandırır. Crewdson’ın birçok işi, modern insanın endişelerini
konu alır. Kendisi daima yakalanması zor, gösterişli ve gizemli olanın peşinden
koşar. Sinematografik detaylar, yarattığı sahnelerin inandırıcılığını güçlendirmesi
dolayısıyla önemlidir. Yaratılan sahneler gündelik hayattan alınmış olmasalar da,
eserlerin sahip olduğu ışık ve renk, izleyeni kendi yarattığı gündelik gerçekliğe
davet eder. Dramatik gücü yüksek olan bu sahneler, bizleri, kendilerinin gündelik
hayattan yakalanmış fotoğraflar olduğuna ikna etmeye çalışmazlar. Kurgusal öğelere sahip bu görüntüler, gerçekliğe tanıklık etmezler.

Görüntü 8. Gregory Crewdson, “İsimsiz”, “Güllerin Altında” serisinden, 2004.

612

International Art Symposium

Anna Gaskell’in işlerine genelde hakim olan “Alice Harikalar Diyarında” romanının atmosferi, sanki Alfred Hitchcock’un bakış açısından yeniden yapılmış gibi
durur. Sanatçı, yapay aydınlatmalar, kostümler, oyuncular ile düzenlediği sahnelerde, sinematografik referansları çokça yer verir. Ancak ters bakış açıları, ters
ışıklar, devrik kadrajlar, yakın planlar, sert kontrastlar ve figürlerin çoğunlukla ışık
veya kadrajlama yolu ile gösterilmeyen yüzleri, klostrofobik bir atmosferin ortaya çıkmasına sebep olur. Çoğunlukla genç yaşta oyuncuların rol aldığı bu sahnelerde, çocukluk anıları ve gizli kalmış travmaların izleri hissedildiği gibi, bu durum
eserlere psikanalitik bir boyut kazandırır. Tüm bu etkenler bir araya geldiğinde
Gaskell’in sahneleri oluşmaktadır; hikayenin nasıl başladığı ya da nasıl sonlandığı
önemli değildir, burada önemli olan, aynı ergenlik dönemlerini yaşamış olan izleyicinin, kendi anıları doğrultusunda eseri yorumlaması ve eserin yorumlanması
aşamasına katılmasıdır. İzleyici kendi fotoğraf albümüne bakıyor gibidir, dolayısıyla hikayenin sonu izleyenin yorumuna dayalıdır. Konu olan, aslında izleyenin
kendisidir. (Cotton, 2009:65)

Görüntü 9. Anna Gaskell, “Merak” isimli serisinden, 1996.

Alex Prager, eserlerini 60’lı ve 70’li yıllarda William Eggleston’un çektiği fotoğrafların üzerine kurar. Eggleston’un Amerika’da çekmiş olduğu fotoğraflara
benzer bir fonun üzerine, Hitchcock’un kadın karakterlerini yerleştirmiştir. Pastel renkler ve o dönemin popüler ikonlarını, klişelerini kullanarak, sahnelerinin
biçimsel yönünü kurar. Kimliği belirsiz kadın figürler, kaynağı belirsiz bir tehlike
altındadırlar. Bu çaresiz kadın figürleri, çoğu zaman ölümle burun buruna gelmiş
durumda veya ölmüş halde resmedilmişlerdir. Sherman’ın çalışmalarına benzer
şekilde, kadının toplumdaki yeri ve rolü, popüler kültürdeki tanımlamaları, ob-
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jektif bir bakış açısıyla sunulur. Prager, birbirini film kareleri gibi takip eden bir
hikaye tasarlamamıştır. Her bir fotoğraf karesi kendi öyküsünü anlatır biçimde
kurulmuştur.

Görüntü 10. Alex Prager, “Kalabalıkta Bir Yüz” serisinden, 2013.

Son olarak günümüz imkanlarını kullanarak kurgusal fotoğraf üreten Çinli fotoğrafçı sanatçısı Yao Lu ele alınabilir. Lu, figür içeren bir tarzdan çok, manzara ile
hikayesini anlatan bir fotoğraf tarzı belirlemiştir. Bu fotoğraflarda Çin’in yeniden
yapılanan yüzü ile beraber, sanatçının geçmişe duyduğu özlem hissedilir. Manzara ile beraber, Çin’in inşaat alanlarının kaplandığı yeşil branda malzemesi ve
moloz yığınlarını fotoğraflayan sanatçı, Song Hanedanı döneminde yapılmış estamplara benzer bir doku oluşturmuştur. Gerçek dünyadan alınan görüntüleri,
başarılı bir biçimde bilgisayar ortamında birleştiren sanatçı, gerçek ve kurgu ürünü imgelerle farklı bir dünya yaratmayı başarmıştır;
“Yao Lu da fotoğraflarında yalnızca kendisine ait olan ve çağdaş Çin’in
manzarasını yeniden kurarken kendisine çıkış noktası oluşturan bir malzeme bulmuş. Yao Lu, “Çin Manzaraları” serisinde üstün dijital tekniğiyle malzeme olarak bugün Pekin’in her yerinde göze çarpan toz geçirmez
yeşil (bazen de siyah) örtülerle kaplı inşaat malzemelerini (ya da atıklarını)
kullanarak ve üstlerine evler ve kuleler ekleyerek özenle işlenmiş gibi görünen manzara resimleri ortaya çıkartmış. Ama dikkatli baktığınızda dağlarla sular, nehirler arasında yürüyerek zaman ve mekânda ani bir uyumsuzluk yaratan kasklı modern işçilerle karşılaşıyorsunuz. Ortak imgelem
ve kültüre göre ancak yüksek devlet görevlileri, balıkçılar veya oduncular
böyle dağların ve suların arasında gezinir; bu manzaraya kasklı işçilerin
girmesi düşleri ve hayal gücünü zorluyor. Dolayısıyla modern inşaatlardan
yola çıkan bu şiirsel resimler, yapılarla dolu bir gerçekliği ifade ediyor.”
(İstanbul Modern Basın Bülteni, 2011)
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Görüntü 12. Yao Lu, “Dong Ting Nehrinde Erken Bahar”, 2008.

Öncelikle, kurgusal fotoğrafın en belirleyici özelliği olarak, fotoğrafçının baştan
sona hakim olabildiği bir fotoğraf türünden bahsedilmektedir. Ancak daha belirgin olan bir özelliğinden bahsetmek gerekir ise, hikayelerini genellikle resimsel olgulardan, mitolojiden ve edebiyattan almasıdır. Ancak günümüzde sanatçı,
çevresinde olan biten her şeyi ve yeni referans biçimlerini de eserlerine konu
edebilir. Özellikle kurgusal fotoğrafın tekrar Postmodern dönemde sanat alanına
geri dönmesi, bu alanda üretim veren sanatçıların belirli üretim ilkeleri çerçevesinde tam bir özgürlük ile eserlerini oluşturmalarına izin vermiştir. Dolayısıyla,
sanatçı oldukça geniş bir kitle iletişim ağının meydana getirdiği imgeler ve referanslar dünyasından eser üretiminde faydalandığı gibi, onları farklı bir kurgu ile
izleyicisine sunar, hatta onları yeniden yorumlar. Aynı şekilde tüm bu göstergeler izleyenin yorumuna da açıktır. Postmodern estetik anlayışı, gerçekliğin yerine
geçirdiği medya, reklam, sinema ve hatta televizyon imgeleri ile bireyin hayatını
şekillendirir. Devingen ve değişken olan gerçekliğin sanatsal pratikle başka türlü yansıtılması olanaksızdır. Kitlesel imgeleri taklit etmek, medya kültüründe yer
alan her öğenin olduğu gibi, sanat eserinin de geçiçi olma niteliğinin doğmasına
yol açmıştır. Ancak kurgusal fotoğraf ile uğraşan sanatçılar aynı zamanda bu geçici referanslar ile ortaya çıkan bir başka olanağın da farkına varmışlardır; gerçekliğin yeniden inşasına olanak tanıyan kurgu fotoğraf, gündelik olayları bulundukları bağlamdan kopartarak seyirciye yeniden tasarlayıp sunar. Ortaya çıkan yeni
eser öncelikle izleyicinin kendi yorumuna olanak tanır. Sonrasında ise gündelik
yaşamın karmaşık mesaj ağından arındırılmış olan düşüncenin, saf bir biçimde
izleyene iletilmesinde büyük önem taşır. Ortaya konan yeni imge sübjektif , yeniden yorumlanmış, manipüle edilmiş bir gerçeklik değil, eleştirisini iletmekte saf
ve arındırılmış yeni bir gerçeklik olarak izleyenin karşısına çıkar.

Uluslararası Sanat Sempozyumu

615

Kaynakça
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Kitle Kültürü Üzerine Düşünceler ve Sanatın Görünümleri
Thoughts On Mass Culture And The Perspectives Of Art
Yrd. Doç. Engin Ümer
Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü

Özet

Modernleşmeyi yaşayan toplumların içinde bulunduğu durumlardan bir tanesi değişen kültürel yaşantının meydana getirdiği huzursuzluklardır. Geleneklerin değişimi ve kırılganlaşması, her şeyin iç içe geçmesi, kültürün bir endüstriye dönmesi ve küresel ölçekte bir genişleme
yaşaması, yerel kültürel alışkanlıkların değişmesi gibi olgular toplumların içinde bulunduğu
belirsiz ortamın özeti gibidir. Günümüzde hala toplumların gündelik yaşantılarını kurgulayan
araçların modernleşme ve sonrası etkilerin zorlamalarını hafifletecek ve hatta değiştirecek
önerilerde bulunmaya çalıştıkları görülebilir. Günümüzde de devam eden kültür üzerine düşünmenin ana temaları olarak kültürün endüstrileşmesi, bireyin tüketiciye dönüşmesi ve
metaların sadece ihtiyaçlar değil arzular ürettiği gibi fikirler hala geçerli görünmektedir. Kültür üzerine kimi düşünceler kötümser bir tonla her şeyin kültür içinde değersizleştiğini öne
sürerken başka bir yaklaşım kültürün bir tür ideolojik aygıta dönüşmüş olsa da içerisinde
yeni potansiyellerin olduğu öne sürmektedir. Bu tartışmaların çok yönlü olguları içinde ise
sanat esaslı konulardan birisini oluşturmaktadır.
Bu çalışma yirminci yüzyılda kültür üzerine üretilen anlatıları ele alma ve sanatın konumunu
bu anlatılar içinde düşünme amacındadır. Çalışma Adorno’dan Baudrillard’a bir dizi düşünürün fikirleriyle, avangard sanattan günümüz sanatına örnekler ve içerdikleri önermelerle
meydana getirilecektir. Sonuç olarak da sanatın günümüzdeki konumu hakkında bir değerlendirmede bulunacaktır.
Anahtar Sözcükler: Kitle Kültürü, Endüstri, İdeoloji, Avangard Sanat, Çağdaş Sanat

Abstract

One of the defining conditions of societies experiencing modernization is the anxiety
caused by changes in cultural life. Developments such as the change and increasing fragility
of traditions; the growing interconnectedness between all aspects of daily life; the transformation of culture into an industry, and the growth of this industry at a global scale; and the
changes in the habits and customs of local cultures represent different facets of the growing
environment of uncertainty which societies are nowadays facing. In the present-day world,
it is possible to see that the instruments and entities shaping daily life in societies are still
seeking solutions that would alleviate, on even positively change, the effects of modernization. The industrialization of culture, which represents one of the main theme of current
discussions on culture, involves the transformation of individuals into consumers, and the
production of objects not for meeting needs or demands, but for satisfying personal desires. Certain schools of thought on culture argue, with a pessimistic tone, that this new
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culture devalues everything, while another approach claims that, despite its transformation
intoan ideological tool, the new culture still harbors many potentials. Within the scope of
these multifaceted discussions, art represents one of the central themes.
The aim of this study is to evaluate the discourses on culture that have been proposed over
the course of the 20th century, and to consider the place and role of art within the context
of these discourses. The study will involve a review and analysis of a number of thinkers
from Adorno to Baudrillard, and will present examples from avant-garde art to present-day
art along with their suggestions. Lastly, the study will discuss the place of art in present-day
society.
Keywords: Mass Culture, Industry, Ideology, Avant-garde Art, Contemporary Art
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Bugün sanattan duyulan bir hoşnutsuzluk var. Hoşnutsuzluk, sanatın piyasaya
angaje olduğunu, ortada sadece reklamlarla varlık bulmuş eserlerin dolandığını,
aynı zamanda da sanatçıların star sistemine dahil olarak eserlerinin önüne geçtiği
ve isimlerinin birer markaya dönüştüğünü, geçmişin teknik beceri ve üstünlük
gibi önemli kategorilerinin çoktan tedavülden kalktığını, ortada dolanan eserlerin kendilerini reddedermiş gibi estetik açıdan anlamsız ya da geçici olduğunu
söylemektedir. Böyle bir hoşnutsuzluk sadece popüler kültürün küresel sistemini
değil galerilerde, bienallerde, fuarlar ve benzeri etkinliklerde de kendini göstermekte. Böyle bir duygu durumunun düşünce olarak haklı olan tarafları vardır.
Ancak sanattan duyulan hoşnutsuzluğun sadece sanatçı, eser ve onları izleyiciye
sunan mekanizmalar ve aktörlerle ilgili olması, hepsinin bir suça ortakmış gibi
izleyiciyi kandırmak için seferber olduğu ve amaçlarının da eserin maddi değerini
daha da artırmak ve zenginlik elde etmek olduğunu düşünmek hatalı olacaktır(1).
Sanattan duyulan hoşnutsuzluk, hakiki bir sanatın ortada görünmediğine işaret
eder. Sanat eserine dair hakikilik, onun neden sanat olduğunu bizlere söyleyen,
bunu doğrudan veya harici olarak değil, dolaylı ve kendiliğinden gerçekleştiren
bir durum olarak artık ortada görünmemektedir. Bir zamanların sanatı yerine
onunla yarışamayacak kadar sıradan ve basit, banalliğe doğru evrilen bir estetikte sakınca görmeyen bir tavır gelmiş gibidir. Öyle ki izlenilen bir nesneye neden sanat payesi verildiği konusunda kesin bir cevap yok gibidir. Düşünür Renata
Salecl’in izleyici olarak yaşadığı ve ifade ettiği estetik deneyim bu konuya örnek
gibidir:
Sergilenen yapıtın sanatsal değerinin ne olduğundan pek emin olmadığım
bir sergiye gittiğimde, küratörün bu nesnelerde, onları kendi gözünde sanat kılan bir şey gördüğünü varsayarım. Yani küratörü benim yerime sanattan keyif alan biri olarak görürüm. Örneğin bir galeriyi gezdiğim sırada,
berbat işimi ya da kişisel ikilemlerimi düşünüyorken, benim adıma sergiyi
fiilen izleyen kişi küratör olabilir (Salecl, 2011: 297).

Bir eseri izleyen izleyicinin deneyimini güvence altına alan harici bir unsur, sadece
bu örnekteki gibi küratörle sınırlanamaz. Ancak Salecl’in ifadelerinde, izleyicinin
kendiliğinden, kendisine ait ve bir yere kadar öğrenilmiş bakışının elinden alındığı
görülür. İzleyici bu örnekte hazırlanmış anlamlarla buluştuğu gibi neden eserden
zevk alması gerektiğini de edinmiş olmaktadır. Bir nesneyi sanat yapan dolayısıyla da estetik niteliklerle buluşturan durum, izleyicinin esere dahil olarak bir tür
ortağa dönüşmesi anlamına gelebileceği gibi Salecl’in yorumundaki gibi izleyicinin estetik deneyimi edinerek tüketmesine de benzer. Alman filozof Freidrich
Hegel, estetik derslerinde her insanın kendi çağının çocuğu olarak üretimlerinde
çağına özgü ruhu, zorunlu olarak gördüğü biçimle göze getirdiği ifade eder. Sanat
da halk için onun “tinine sanatsal olarak tam uygun ifadeyi bulmak” zorundadır
(Hegel, 2015: 387). Hegel sözlerine şöyle devam eder:
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Şimdi sanatçı, böyle bir dünya-görüsünün ve dinin belirlenimine dolayımsız özdeşlik ve sarsılmaz inanç içinde bağlandığı sürece, bu içerikle ve onun
sunumuyla ilgili olarak halis bir ciddiyet taşır; yani bu içerik sanatçı için
kendi bilincinin sonsuz ve hakiki öğesi olarak kalır, öyle ki sanatçı en içsel öznelliği bakımından bu içerikle kökensel bir birlik yaşar; buna karşılık
sanatçının bu içeriği gözler önüne serdiği biçim, sanatçı olarak onun için
Mutlak’ı ve genel olarak nesnelerin ruhunu görüye getirmenin nihai, zorunlu ve en yüksek tarzıdır (Hegel, 2015: 387 itl. bana ait).

“Halis bir ciddiyet”. İçerik ile olan zorunlu ilişkisinde sanatçı, bu ciddiyeti önce din
ile olan özdeşliğini sağlamalıdır. Elbette Hegel, bunun değişmeye başladığının da
farkındaydı. İlerleyen kısımlarda ifade ettiği gibi: “Sanat artık yalnızca belirlenimli
evrelerinden birinde mutlak olarak yurdunda olan şeyin değil, fakat genelde insanın kendini yurdunda bulabileceği her şeyin sunumun yapmak durumundadır”
(Hegel, 2015: 392). Bu günümüz izleyicisinin tarihine dair fikir verici bir düşüncedir. Bu tarih sadece sanatın kendi içinden gelen sorunlar etrafında düşünülmemelidir. Bu nedenle eserde kendini yurdunda hissedemeyen, bitmeyen hoşnutsuzluklara sahip olan izleyicinin başka bir durumu görmesi de gerekmektedir.
Eserin pazar ekonomisine yenik düşerek sadece maddi değil, içerdiği anlamlandırma düzeylerinin de metalaştığı gibi fikirlerden başka kültüründe sanat gibi değişimler yaşadığı ve aslında yaşanılan hoşnutsuzluğun kültürün değişimlerinde
aranması gerekmektedir.
Modernite ile beraber sanayileşme, kentleşme ve nüfusun artışı, seri üretilen bir
kültürel dünyaya doğru değişen bir yaşantının tasarlanmasına neden olmuştur.
Ortaklıkları olan cemaatler kendiliğinden gibi görünen değişmez geleneklerinin
gösterdikleriyle yaşarken modern kültürde birbirlerine yabancı bireylerden oluşan kitlelere dönüşmüşlerdir. Sanat da böyle bir kültürde iki şekilde tavır alabilir:
Sanat ya böyle bir kültüre uyumlaşacak ya da ona karşı olacaktır. Bu kültür ise her
şeyin kolaylıkla derinliklerini yitirdiği, köklü değişimlerin ürünü ve bunun sağlayan bir araç olarak kitle kültürü (2).
Kitle kültürü üzerine düşüncelerin yoğunlaştığı bazı noktalar bulunmaktadır. İlki
kitle kültürünün baskıcı olduğunu bundan da kaçış olamayacağını ifade eder. Baskıcı özelliği kitle kültürünün gündelik sıradan seçimleri önceden belirleyebilmesi değildir. Bireyler her türlü seçimlerini aslında kendilerinde meydana getirilen
ön kabullerle yaparlar. Dolayısıyla da kitle içinde birey, seçimlerini hakim görüşe göre belirlerken özgür değildir ve olamaz. Ancak kitle kültürünün baskıcılığı
kendisine karşıt görüşleri kesin kez engelleyemez. Kültürün kökten dönüşümü
gerçekleşemeyecek olsa da ona karşı direniş her zaman mümkün olacaktır (3).
İkinci olarak kitle kültürünün bireylere sunduğu gerçekliğin sorunlu olmasıdır.
Eğer bireyler sürekli olarak anlam bombardımanı altındaysa, ‘gerçeklik’ sıkıntılı
olacaktır. Kitle kültürünün önemli öğesi olarak kitle iletişim araçlarının gerçekliğin gösteriminde onu mesafelendirmesi, içerik ve biçimsel etkilerini azaltması ya
da nötrleştirmesi gerçekliği sorunlu kılmaktadır. Gerçeklik ve etkileri manipüle
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edilebilmekte, istenilen anlam düzenlerine sokulabilmekte, bireylerin ideolojik
yaşantılarına uygun şekilde gösterilebilmektedirler. Üçüncü durum ise kitle kültürünün gelenekleri, geçmişin birikimini yeniden düzenleme gücüdür. Bu durum
kitle kültürünün batılı olmayan toplumların kültürlerine müdahalesini akla getirdiği gibi bu toplumları kendi bakış açılarıyla üretmeleri anlamına gelmektedir.
Eğer hakikiliği veren unsurun ortadan kalktığı düşünülüyorsa burada kitle kültürünü var eden modern kapitalist ekonominin etki gücünü göz ardı edilemez. Her
şeyin seri üretime dönüşmesi, kültürün üretimini buna uygunlaşması demektir.
Dolayısıyla da geleneksel olan her şey kendi zaman ve mekan ilgilerini bu süreçte yitirerek farklı bir boyutta yeniden varlık bulacaktır. Ya da tamamen yok
olacaktır. Bu durum özellikle 1960’lı yıllardan sonra özellikle batı dışı toplumların
kültürel değişimlerini anlamada anahtar kavram olan “kültür emperyalizm”i akla
getirmektedir (4). Kültürel emperyalizm, hakim kültürel üretimin bir başkasını
değiştirme yollarından birisi olarak kesin ve köklü bir yıkıma işaret etmektedir.
Bu aynı zamanda kitle kültürünün küresel ölçekte sürekli değişen özellikte olduğunu göstermektedir. Kitle kültürünü başka bir unsuru ise onun ürettiği estetiğin
tüketim üzerinden düşünülebileceğidir. Estetik deneyim modalar etrafında varlık
bulmakta, her türlü biçim ön kabullerle oluşturulmuş bir bakış içinden gerçekleşmektedir. Bu süreç ise kültürün ekonomiyle buluşması ve onun metalaşması
durumunu göze getirmektedir (5). Estetik deneyimler olarak bu tüketim ve beğeni ilgisinin düşünülmesinde yardımcı olacağı gibi estetik deneyim ve hazzın keyif
üzerinden düşünülebileceğini önermektedir. Tüketim basitçe ihtiyaçların giderilmesi değil, ihtiyaçların üretimi ve bireylerin arzularının düzenlenmesidir. Estetik
ülküler gündelik ve geçici olana yerini bırakırken, estetik deneyimde hazırlanmış
ve tüketilmeyi bekleyen keyiflere dönüşmektedir. Bu çalışma özelinde düşünülen
bu dört durum içinden sanat ile kitle kültürünü iki yönlü yani sanatın kitle kültürüne uyumlu ve tersi şekilde uyumsuz olmasını ele alalım.
Adorno, “kültür endüstrisi” ifadesiyle modern kültüre bir tanım getirirken,
aydınlanmanın özgürlük söyleminin çok yönlü negatif etkilerinin kültüre
dair olanını tanımlamış olur. “Aydınlanmanın Diyalektiği” kitabındaki “kültür
endüstrisi” başlığının alt başlığı “kitlelerin aldatışı olarak aydınlanma”dır (6).
Aydınlanmanın özgürlük tutkusunun bireyin kendi akli melekeleriyle eylem
ve karar alma, bilgi ve değer açısından bireyin merkeze gelen konumu ters
bir şekilde yeni bir tahakküm şeklinin kültür içinde şekillenmesine dönüşür.
Adorno, her şeyin birbirine benzediği bir kültürde yapıtın konumunun da bu
benzerlikten nasiplendiğini, yapıtın kültürün işleyişine uyumlaştığını ifade eder
(Adorno ve Horkheimer, 2010: 164). Bu süreç teknikleşen rasyonallikle her
türlü ön görünün ve hesaplamanın olduğu bir düzene sahiptir. Kitle kültürünün
günümüzde de geçerli olduğu kolaylıkla gözlemlenebilecek olan bu durum,
kültürün yönetilmesini akla getirmektedir. Kültür endüstrisi, fikrinden yıllar
sonra “Kültür ve Yönetim”de (1960) Adorno, kültürün nötrleşerek karşı koyacak
hiçbir gücünün kalmama noktasına geldiğini ifade eder (Adorno, 2009: 132).
Nötrleşme, kültürün düzen içinde olağan bir seyir alarak karşı koyacağı bir tavrın
ve bunu destekleyecek bir görüşün kalmamasıdır. Adorno, böyle bir kültürün
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uzmanlık alanlarına bölündüğünü ve yönetildiğini yazar (Adorno, 2010). Bu görüş,
kitle kültürünün anahtar motiflerinden birisidir. Adorno’nun görüşleri kendisinde
önce Max Weber tarafından on dokuzuncu yüzyılda başka türlü bir ifadeyle
varlık bulmuş hali gibidir. Weber’in modern kültürdeki ön görüsü, kültürün
teknikleşerek ve rasyonel düzen içinde üretilmeye başlandığı, dolayısıyla da
yaşamın “kendi amaç duygusunu kaybetmiş” şekilde üretildiğidir (Smith, 2007:
31). Adorno ve Weber’de ve genel olarak kültür üzerine düşünen isimlerin büyük
bir çoğunluğunda kültür, içinde iktidarın aktığı karmaşık ağlar ilişkisidir. Weber’in
bürokrasisi ve Adorno’nun yöneticileri bu iktidarın aktörleridir. Bu aktörler ve
iktidarın düzenlenişinin olağan görünümünü sağlayana ve kendisini de sahnenin
arkasına yerleştiren ekonomik süreçlerdir. Mesela Georg Lukacs için kapitalist
düzende bireyler arası ilişkiler ve değerler “yabancılaştırıcı ve nesnelleştirici
parasal değişim değerine” uygunlaştırılıyordu (Smith, 2007: 60). Dolayısıyla da
metalaşma süreci içinde siyasi iktidar güçlü bir ittifak kurarak bireylerin tüm
yaşantılarını düzenleyebiliyorlardı. Böyle bir kültürde ise mesajlar sürekli gizleyici
olmaktaydı. Bu nedenle kitle kültürünü sürekli olarak ideolojik bir angajman
meydana getirdiği söylenirken bunun sadece düz bir propagandist düzeyde
olmadığını görmek gerekmektedir. Fransız düşünür Roland Barthes göstergebilim
araştırmalarının kültüre dönük uygulamasında görünür anlamların altındaki
anlamları ve bunları yönlendiren ideolojileri ortaya çıkartma amacındaydı.
Barthes kitle kültürünün sürekli mitler ürettiğini söyler. Bunlar modern kültürün,
tıpkı geçmiştekiler gibi bireyleri etkiler öznelliktedir. Elbette modern mitler
geçmişin mitlerinin üst bir göndergeyle güven altına alınmasını hakim ideolojilere
yerini bırakmıştır. Barthes’de bu mitlerin ardında “burjuva ideolojisinin” olduğun
ifade eder (Belsey, 2013: 45). Barthes’in mit olarak öne sürdüğü şey, kültürde
dolaşımda olan her şeydir. Araştırmacı ise bunlar karşısında göstergebilimsel bir
analizde bulunarak görünürün ardında akıp duran gizil anlamları bulmalı ve bunları
yöneten ideolojiyi ifşa etmelidir. Göstergebilimsel yaklaşımın bu yönü kolaylıkla
Marksist geleneğin uzantısı olarak düşünülebilir (7). İdeoloji ve Barthes’in
modern kültürün mitleri, bireylerin bilinçlerini şekillendirmektedir. Bu öyle bir
süreçtir ki özneyi saran ve onun derinliklerine kadar nüfus eder. Althusser’in
ideoloji düşüncesinde devletin ideolojik aygıtları olan kurumlar (eğitim, askeriye
gibi) bireyi özne olmaya çağırırken ifade imkanlarını da ayarlamış olurlar. Bu da
ideolojik bir düzenekten kaçılamayacağını gösterdiği gibi öznelliğin iktidar ile olan
ilişkisindeki kesinliğini önermektedir. O zaman gerçekliğin düzeni sürekli olarak
düzenlenen ve kontrol altına alınan şekilde işler. Althusser devletin aygıtlarının
bunu gerçekleştirdiğini söylerken, gündelik kültürün üretiminde ve sunumunda
kitle iletişim aygıtlarının Barthes ve O’nun gibi düşünenler için araştırma konusu
olmuştur.
Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren ileri kapitalist toplumlar aynı zamanda
enformasyon toplumu olarak tanımlanırlar (Kuman, 1999: 19- 53). Modern batı
kültüründe telefon, radyo ve basın yayın ve sonraları daha da yaygınlaşan film
makinesi kitlelere günümüzde de devam eden propaganda sahnesini tanıştırmıştır.
Siyasi iktidarın gündelik siyasi kararlarının meşru hale gelmesinde kitle iletişim
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araçları etkili olmuştur. Bununla beraber enformasyon toplumu olarak günümüz
toplumlarının gerçekliğin etkilerini dönüştürdüğü ifade edilirken, burada
bilgisayar ve dijitalleşme imgelerin kendi başlarına etki güçlerinin değişmesine
neden olmaktadır. Walter Benjamin sanat yapıtının modern teknolojiyle,
fotoğraf ve film aygıtıyla, kopyalanmaya başlanmasının, yapıttaki halenin (aura)
kaybolmasına neden olduğunu ifade ederken (Benjamin, 2001: 50-87) bahsettiği
modern öncesi toplumlarda görülen organik ilişkinin bitişidir (Stauth ve Turner,
1993: 260). Hale, yapıtın kült değeriydi. Bu değer yapıtın estetik deneyiminin seyir
değil, içerdiği hakikat izlerinin deneyimlenmesidir. Benjamin, hakikiliğin bitişini
ifade ederken aynı zamanda izleyici ile yapıt arasında yeni bir ilişkinin meydana
geldiğini söylemiş oluyordu. Hale kaybı, modern kültüre özgü metalaşma sürecine
dairdir (8). Benjamin bunun modern izleyicinin her şeyi kendisine yakın görmek
ve her şeyi biriktirme isteğiyle yapıtı da meta düzeyine getirmiş olması şeklinde
düşünür (Benjamin, 2001: 55). Benjamin’in ardından imgelerle örülü kitle kültürü
üzerine düşüncelerin dieğr isimlerinden (9) Guy Debord ve Jean Baudrillard’ın
düşünceleri birbirlerine benzer şekilde gerçekliğin imgelerle meydana getirilip
onların modellerinin ortadan kalktığını söyler. Debord’un ‘gösteri’ kavramı
metaların ihtiyaçlar ve arzulara dönük olmayıp tüm gündelik iletişimin kendisi
olduğunu ve gerçekliğin imgelerle meydana getirildiğini önerir (Debord, 1996).
Yine Baudrillard, seksenlerde ortaya attığı simülasyon düşüncesiyle modellerin
olmadığı bir imgeler dünyasının kitleyi sardığını ve artık gerçekliğini askıya
alındığı, O’nun radikal tavrıyla ifade etmek gerekirse gerçekliğin unutulduğunu
önerir (Baudrillard, 2003). Debord ve Baudrillard gerçekliğin imgelerle etki
gücünün ve konumunun değişiminden bahsetmeleri metanın da var olma tarzının
değişimini düşündürtür. İmgelerle örülmüş ve gerçekliğin etkilerinin azaltılması,
imgelerin ardında bir şeyler göstermektense saf kendileri olarak seyirlik olmaları
metanın da katılığını yitirerek işaret dizgesi meydana getirmesi demektir
(Mitchell, 2005: 254). İmgelerin etkileri bireylerin sadece gündelik kimliklerinin
değil, derinlerdeki kimlik örgütlenmesinde veya kişisel olan dünyalarına kadar
üretimin gerçekleştirilmesi gibi bir düşünmeyi de akla getirir. Herbert Marcuse,
Marks ve Freud’u sentezlediği düşüncesinde sağlıklı topluma gidiş yolunun “sığ
fanteziler ve yanılsamalar sunan tüketimcilik tarafından” engellendiğini düşünür
(Smith, 2007: 278). Marcuse’da diğer Frankfurt Okulu düşünürleri gibi toplumun
mekanikleştiğini düşünmekteydi. Buna göre bireylerin kişisel fantezileri toplumsal
kurgu içinde şekillenmekte ondan etkilenmektedir. Kitle kültüründe sinema
filmleri, reklamlar, televizyon dizileri ve diğer medyaların fantezi sahnelemesi
bireylerin idealize edilmiş kimliklerle buluşturulması olarak görülür. Bu idealize
ediş bireysel fantezilerdeki hayal edilen sağlıklı, güzel, çekici ve başarılı, kısacası
kendisine gıpta ile bakılan aseptik olan beden ve kimlik kurgularıdır. Bu aynı
zamanda metanın ekonomik boyutu kadar estetik ve etik boyutunu gösterir.
Özellikle feminist düşüncenin kitle kültürü eleştirisinin odağında yer alan güzel,
çekici, annelik gibi kadın imgelerinin kimliğin kurgulandığı düşüncesini anlamada
fikir vericidir. Kadınlık imgelerinin kitle kültüründe temsili, kadına dair fantezinin
sürdürülürken onun toplumsal kimliğini de sağlamlaştıran bir etkiye sahiptir.
O zaman kadınlık imgelerinin gizlediği bir kadın özüne nasıl ulaşılmalıdır? Buna
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verilen cevap Jacques Lacan’ın “kadın yoktur” cümlesinden yardım alır. Feminist
düşünme bir öz fikrine sahip olmaktansa tersine belirli bir öz yerine belirsiz
bir anlam kazanır (Kelly, 2008: 270). Bu, fikir olarak kitle kültürünün meydana
getirdiği zedelemelerin veya yıkımların, geçmişin değerlerinin kaybolmasının
ardından kısaca bir özün geri plana itilmesini ana sorun olarak görmeyip zaten bir
özün olmadığını önermektedir. Baudrillard’ın simülasyon düşüncesinde gerçekliği
aramaktansa onu gösterir gibi duran imgelerin içinde yaşanmayı önermesi buna
benzer bir öneridir. Baudrillard, kitle iletişim araçlarının gerçeklik etkilerini
düzenlerken, iktidarın kendisini saklamayıp sürekli olarak onu şeffaflaştırdığını
öne sürer (Baudrillard, 2003). Bu önerinin değeri imgeler ile gerçeklik etkileri
arasındaki kopuşu ifade etmesidir. İmgeler nötrleştirici bir güç ile izleyeni keyif alır
hale getirdiği gibi eylemsiz kılar. Günümüz medyalarında bir savaş görüntüsü ve
ölüm anı, ardından gelen bir ürün reklamının keyif vericiliği bir arada olabilirken,
etik ve politik eylem imkanlarını azaltmakta, bireyleri eylemsiz hale getirmektedir.
Feminist örnek bize sabit bir öz fikri yerine kaygan bir öznelleşme önerirken,
Baudrillard’ın gerçekliğin olmadığı kültürde imgelerin gücü içinde bireyin tavrının
öz olarak gerçekliği aramaktansa imgeler içinde yaşamayı düşündürtür.
Geçen elli yılda da ve özellikle soğuk savaş sonrasında hızla küreselleşen kitle
kültürünün, toplumlar arası farklılıkları gerilere iterek, bunları kendi yapılanması
içinde eriten bir tavrı olduğunu gözlemlemek o kadar da zor değildir. Kitle kültürünün ürettiği imgeler dünyasında batı dışı toplumların kuruluşu, batı kültürünün oryantalist ve emperyalist tavrından izler taşımaktadır. On dokuzuncu yüzyıl
Oryantalist tavrının batı dışı toplumlara doğru gerçekleştirdiği projeksiyonun
ikilikler etrafında şekillenmiştir (10). Beyaz/siyah, akıl/duygu, gelişmişlik/gelişmemişlik gibi ikilikler zamansal ve mekânsal olarak batı dışı toplumların batılı modern kültüre dahil edilmesinde etkin olmuştur. Bu işaretler dizgesi içinde batılı
olmayan toplumların, bir başkası olarak konumlandırılması ve bu konum içinden
anlam bulmasıdır. Bu durumun kitle kültürü içinde varlığı çok çeşitlidir. Günümüz
kitle kültürünü doksanlardan itibaren ‘Amerikanlaşması’ buna örnektir (Ritzer,
2000: 68). Anlaşılacağı gibi bu durum bir yaşam stilinin işaretlerinin üretilmesi
ve dağıtılması olarak batı dışı toplumlarının kendi yaşantılarının değiştirilmesidir.
Bu değişim Oryantalist siyaset ve kültürel işaretler ikililerindeki gibi gelişmişlik/
gelişmemişlik, yeni/eski şeklinde görülebilir. Kitle kültürü geleneksel yaşantıyı,
Oryantalizm örneğinde de görüldüğü gibi, eksik ve gündem dışı, sıkıntılı ve ilkel
olarak görmesiyle, aslında kapitalist düzeneğe uygun görmemesiyle bozmak için
hazırlarken, geleneksel kültürü siler veya değiştirir. Günümüzde emeğin küresel
anlamda yayılması ve metanın göstergesel sahnelenmesiyle tüketicisine hissettirilmemesi yabancılaştırıcı bir etkiyle her şeyin kitle kültüründe erimesine çarpıcı
bir örnek olmayı sürdürmektedir. Kültürel emperyalizm odağında kitle kültürünün bir başka öz fikri olarak geleneksel kültürün direnişinin ise çare olmaktan
öte, onu küresel kültürde dağıtması kitle kültürünün günümüzdeki bir başka özelliğini göstermektedir. Küresel ölçekte kitle kültürünün, sürekli olarak siyasi iktidarın kendisini gösterdiği, gerçeklikle oynarken, onu dönüştüren ve farklılıkları
aynılaştıran gücü içinde sanat ve estetik deneyime ne olmuştur?

624

International Art Symposium

Kitle kültüründe estetik deneyimin, meta üzerinden tüketim odağında düşünülebileceği önerilebilir (Jameson, 2011, 33). Tüketim olgusu kitle kültüründe bireyleri tüketici hale getiren düzeneğin onu sadece ihtiyaçların karşılanması olarak
düşünülemeyeceğini gösterir. Tüketim her türlü nesnenin fetişleştirilebilmesi ve
değer kazanması olarak da görülür. Tüketici konumundaki birey, keyfe dalan bir
seyirci, eylemsiz ve katılımda bulunamayan eylemsiz bir figür olarak düşünülür
(11). Keyif ve haz, popüler sinema filmlerinde, televizyon dizileri ve romanlarda
ve diğer üretimlerde bireyin estetik deneyiminde önemli bir yere sahiptir. Hakikilik, Hegel’in ifadesinin kullanırsak halis ciddiyet yine Hegel’in sanat tanımındaki
gibi sanatın halka uygunluğu kitle kültüründe seyrin keyfi, estetik hazzın tüketim
benzeri şekilde harcanması durumunda kendisini göstermeyecektir. Tersine yüzeyde gezer imgeler içinde hakiki olan kayıp gidecektir. İmgeler sürekli üretilmesi,
dağıtılması, yayılması ve izleyenin seyrinde tüketilmesiyle zamanın ruhunun modalara, geleceğe ait bir halk ruhunun gündeme (12). Tüketim odağında kitle kültürü, kültürün estetize edilmesi, metaların dolanımıyla kültüründe metalaşması
gibi bir ilişkide düşünülmeye müsaittir. Estetize olmuş olan metanın kendi varlığını genişleten, onun yaygınlaştıran Debordcu gösteriyle kitlelerin buluşturulması
demektir. Eğer gündelik kültür, kitle kültürü böyle bir görünüme sahipse, sanata
dair hoşnutsuzluğun nedenine yaklaşılmış olunur. Sanat, diğer kültürel olgular
gibi metalaşmış, salt keyif için varlık gösteren, bir gösterinin parçası, içerdiği etkileri hesaplanmış ve izleyicisine reklamcılıkla sunulan bir şeyden başkası olamaz
gibi görünüyorsa bu olağandır. Ancak tarihsel olarak bunun tersi bir durumun,
hala da devam eden ve edebilecek bir kültür karşıtı olan sanatın görüldüğü göz
ardı edilmeden bunu hesaba katmak gerekmektedir. Marks’ın da ekonomik politik düşüncesindeki etik ve değerlere dair bu yaklaşımı geleceğe dönük projeksiyonla ütopyalarda çözülen bir kapitalizmin ardından hakiki ve olması gereken
kültürel yaşantı şeklinde kendisini göstermekteydi. Yani kültür bu düzeniyle bir
yerde bozulacak ve geri plana atılanlar yeni kültürel düzende yeniden varlıklarını
gösterecekti. Adorno’nun avangard sanata olan ilgisini bu açıdan değerlendirmek
mümkündür. Kitle kültürünün hakim olmaya başladığı zamanlarda avangard modernizmin temel arzusunun kültür karşıtı bir tavırla onu yenilemek ve gösterdiği
baskıyı ve araçları yok etmek olduğu görülür. Dadaizm’in, Gerçeküstücülüğün,
Alman Dışavurumculuğun insan var oluşu üzerine geri planlara atılanları göze
getirme arzusu bunu göstermektedir. Dadacı mantık karşıtlığının, Adorno’nun
ifadeleriyle hesaplayıcı ve aynılaştırıcı olan kültürel düzende şansı, rastlantıyı ve
saçma olanı değerli görmesi bu yüzdendir. Gerçeküstücü rüya sembolizminin,
yine şans ve rastlantının gündelik yaşantının içindeki gizemli olanı değerli sayması, kültürün ahlaki ve mantıksal gerçek ilkesinin imgeselle değiştirmesi anlamına
gelmekteydi. Alman Dışavurumculuğunun Nietzscheci nihilizmin izinde (Kahraman, 2002: 135- 152) Almanya’da değişen ekonomik ve politik ortama insan varlığının bozulmuş, kırılganlaşmış halini, tinsel bir kaygı şeklinde göstermesi de yine
kültüre karşı olmanın ifadesidir.
Modernist avangardların sanatsal ifadeleri ve sanat araçlarını yeniden ele almaları, kültür kurucu olarak sanatın, özellikle akademik sanatın ve yaygınlaşmaya
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başlayan kitle kültürünün genel beğenisine karşıt olması demektir. Bu iki açıdan
düşünülmeye değerdir: İlki avangard sanatın olması gereken dünyayı ya da yaşantıyı öneriyor olması ve buna bağlı olarak sanat eserinin kuruluşunda araçların
yeniden düzenlenmesi. Adorno için sanatsal temsilde imgelerin gerçekliğe olan
müdahalesi onların birer kopya/suret ya da yanılsama olmaması şeklindedir.
Adorno sanatın gerçekliğe dair nasıl bir alternatif oluşturmak, sanat eserinin toplumsal düzenle gerilimli ilişkisinde onu değiştirebilme gücü ve onda saklı olan
“başka türlü olabilir”in önerdiğini düşünmektedir (Eagleton, 2003: 426). O zaman
sanat araçlarının düzeni, kitlenin zaten ideolojik bir angajmana tabi tutulmuş
anlamlandırma düzeninin dışında kalan, izleyicinin kolaylıkla nüfus edemediği
bir kompozisyon çizecektir. Kolaj, asamblaj, hazır nesne gibi teknikler ve serbest
çağrışım, içrek anlamlara sahip semboller, rastlantı gibi edimler gündelik dilin dışında kalan ancak gerçekliği üreten yeni olanaklar sayılmıştır. Modernist sanatın
özne merkeziyeti, akılcı ve yasa koyucu üst bir öznenin elediği ve anormal saydığı
öznelliklerin kendisini göstermesiyle otantik bir insan varoluşu önerisi kendisini
göstermiş oluyordu. Ancak kültür avangard eserlerin ürettiği etkiler işaretleyip,
kültürel üretimini bir yerine koymaya başlamışıyla onlardaki bu gücü de yeniden
düzenlemiştir. Bugün sanat hoşnutsuzluğunun altında modernist ustaların eserlerinin bile kültürel form olarak olağanlaştırması yatması bu nedenledir.
Kitle kültürü otantik ama geçmişte kalan hakikiliği geri plana itmişse ve bunu
yeniden tesis etmek mümkün görünmüyorsa, buna karşı tersi bir tavrın, aslında
hakiki ve özsel olanın olmadığını düşünmek de olasıdır. Bu düşünmede her şey
bir kurgudur ve hakikat söylemi de bu kurguda yer alır. Roland Barthes ve post
yapısalcı düşünürlerin her şeyi metin olarak görmeleri buna karşılık gelmektedir.
Göstergeler (Barthes), kodlar (Baudrillard), yapılar (Levi Strauss), söylemler (Foucault) birlikteliği olarak kültürü dönüştürmek yerine ona karşı direnmek daha olanaklıdır. Sanat ise böyle bir düşünme içinde üretilen temsillere ve imgelere müdahale ederek onların düzenlerini bozar. Modernist avangardların kişisel ve özel
dünyalarından doğan imgeler yerine kültürde dolanımda olan imgelerle oynamak
kitle kültürü eleştirisi için başka bir strateji olma imkanı sunar (Foster, 2011: 137).
Çağdaş sanatın parodi ve ironiyle ilgisi, kültürel üretimlerin yapısökümünü yapmasında yardımcı olan anlatım tarzları olmuştur. Nasıl ki Fransız düşüncesindeki
metinsellik her şeyin okunabilir hale gelmesini ve onun üzerine düşünerek müdahil olunabileceğini önermişse benzer bir şekilde 1960 sonrası sanatlarının da
aynı tavırları paylaştığı görülür. Bu aynı zamanda çağdaş sanatın politik yönüdür
(Kreft, 2011: 200). Parodi, modernist sanatta kullanılan pastiş gibi var olan biçimlerin taklidi, onların “aşırı kullanımı” (Jameson, 2005: 16) olmasıyla biçemsel bir
biricikliği silerken kitle kültüründe yaygınlaşmış olan biçemlerin güçlerini de bozmuş olur. Parodi genellikle kabul görmüş sanatsal biçimleri taklit ederek onlara
biçilen değerlerin koordinatlarıyla oynamaktır. Bu oyun özelde sanat piyasasının
ve kabul görmüş olan bakış açılarını izleyicide var olan alışkanlıklarını dağıtır. Aynı
zamanda benzer şekilde parodi kültürde de kabul görmüş temsil stratejilerini taklit eder. Bilinen ve değer biçilen yapıta yaptığı etkide olduğu gibi parodi burada
da kitlenin alıştırıldığı görme tarzına dolaylı müdahalede de bulunur. Günümüz
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sanatının kitle kültürünün temsillerinden uzak kalmaktansa onlar üzerinden ironik ve parodik üretimlerde bulunması, hakim temsillerin gücünü askıya almak
için bir öneridir. Kimlik sanatı batı dışı toplumların kendi kimliksel temsillerinin
batı merkezliliğini bozma ve bunu başarması ve feminist sanatın kadınlığa ait bir
öz kimlik gibi onu üreten hakim temsillerle oynaması, onları taklit etmesi buna
örnektir.
Elbette günümüz sanatının piyasa odağında reklama bulanması eleştirilmeyi
hak etse de bunun hakiki sanatın bitişi şeklinde düşünmektense kendi olağan
tarihsel sonuçlarından biri olduğunu göz ardı etmemek gerekmektedir. Avangard
sanatın üretim stratejilerinin kitle kültürü içinde reklamlarda bile kullanır hale
gelmesi bu stratejilerin saf biçimsel hale indirgenmesi anlamına gelmektedir
(Featherstone, 1996: 118). Bu yüzden sanatın kendisine ait bir özerk alan üreterek
oradan kitle kültürüne saldırması ya da eleştirel bir konum edinmesi o kadar
kolay değildir (13). Yine avangard eğilimleri müze mekanında seyirlik bir nesne
olarak görmek ve ondan keyif alamamanı nedeni onun içerdiği politik boyutun
ayıklanarak gösterilmesidir (Left, 2011: 201). Left’in bu fikrini değeri müzelerde,
sanat tarihi kitaplarında, galerilerde bekleyen geçmişin ‘başyapıtlarından’
ayıklanan bu boyutla onları yeniden ele almanın mümkün olduğu şeklinde bir
öneri olarak görmek mümkündür. Bu da sanat tarihini başka türlü okumak, onu
estetik özerkliğin üretimi şeklinde, özel bir estetik deneyim olarak sanat fikrinin
meydana gelmesi olarak değil, gerçeklik karşısında sanatsal temsillerin sunduğu
ifadelerin, deneyimlerin neler olduğunu anlamak şeklinde olabilir. Burada
sıkıntılı olacak olan nokta bu eleştirel sanat söyleminin sanatçı figüründen
ibaret olamayacağı, eleştirel boyutun günümüz demokrasilerinde genişletilmesi
gerektiğini görmemektir. Sanat hoşnutsuzluğunu, onun kitle kültürüne batmış
ve metalaşmış halini bunların sunduğu mesafeden eleştirmek ne kadar kolaysa,
sanatın kendisini politik olarak var etmesini istemek de o kadar kolay olacaktır.
Ancak bu politik var oluşun günümüz demokrasilerindeki yaşam ve kendisin var
etme tarzlarını önlerine çıkan engelleri görmek gerekmektedir. Burada da kitle
kültürün üzerine düşünen çoğu ismin ortak noktası olarak kontrol edilebilir
mekanize olmuş ve bundan kurtulma ümidi taşımayan kitlelerin o kadar da
edilgen olmadığını hesaba katmak gerekmektedir. Kitle, onun edilgin olmadığı
şeklinde yeniden düşünme ise geçmişin otantik cemaat fikrinden çıkamaz. Yine
modern düşünmenin ve demokrasilerin evrenselciliği olarak evrensel insan
öznesinden de bu çıkamaz. Eğer evrensel normların gerekli olduğuna ve sanat
özelinde ve kültür genelinde bunların sağlıklı olmasında onların gerekli olduğu
düşünülüyorsa, bu evrenselliğin katılımcı şekillerde, olması düşünülmelidir.
Kitleleri oluşturan genellemeler, medya ağında varlık bulan ve çok sesli görünen
tek tipleştirmelerden siyasi iktidarların çok sesli görünen merkezi söylemleri
yerine müşterek olunacak bir evrensellik önerisi düşünülmeye müsaittir (14).
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Notlar

1-Bu fikri görebileceğimiz isimlerden Donald Kuspit, günümüz sanatının geldiği
durumdan piyasa ve teknolojinin sorumlu olduğunu ifade eder (Kuspit, 2006).
Jean Baudrillard’ın sanat ve piyasa ilişkileri üzerine düşüncelerinde görülen sanatın piyasa içinde erimesi fikri de buna bir başka örnektir (Baudrillard, 2010).
2-Kitle kültürü ifadesi popüler kültür, küresel kültür, tüketim kültürü, sanayii ve
sonrası kültür gibi özel formları da içeren genel bir başlık olarak bu çalışmada
düşünülmektedir.
3-Direniş ifadesinin politik bir boyuta sahip olduğunu kaçınılmazdır. Ancak kitle kültürüne alternatif oluşumlar bir şekilde politik bir söylem içerisinde varlık
bulmak zorundalardır. Bundan başka direniş kelimesi alternatif kelimesiyle de
devam ettirilebilir. Kitle kültür araçlarının yönetiminde ana akım medyalar karşısında alt akımlar ve kültürlerin olması bu alternatifliğe örnek olarak verilebilir.
4-‘Kültürel emperyalizm’ ifadesinin anlamları ve kullanım tarzları üzerine John
Tomlinson’un araştırması önemlidir. Tomlinson kelimenin karmaşık ve kesin tanımlanmasındaki sıkıntılarına karşılık bir dizi tanımla kültürel emperyalizmin
yabancı bir kültürün yerli kültürün düzenini ekonomik ve siyasi çıkarları için
bozması, dışarında ithal edilen kültürün değiştirici etkileri ve özellikle Amerikan
kültürünün diğer ülkeleri –özellikle batı dışı olanlarda- yayılması şeklinde özellikleri olduğunu ifade eder (Tomlinson 1999:11- 57).
5-İlerleyen kısımlarda yinelenecek olsa da bu konuda Fredric Jameson’un postmodern kültür yani ileri kapitalist toplumlardaki değişimi ele aldığı yazılarında
günümüz toplumlarının özelliği olarak gösterilir. Jameson için meta üretimi ve
yüksek ve yoğun spekülatif finans dahil her şey kültürel olmuştur (Jameson, 2005:
83). Jameson’un bu düşüncesi sanatın da bu sürece dahil edilmesiyle devam eder.
Özellikle 1980’lerin batı kültüründe ve ülkemizde batıdaki kadar kesin ve güçlü
şekilde olmasa da 1990’ların başıyla görülen kültürün özelleştirilmesi böyle bir
olgu olarak görülmektedir. Bu konuda Chin-tao Wu’nun “Kültürün Özelleştirilmesi” adlı kitabı Amerika ve İngiltere özelinde nitelik bir araştırma sunmaktadır (Wu,
2005).
6-Adorno ve Horkheimer’in “Aydınlanmanın Diyalektiği” günümüzde de etkisi
devam eden bir araştırma olarak önemlidir. Kitap 1930’larda yayımlanmış olsa
da kitle kültürü üzerine araştırmalardaki etkisini 1960 ve 1970’li yıllarda hissettirmesiyle tarihsel olarak yazıldığı dönemin dışındaki kültür üzerine düşündüresiye
dikkat çekicidir (Rauning, 2014: 219, 220).
7-Karl Marks için ideolojinin meydan getirdiklerini araştıracak olan araştırmacının asıl yönelimi ideolojinin çarpıtılmış gerçekliğini göstermektir (Smith, 2007:
21).
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8-Hale kaybı sadece Benjamin’in gündemi değildir. Kendisinden önce Karl Marks
“Manifesto”da kapitalizmin üretim etkinliklerindeki büyüyü sildiğini Engels ile
birlikte yazmıştı. Fransız şair Charles Baudelaire’de hale kaybından bahsederken
bunu sanatın özerkleşmesi olarak görerek onaylamıştır (Berman, 2003).
9-Kitle iletişim araçlarının ürettiği anlamların okunması ve incelenmesi konusunda elbette tek tip bir yaklaşım ve bunun da izleyicinin eylemsiz ve bir şeyler
yapma imkanı olmadığı gibi bir fikirle tek başına kabul görmesi sıkıntılıdır. Bu konuda Birmingham Okulu olarak bilinene kültür araştırma ekolünden Stuart Hall’ın
medya mesajlarının üç tip şekilde okuması yapılabileceği düşüncesini anmak gerekecektir. Hall, Barthes gibi iktidarın medyada kendisini göstermesi düşüncesini izlemiş olsa da izleyicinin medyalardaki gösterilenleri okumasında tek tip bir
tavrın olmayacağını önerir. “Hakim okuma”, mesajın ideoloji arka planını destekler. “Muhalif okuma”, mesajlardaki iktidarın varlığını fark eden ve ona karşı olan
bir okumadır. “Müzakereci okuma”, mesajdaki iktidarın isteklerini desteklerken,
onun önerdikleriyle kendi isteklerini bir araya getiren okumadır (Smith, 2007:
215). Hall’ın bu önerisi, izleyicinin konumunun salt pasif olması şeklinde düşünülemeyeceğini önermesiyle değerlidir.
10-Bu batı modern düşünmesinin ürettiği temsil olarak genel bir karaktere sahiptir.
11-Bu konuda Baudrillard’ın “Tüketim Toplumu” adlı kitabı önerilebilir
(Baudrillard, 2008). Baudrillard, kitabında tüketim olgusunu çok yönlü ele alırken
bireyin konumunu kendisini saran nesnelere ve onların etkilerine katılım gösterir
şekilde ifade eder. Baudrillard gibi düşünürlerin bireyin tüketim olgusundaki
yerinin reklamcılık ve gündelik alış veriş ortamlarında pasif şekilde düşünmeleri
kitle kültürün üzerine düşüncelerin ortak özelliği olan kitlenin eylemsiz ve
kandırılmaya müsait olmasına benzerlik göstermektedir.
12-Baudrillard, medyaların zaman kurgusunun gündem olarak şekillendiğini yazar (Baudrillard, 2008: 121- 163). Böylelikle zamansal sıçramalar, imgenin geleceğe ait bir yaşantının potansiyelinin içinde taşıması, siyaseten ütopyacı boyut imgenin gündeme dair olması ve bellek olarak unutulur şekilde olması hakiki olanı
çoktan unutturur. Kısaca günümüz imgeleri hakiki olan ile ilgilenmektense, burada Baudrillard’ın konumunu paylaşırsak, keyfi esas alarak gerçekliğin katılığının,
zorunluluğunun etkilerini aza indirgemiş olur.
13-Julian Stallabrass’ın günümüz sanatının özerk alanını kolaylıkla ihlal edildiğini
veya sanat ortamının bu özerk alanı tahsis eder gibi dururken sanatın etkilerini
sınırlandırdığı düşüncesi değerdir (Stallabrass, 2009).
14-Bu konuda Paolo Virno’nun düşüncelerini burada anıldığını belirtmek gerekmektedir (Lavaert ve Gıelen, 2014: 175).
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Yerel Bir Deneyim Alanı Olarak “Sinopale”nin
Uluslararası Varlığı
The International Entity of “Sinopale”
As a Local Experimental Area
Okt. Nevin Yalçın Beldan
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi

Özet

Türkiye’de sanat pazarının kurumsallaşması, 1970 ve 80’li yıllarda belirginlik kazanırken,
uluslararası organizasyonların geliştirilmesi çabası 90’lı yılların ortasına tekabül etmektedir.
Bu sürece en büyük katkı, 80’lerin sonunda başlatılan Uluslararası İstanbul Bienali’dir. İstanbul Bienali, Batı’nın periferisi, Türkiye’nin merkezidir. Bu ilk bienal tecrübesinin ardından,
Türkiye’de ilk kez 2006 yılında, İstanbul dışında uluslararası bir bienal gerçekleştirilmiştir.
Bir sivil toplum etkinliği olan Sinop Bienali, “Sinopale”, yeni alternatifler sunan merkez-dışı
önemli bir projedir.” Sinopale”, bulunduğu konum itibarı ile çevreninde çevresi durumundadır. Merkezin sunduğu meşrulaştırıcı etmenlerin hiçbirine sahip olmadan ve metropolün
sunduğu olanaklardan uzakta, kültürlerarası bir iletişim ağının parçası olmaya çalıştığı
söylenebilir. Yerel etmenlerin varlığını reddetmeden uluslararası bir diyalog geliştirebilen
“Sinopale”nin, çağdaş Türk sanatında önemli bir dönemi başlattığını belirtmek mümkündür.
Bu bildiride, “Sinopale”nin - ardından gelen diğer Anadolu bienalleri ve İstanbul Bienali de
göz önünde bulundurularak- kavrama bakışı, sanatla kavramın buluşma alanları, küratöryal yaklaşımları ve sanatçıların yerel halk ile geliştirdiği diyalog irdelenecektir. Bu aşamada,
merkezden merkez-dışının görünümü ve merkezin dışındaki temsilin sorunları tartışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Bienal, Yerellik, Küreselleşme, Merkez, Periferi

Abstract

While the institutionalization of the art market in Turkey gained prominence in the 1970s
and 80s, the development efforts of international organizations started in the mid-90s. The
biggest contribution to this process is International Istanbul Biennial which was initiated at
the end of 1980s. Istanbul,is the West’s periphery while it is the center of Turkey. Following
this first biennial experience, for the first time in 2006 in Turkey, an international biennial
was held outside Istanbul. Sinop Biennial “Sinopale”, as a civil society event, is an important
project offering non-center new alternatives. Considering the position of Sinopale, it can be
said that it is in the periphery of a periphery. Without having any of the legitimizing factors
offered by the center and away from the opportunities offered by the metropolis, it said
that it has been trying to be a part of intercultural communications network. Capable of developing an international dialogue without rejecting the existence of local factors, it is possible to indicate that Sinopale has started an important period in contemporary Turkish art.
In this paper, the analysis of conceptual framework, the meeting points of art, concept, cu-
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ratorial approaches of Sinopale and the approaches of artists towards the people of Sinop
will be discussed considering other Anatolian biennials and Istanbul Biennial. At this point,
the view of the periphery from the center and the problems of periphery will be examined.
Keywords: Biennial, Locality, Globalisation, Center, Periphery

632

International Art Symposium

I. Kavram Olarak Bienal

Genellikle yapıldıkları şehrin adı ile anılan “bienal” kavramı, iki yılda bir yapılan
uluslararası sergi etkinlikleri olarak karşımıza çıkmaktadır. İlki 1895 yılında Venedik’te başlatılan ve 1950 sonrasında sayıları gittikçe artan bienaller, özellikle son
dönemde yeni metropoller oluşturma ve uluslararası diyaloglar başlatma amacıyla hızlı bir dönüşümün sıçrama noktalarından biri olarak önem taşımaktadırlar.
I. 1. Çağdaş Türk Sanatında Bienalleşme Süreci
Türk sanat tarihi, özellikle 1980’li yılların sonları ile birlikte önemli bir dönüşüme
ve bu dönüşümün ivme kazandırdığı sanat pratiklerinin artışına tanıklık etmiştir. Çeşitli sosyal, ekonomik ve kültürel faktörler, küreselleşme süreci ve sanatsal faaliyetlerin çeşitliliği ve artışı bu dönüşümü tetikleyen etmenler arasında
sayılabilmektedir. 1980’ler ve 1990’lar Amerika’da evrimleşen feminist, politize
ve post-kolonyel sanat ortamının sanatçılar üzerindeki etkisinin tüm dünyada
olduğu gibi Türk sanatçıları üzerinde de açıkça hissedildiği yıllar olmuştur. Öte
yandan, fotoğraf, enstalasyon ve gündelik malzeme kullanımı gibi yeni medyaları
destekleyen sanatsal atmosfer, Türk sanatçılarının da ifade biçimlerini etkilemiştir. (KORTUN, Ofsayt Ama Gol: Açılımlar, http://www.ofsaytamagol.com.tr. Erişim
Tarihi: 17 Mart 2015).
Bu sürece en önemli katkı, özellikle 1980’lerin sonunda yapılmaya başlanan Uluslararası İstanbul Bienali’dir1. Uluslararası İstanbul Bienali, Türk sanat ortamının
uluslararası arenaya sokulmasında önemli bir dönüm noktası oluşturan bir organizasyon olmuştur2. İstanbul Bienali kavramsal bir konsepte dayanan, uluslararası ölçekte ve İstanbul gibi bir kültür harmanının örüntüsüyle donatılmış, stratejik
öneme sahip bir coğrafyanın orta yerinde 1987 yılında gerçekleştiril-meye başlamıştır3. Madra’ya göre, İstanbul Bienallerinin amacı, küresel sanat etkinliklerinin
bir parçası olmak, ülkemizdeki çağdaş sanatta gelinen noktayı ve ortaya çıkan
eserleri diğer uluslarla paylaşmak ve Türk sanatçılarını uluslararası sanat ortamında tanıtmak, ayrıca, diğer ülkelerin plastik sanatlardaki güncel bakışlarını öğrenmek, günümüz sanatına yön veren sanatçıları stratejik öneme sahip bir noktada buluşturmak ve onları dünya kamuoyuna tanıtmaktır. (MADRA, 2003; 13).

1- Aslında, Türkiye’deki ilk Bienal etkinliği olan 1986 yılına tarihlenen ‘Asya-Avrupa Sanat Bienali’ olmuştur.
‘Asya-Avrupa Sanat Bienali’nden bir yıl sonra 25 Eylül-15 Kasım 1987 tarihleri arasında ‘1. Uluslararası Çağdaş
Sanat Sergileri’ adı altında yeni bir etkinlik başlatılmıştır. Bu yeni etkinlik daha sonra iki yılda bir yapılma kararı ile
‘İstanbul Bienali’ adı altında devam ettirilmiştir.
2- Burada, 1990’lı yıllardaki bu önemli çıkışı öncüleyen ve İstanbul Sanat Bayramları çerçevesinde organize edilen
“Yeni Eğilimler” sergilerinden bahsetmek mümkündür. 1977-1987 yılları arasında gerçekleştirilen bu sergiler İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi tarafından iki yılda bir, toplam altı kez düzenlenmiştir. Geleneksel mecraların
dışına çıkarak, mekana özgü kavramsal işlere de yönelen “Yeni Eğilimler” sergileri farklı eğilimleri göstermeyi hedeflemişlerdir. Bu yarışmalı sergiler üzerinden günümüze ulaşan birçok başarılı sanatçıdan bahsetmek mümkündür.
(ÖZAYTEN, 1992: 72).
3- İstanbul Bienalleri, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından Uluslararası İstanbul Festivalleri’nin bir parçası
olarak başlatılmıştır. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın 1973 yılında başlattığı bu festivallerin kapsamında sinema,
bale, tiyatro, müzik ve opera etkinlikleri yer almaktaydı, ancak 1987 yılında plastik sanatlar alanında yeni bir etkinlik
projesi hayata geçirilmiştir.
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Genel olarak, Türkiye’de bienalleşme sürecine baktığımızda karşımıza şu tablo
çıkmaktadır: İlki 1987’de başlatılan İstanbul Bienali’nin 13. etkinliği 2013 yılında
gerçekleştirilmiştir. 2006’da başlatılan Uluslararası Sinop Bienali 2014’te beşinci etkinliğini düzenlemiş, ilki 2010’da gerçekleştirilen Mardin Bienali’nin 2015’te
üçüncüsü, 2014’de ise 4. Çanakkale Bienali uluslararası ölçekte gerçekleştiril-miştir.

II. Kentin Markalaşmasına Bienal Etkisi ve
Bienal İle Taçlandırılmış Marka Kentler

“Bir kent neden markalaşmaya çalışır ?” sorusuna Şafak Kaypak, “Küreselleşme
Sürecinde “Kentlerin Markalaşması ve Marka Kentler” adlı makalesinde, kentin
markalaşma çabasını ‘cazibeyi arttırmak, kent ekonomisini canlandırmak, aynı
zamanda, sosyal dışlanmayı engellemek için ve kişilerin benimseyebileceği bir
yerel kimlik oluşturabilmek çabası’ olarak tariflemektedir. (KAYPAK, 2013: 324).
Dolayısıyla, bienaller de bu süreçte bir şehre marka değeri kazandıran ya da marka şehirleri cilalayan önemli organizasyonlardır. Küreselleşmenin etkili adımlarından biri kentin dinamiklerini kullanarak yerelin görünür kılınmasını sağlamaktır.
Bu anlamda görünürlüğü sağlayan en temel etmenlerden biri kentin kültürel değerleri ve sanatsal etkinlikleridir. Dünyada, Venedik, Documenta, Whitney gibi
Batı’nın merkez bienalleri dışında, merkez-dışı olarak kabul edilen, Kwangju, Sao
Paulo, Johannesburg ve Lyon gibi bienaller de dünya çapında görünürlüklerini
arttırmayı başarmışlardır. Batı’nın periferisi konumundaki İstanbul da dünya bienalleri çerçevesinde önemli bir değere sahiptir ve özellikle bu süreçle birlikte
marka kent olma yolunda önemli adımlar atmıştır.
Merkez-dışı olarak Türkiye, kendi merkezinin de dışında son on yılda, ilki Sinop
Bienali olmak üzere, Sinop’ta, Çanakkale’de ve Mardin’de uluslararası bienalleri
ile yerel bir markalaşmanın önemli adımlarını atmışlar ve küresel sanat ortamında görünürlüklerini arttırmışlardır.

III. Yerel Bir Organizasyon İle Sürece Eklemlenme Çabaları:
Sinopale İle Yeni Bir Deneyim Alanı
III. 1. Sinopale: Uluslararası Sinop Bienali
Uluslararası Sinop Bienali, kentsel kalkınma için sanat aracılığıyla toplumsal bir
altyapı hazırlamaya çalışan ve yerel halkla sanat, sanatçı ve yapıtı arasında bir
sinerji oluşturmaya çalışan bir sivil toplum hareketidir. Sinopale, bir sivil toplum
örgütü olan Avrupa Kültür Derneği’nin4 katkıları ile hayata geçirilmiştir. (AYDIN,
2012;15).

4- Avrupa Kültür Derneği (European Cultural Association), 2003 yılında, İstanbul’da farklı mesleklere sahip kişiler tarafından kurulmuş ve kar amacı gütmeyen, kültür yönetimi ve kültür politikaları üzerine odaklanmış bir
sivil toplum örgütüdür. Toplantılar, konferanslar, seminerler, forumlar, sanatsal, kültürel ve eğitsel projeler
gerçekleştirerek çalışmalarına devam etmektedir. .(http//www.europist.net. Erişim Tarihi: 7 Mayıs 2015).
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Görüntü 1. 1. Sinopale Katalog Kapağı

Görüntü 3. 4. Sinopale Katalog Kapağı

Görüntü 2. 2. Sinopale Katalog Kapağı

Görüntü 4. 5. Sinopale Katalog Kapağı

Genel anlamda, dünyadaki ve Türkiye’deki mega sergilerin ve önemli sanat etkinliklerinin büyük sermayeler ve güçlü sponsorların katkılarıyla yapılandığı göz
önünde bulundurulacak olursa, Sinopale’nin bir mega kent markasını arkasına almadan ve güçlü sponsorların desteği olmadan, Anadolu’nun bir kentinde küresel
sanat ağının bir parçası olmaya çalışması oldukça önemli ve cesaret gerektiren
bir girişim olarak nitelendirilebilir. Sibel Yardımcı’nın “Küresel Değişim ve Festivalizm: Küreselleşen İstanbul’da Bienal” (2005) adlı kitabında,
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… Küresel kültür ortamının fırsatlarını değerlendirebilen ve/veya kendi
yaratılarını bu ortama sunabilen kesimler, genellikle eğitimleri, yaşam
tarzları, kültürel ve ekonomik birikimleri sayesinde zaten küresel toplumla kaynaşmış olan kentli seçkin sınıflar ve sanatçılarla sınırlı kalır. Bu anlamda, uluslararası kültürel etkinlikler, büyük oranda bir azınlığın küresel
gereksinimlerine cevap veren prestij projeleri olmaktan öteye geçmez.”
(s. 17 )

şeklindeki değerlendirmesinin Sinopale’nin yapılanmasına uygun bir değerlendirme olmadığını söylemek mümkündür. Yardımcı’nın bahsettiği, ‘elit kesime hitap
eden prestij projesi’ olmaktan çok, Sinopale, halkın dinamizmi, kentin belleği,
kentlinin sözel tarihi üzerinden beslenen ve harekete geçen küresel bir etkinlik
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Görüntü 5. 2. Sinop Bienali, sergiyi gezen Sinop halkından bir kesit,
Tarihi Hapishane sergi mekanı içi

Sinopale, yerli yabancı STK’ların bienalin gelişimine destek verdiği, sanatçıların
kent halkıyla, kentin sorunlarına çözüm üreten projeleri işlere dönüştüren bir
üretim süreciyle bütünleştiği, öte yandan, kent mekanının çağdaş sanat yapıtlarıyla bağ kurduğu ve bütünleştiği bir uluslararası organizasyondur. Sinop Bienali ile ortak bir tarih bilinci geliştirmek amacıyla bellekleri kazımak, bir sosyal
yaşam alanı olarak kent üzerine düşünmeyi hedefleyerek, halkı da içine alan bir
deneyim alanı oluşturmak hedeflenmiştir. (Sinopale, http//sinopale. org. Erişim
Tarihi: 29 Mart 2015). Örneğin, Sinopale 5 kapsamında gerçekleştirilen “Ayda
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Bir Gün Sokak Bizim” ve “Helesa Yürüşüyü” gibi etkinliklerle Sinoplularla bienal
kaynaştırılmak istenmiştir.
Eski bir yerleşke ve Karadeniz’in doğal bir limanı olan Sinop, tarihsel süreçte katmanlaşan derin belleğini, adeta sanatın dilini kullanarak yeniden görünür kılmak
istemektedir.
III. 2. Sinopale’de Bienal Modeli
İlki 2006 yılında başlatılan Sinop Bienali şimdiye kadar beş kez gerçekleştirilmiştir. Genel anlamda gönüllülerden oluşan ve yerel halkın da dahil edildiği bir
çalışmanın yapılanması ile ortaya çıkan oluşumu dünya bienallerinden farklılık
göstermektedir. Venedik bienalinin ve ilk iki İstanbul Bienali’nin ulusal pavyonlar şeklinde sergileme modellerinden farklı olarak, karma bir sergileme modelini
benimsemiştir.
Sinopluları bienalin bir parçası olarak görüp, işleyişe dahil etme fikri de ayrıca
ilginç çalışmaların ortaya çıkmasını sağlamış, sanatçıyla halkı yakınlaştırmış,
bienalin işleyişi açısından ve bienal modeli açısından farklı bir yaklaşımı hayata geçirmiştir. Sinopale 5’te bu duruma uygun bir örnek çalışma sanatçı Evrim
Kavcar’ın çalışması üzerinden gösterilebilir. Bu süreç, Kavcar’ın halkla kaynaşma projesiyle gerçekleşmiştir. Sanatçı iş üretmeleri için kendilerine verilen bir
haftalık bir süreçte halkla iç içe bir proje gerçekleştirmiştir. Kavcar, Sinopluların
nükleer santral projesi yerine, rüzgar enerjisi isteme taleplerine, rüzğar gülünden
oluşan “Rüzgar” adlı işiyle yanıt vermiştir. Bir tepeye yerleştirdiği, rüzğar gülü
mekanizmasının ürettiği enerji ile Sabahattin Ali’nin ‘Rüzgar’ şiirinden bir mısranın okunduğu ses dosyasını çalıştırmıştır. Şiirin bu mısrasını seslendiren kişi ise
eserin üretiminde sanatçıya destek veren Sinoplu bir kişidir. Bu çalışmasıyla, sanatçı adeta halkın nabzını tutmuş, hem mekanla, hem de halkla ilişki kurabilmiştir5.
III. 3. Sinopale’de Küratöryal Yaklaşım
Sinop Bienali tamamen küratöryal bir çerçevede yürütülen bir organizasyondur. Beral Madra ve Melih Görgün Sinopale’nin tüm etkinliklerinde
küratörlük yapmışlardır. İlk etkinlikten son bienal etkinliğine kadar baktığımızda zengin bir küratör ekibiyle karşılaşmaktayız. Uluslararası İstanbul Bienal’i ile
karşılaştırdığımızda, Sinop Bienali, gerçekleştirdiği beş bienalde, şimdiye kadar
düzenlenen on üç İstanbul Bienal’indekinden daha çok küratörle çalışmıştır6. Bu
yıl küratörsüz bir sergi gerçekleştiren 3. Mardin Bienali ile karşılaştırıldığında ise,
tablo daha da ilginç görünmektedir.

5- Bkz. “The Wind” adlı çalışmanın videosu, http://vimeo.com/101973880. adlı internet sitesinden izlenebilmektedir.
6- İstanbul Bienali’nde ilk iki bienalin küratörü Beral Madra, 3. bienalin küratörü Vasıf Kortun olmuştur. 4. Bienal
küratörü Rene Block, 5. Bienal küratörü Rosa Martinez, 6. Bienal küratörü Paolo Colombo, 7. Bienal küratörü,
“Egofugal Egokaç” ile Yuko Hasegava, 8. Bienal küratörü Dan Cameron, 9. Bienal Küratörleri “İstanbul” adlı kavramsal açılımları ile Vasıf Kortun ve Charles Esche, 10. Bienal küratörü Hou Hanru, 11. Bienal küratör kolektifi WHW,
12. Bienal küratörleri Jens Hoffman &Adriano Pedrosa ve 13. Bienal küratörü Fulya Erdemci’dir. (http//bienal.iksv.
org. Erişim Tarihi: 2 Mayıs 2015).

Uluslararası Sanat Sempozyumu

637

Sinopale, bienal kapsamındaki farklı başlıklar altında gerçekleştirilen her bir sergi
için farklı küratörlerle çalışmıştır7. Genel anlamda, ana sergilerin küratörlüğünü
yine Beral Madra yapmıştır. Küratörlerin sergiyi ele alış biçimleri kavramsal temalar üzerinden değerlendirilmiş, sanatçı seçme kriterleri de bu kavramlar üzerinden gerçekleştirilmiştir.
III. 4. Uluslararası Sinop Bienali’nin Kavrama Bakışı
ve Kavramın Yapıtla Kurduğu İlişki

Görüntü 6. Monika Drozynska,
“Kendin Dik” 2012.

Görüntü 7. Karen Geyer,
“Diyojen’e Saygı”. 2012.

Sinople 1’de tema “Şey-Thing” olarak belirlenmiştir. Sinop’un tarih sürecindeki
hem cografi, hem kültürel, hem de siyasi konumu değerlendirilerek “kendi kodlarını arayan ve kendini yeniden kodlayan” bir şehir olarak bir bilinmezliğe, “şey”
olarak bakmıştır. Sinopale 2’nin kavramsal açılımı, “Şeylerin Yeni Düzeni” ise Foucault’un sözü üzerinden hareket ederek, performanslar, işler, workshoplar gibi
çağdaş sanatın farklı mecralarını şeyleştirmiştir. (MADRA, 2008, http://sinopale.
org/sinopale-2-concept/conceptual-frameworks-sinopale2. Erişim Tarihi: 11 Nisan 2015.) Kentin gizil hikayelerini duymak ve deneyimlemek isteyen 3. Bienal’in
teması “Gizli Anılar, Kayıp İzler”dir. 4. Bienalin kavramsal çerçevesi, kentin geleceğinde bir farkındalık yaratmak isteyen, tüketim kültürü üzerine düşündüren ve
“gerçek” in özünü arayan “Gölgenin Bilgeliği” ile küratör Işın Önol, bienal süresince Sinop’ta yaşamış olan ve yaşamın sadeliğne vurgu yapan Diyojen’i de anmayı
planlamıştır. Önol (2011) kavramsal çerçeveyi şöyle özetlemektedir.

7- Melih Görgün, Beral Madra ve Vittorio Urbani, 1. Sinopale’nin küratörlüklerini üstlenmiştir. 2. Sinopale
küratörleri arasında yine Melih Görgün, Beral Madra ve Vittorio Urbani bulunmaktadır. Ayrıca, Stephan SchmidtWulffen, Monali Meher, Nezaket Ekici, Mürteza Fidan, Emre Koyuncuoğlu, Umut Suduak 2. Bienal’e küratöryal
destek sağlamışlardır. 3. Sinopale küratörleri arasında yine Melih Görgün, Beral Madra ve Vittorio Urbani dışında
Nike Baetzner, Rana Öztürk, Branko Franceshi, Vaari Claffey ve Hande Sağlam bulunmaktadır. 4. Sinopale’de ana
serginin küratörleri, başta Beral Madra olmak üzere, Aslı Çetinkaya, Elke Falat, Sean Kelly, Işın Önol, Dimitrina
Sevova, Janet Kaplan bulunmaktadır. Ayrıca, bienal kapsamındaki, “Sovyet Gürcistan’ın Derinliklerinde, Arkadaşlık
Şarkıları Söylüyorlar” başlıklı serginin küratörlüğünü Ana Riaboshenko; Sinopale Akademi- Atölyeler Sergisi”
başlıklı serginin küratörlüğünü Mürteza Fidan, Andrea Zaumseil; . “Now Wakes the Urbano; 5. Bienalin küratörleri
ise Melih Görgün dışında, Dimitrina Sevova, Emre Zeytinoğlu, Işın Önal, Aslı Çetinkaya, Ellce Falat olarak belirlenmiştir. Sea” sergisinin küratörlüğünü Jacqueline Heerema, Ronald Boer Eliane Esther Bots; “Caronte 1 – L’ile
Flottante” adlı serginin küratörlüklerini ise Francesco Ragazzi and Francesco
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“Gölgenin Bilgeliği: Bozulmuş Bilgi Çağında Sanat”, ilerleme, aydınlanma,
gelişme ve bilgiye ulaşma adına sorumsuzca tükettiğimiz kaynakların sürdürülebilirliğinin bir kez daha sorgulanması gerektiğini hatırlatırken, bu
politikalara, ilişkilere, genel geçer bilgi aktarımına dikkat çekerek, çoktandır göz ardı edilen ve kaçınılması tavsiye edilen karanlık görüntüye “ışık
tutmak yerine bu kez ona yer açarak ortak bir etkileşim alanı oluşturmayı planlıyor. (ÖNOL, http://sinopale.org/sinopale-4-concept/conceptual-framework-4, Erişim Tarihi: 11 Nisan 2015 ).

5. Bienalin kavramsal açılımı ise, özellikle öğrenmeye dayalı, ortak bir bilincin
üzerine giden, sanat formlarını kucaklayan “Kümeler ve Kristaller: Sıfır Noktasında Gözlem” olarak belirlenmiş kavramla görünürlük kazanmıştır.
İsimleri birbirinden farklı olsa da, genel olarak, Sinopale’nin tüm etkinliklerindeki
ortak kavram, “kent ve kentin biricik varlığı” olarak özetlenebilmektedir. Bienale
katılan sanatçılar, üretimlerinde, kendi öznel bellekleriyle, kentin belleğini ‘şeyleştiren’ bir olguyu görselleştirmişlerdir.
III. 5. Sinopale’de Sergi Mekanın Sanatçı ve Yapıtıyla Kurduğu İlişki

Görüntü 8. Tarihi Sinop Hapishanesi, Sinopale ana sergi mekanı

Sinopale’de ana sergi mekanı olarak kullanılan tarihi Sinop Hapishanesi tüm bienal etkinliklerinde dikkat çeken çalışmalar için önemli bir mekan olmuştur8. 1.
Sinopale’de sergileme alanları içinde Eski Otel, Eski Tekel Binası, Pervane Medresesi, Etnografya Müzesi ve Şehir Merkezi kullanılmıştır. 2. Bienal sadece üç
mekanla sınırlı kalmış, tarihi hapishane, Eski Otel, Eski Tekel Binası kullanılmıştır.
3. Bienale, tarihi Sinop hapishanesi, Pervane Medresesi dışında Dr. Riza Nur İl
Halk Kütüphanesi, Lonca Kapısı, Ülgen Kotra Evi olmak üzere üç yeni mekan daha
eklenmiştir. 4. Sinopale’de büyük sergi, Tarihi Sinop Cezaevi, Sinop Kent Kütüphanesi’nde, diğer sergiler ise, Sinop Kent Kütüphanesi, Sinop Kent Merkezi’nde
gerçekleştirilmiştir. 5. Bienal’de ise, tarihi hapishane dışında, Eski Postane Binası,
8- 1214 yılında Selçuklular tarafından fethedilerek Türklerin eline geçen Sinop Kalesi’nin içkale burçları 1560 yılında ilk kez hapishane olarak kullanılmaya başlamıştır. Kale, 1882 yılında tamamen cezaevine dönüştürülmüştür.
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artık kullanılmayan İstanbul Oteli, Mehmet Yüksek’in Evi, Fikret Övet’in Ofisi ve
Mimarlar Odası sergiye ev sahipliği yapmıştır.
Melih Görgün, Sinopale’yi şu sözlerle ifade etmiştir. “Sinopale olaya dayalı, süreç
ve mekan odaklı bir bienaldir. Bizler için Sinopale’nin yeni üretim, deneyim ve sanat alanı ile günlük yaşam arasındaki dolaşım modellerini doğuran sanat pratiklerini teşvik eden, yerellik ve konumundan ilham alan deneysel karakterini vurgulamak önemlidir.” (GÖRGÜN, 2014, http://sinopale.org/sinopale/sinopale-5/Erişim
Tarihi: 9 Nisan 2015 ).
Sinopale’ye katılan sanatçılar genel anlamda kentin belleğinin içine sızan, mekanın belleği ve anılarıyla kimi zaman doğrudan örtüşen, kimi zaman ise onu alt
üst eden bakışıyla işler üreterek yeni temsil alanları sunmuşlardır. “Mutluluk İsrafı” adlı işiyle, Aylin Tekiner bunu oldukça güzel açımlamıştır. Tekiner, tarihi Sinop
hapishanesini düğün fotoğrafları çekilebilen bir arka fon olarak tasarlayarak, bir
yandan mekanın o derin geçmişine yeni bir rol atfederek belleğini alt üst etmiş,
bir yandan da postmodern bir söylemin gelenekle çarpışmasını görselleştirmiştir.
Sinopale sergileri genel anlamda hem kenti, hem mekanı tanıma açısından yazılı
kayıtların yanı sıra, sözel aktarımları ve bilgileri de önemsemişdir. Örneğin, “Gölgenin Bilgeliği: Bozulmuş Bilgi Çağında Sanat” sergisinde Berglind Jona Hlynsdottir, Quynh Dong, MonikaDrożyńska, Ashley Hunt, Volkan Kaplan & A.Erdem
Şenturk, Petra Elena Kohle & NicolasVermot Petit-Outhenin, Sumer Sayın, Karen
Geyer gibi sançtılar kente ilk geldikleri andan itibaren kentlinin kendi dilinden bir
bilgi edinme süreci geliştirmişlerdir. (ÖNOL, 2012 http://www.beralmadra.net/
wp-content/uploads/2012/12/Sinopsis2012. Erişim Tarhi: 11 Nisan 2015).
1. Sinopale’de Nezaket Ekici, tarihi hapishanede gerçekleştirdiği, yaklaşık bir saat
süren Atropos” adlı performansıyla, ‘alıkonma’ sorunsalına odaklanmıştır. O da
mekanın belleğine acılı bir gönderme yaparak, kendi bedeni içinde kilitli kalmanın
ve kendi kendini kurtarmanın paradoksunu düşündürmüştür. Öte yandan, Karen
Geyer, “Diyojen’e Saygı” adlı işiyle, anlatıyla ve sözlü mirasla, Sinop için zaman ve
mekan arasındaki ilişkiye, Sinoplu düşünür Diyojen’in gözüyle bakmıştır. Öfkesini nakış işleyerek atmak isteyen herkesin davetli olduğu Monika Drozynska,nin
“Kendin Dik” (Stitch Yourself) adlı işinde de bu ve buna benzer pek çok işte de
sanatçılar mekanla doğrudan ilişki kurabilmişlerdir.
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Görüntü 9. Nezaket Ekici, “Atropos”, 2006, Performans, I.Sinop Bienali

III. 6. Kültürel Homojenleşme mi Yoksa Yerel Dinamikler mi?
Sanat tarihine baktığımızda, bazı sanat tarihçilerinin, sanat eleştirmenlerinin ve
kimi küratörlerin yerellik kavramı üzerinde durduğu görülmektedir. Örneğin, küratör ve sanat tarihçi Hans Ulrich Obrist, kendi küratöryal bakışını ve küresel
sanat anlayışını ifade ederken yerellik olgusunun dinamizmine vurgu yapmıştır.
Küreselleşmenin getirdiği homojenleşmeyi bir tehdit olarak algılamaktadır. Dolayısıyla birçok sanat etkinliği bu algı ve yerellik olgusu üzerinden tasarlanmaktadır. Ancak yerellik de kültürel homojenleşme kadar küreselleşmenin alt başlıklarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda, Sinopale’nin işleyişine
baktığımızda, hem küresel ağın bir parçası olmaya çalışan, çok kültürlü etkileşimi
yadsımayan, ancak kentin vaat ettiği hikayeleri biriktirmeye devam eden önemli
bir proje olarak karşımıza çıkmaktadır

Görüntü 10. Rob Sweere, “Silent Sky Project#26”9

9- 2. Sinopale bienali için gerçekleştirilen “Silent Sky Project” adlı çalışma 22 Ağustos 2008 tarihinde 6:58-7:28
saatleri arasında 41 katılımcı ile gerçeleştirilmiştir.
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IV. Değerlendirme

Sinopale’nin kentle ve kentliyle kurduğu ilişki ve sınırları dışarıya taşan kendi
içindeki yürekli devinimi dışında ‘yerellik’ olgusuna ilginç bir örnek de oluşturmaktadır. Uluslararası bir çağdaş sanat etkinliği olarak Sinopale, yerel kimliği ile
küresel sanat pazarının en aktif merkezleri olan megapollerle aynı platformda yer
almaya çalışırken, yerellik olgusunu yeniden tartışmaya açmış olması aslında bu
süreçteki en etkili tartışmadır. Özellikle periferide gerçekleştirilen pek çok sanat
etkinliği, yerellik olgusu üzerinden değerlendirilmektedir. Bu sanat etkinliklerinin çoğunda minör politikalar uygulanmaktadır. Yerel politikalar ve bu anlamdaki
tüm yaklaşımlar özellikle küreselleşmenin silikleştirdiği sınırları yeniden görünür
kılmaya çalışırken, kültürlerin birbiri içinde eritilmeye çalışıldığı büyük bir vitrinden küreye bakışı da ters yüz etmektedir.
Küreselleşme öncesinde, modernist tavrın etkili olduğu, sanatın ulusal sınır çizgileri içinde üretilip tüketildiği ve avangard tavır alan sanatçının edimi karşımıza
çıkmaktadır. Buradaki en büyük paradoks, küresel algının, bir yandan, bu edimi
dönüştürüp çok uluslu yapılanmayı önerirken, öte yandan da “farklılıkların” ve
“ötekinin” tanındığı, “tikelin evrenselleştiği” ve evrenselin tikelleştiği” ve yerellik
olgusunun desteklendiği bir sürece işaret etmesidir. (Schöllhammer, 1999, http://
www.republicart.net/disc/mundial/schoellhammer01_en.htm.Erişim Tarihi: 27
Mayıs 2015); (TAN, 2004;321-334), (HJORT, 2008, http//www.uqtr.ca/AE/vol 4/
mette1.htm. Erişim Tarihi: 29 Mayıs 2015 ).
Dolayısıyla, bu durumda, yerellik ve evrensellik birer olgu olmaktan öte, adeta
inşa edilmiş kategoriler olarak karşımıza çıkmaktadır. Batı’nın periferisinin periferisindeki bir sanat olayı Sinopale’nin yerel yapılanması, küreselleşmenin bu
yönünü görünür kılan en iyi örneklerden birini oluşturmaktadır. Sinopale bu yönde ciddi adımlarla ilerlerken, sözüm ona yerelleşmeyi kutsayan küreselleşmenin
ütopik söylemlerinin tuzağına takılmadan, kentin dinamiklerini sanata tercüme
etmeye çalışmış, iç mitolojiler ve sözel kültürle beslenmiştir. Vasıf Kortun (1991)
bir yazısında, “Sanat başkaldırıcıdır.” diye ifade etmiştir ve sözlerine şu cümlelerle devam etmiştir.
Sadece endüstri toplumuna, kurulu düzene, akılcılığa ve kabul edilen değerlere
karşı olduğundan değil, daha da derin bir yerde ayrılma ve günah işlemeyi temsil
ettiği için. Duyumun başkaldırısıdır, mantıki söylemin dışına çıkmadır, hazır kültürün yadsınmasıdır, kriz yaratmadır. Bu anlamda sanat farklılığın üretimidir. Söz
konusu olan, dünyadan kaçarak bir viraja, halüsinasyona kayma, kendini kaybederek kazanma oyunu, düşünceyi yok etmek değil, değişik kapılar açmak, patikalara sapmak, ana yoldan uzaklaşmaktır. (s. 129.)
Öyle görünüyor ki, bundan sonraki süreçte de, Sinopale, Çanakkale ve Mardin
Bienali’nin, merkez-çevre kopukluğuna bir köprü oluşturması ve bu çevre bienallerinin İstanbul Bienali’nin elitist tavrından çok uzakta, kentle ve kentliyle yoğrulmaya devam etmesi öngörülmektedir. Sinop Bienali başta olmak üzere Anado-
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lu’da gerçekleştirilen tüm bienaller, Türkiye’nin çağdaş sanatın parametrelerini
genişleten çok merkezli bir sanat ülkesi olma yolunda önemli yapı taşları olduğu
belirtilebilir. Tüm bu yerel bienaller kapsamında gerçekleşen sanatsal etkinliklere, izleyici ile buluşan sanat yapıtlarına yapılan olumlu ya da olumsuz kritiklerin
yanında, periferinin periferisinde gerçekleştirilen Uluslararası Sinop Bienali’nin
ve diğer iki bienalin, “merkez neresi? sorusuna lokal bir cevap vererek, sanat tarihinde yeni bir argüman başlatması olası görünmektedir.
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Çağdaş Sanat ve Görüntü Teknolojileri İlişkisine Bir Bakış
An Overview to Relationship of Contemporary Art
and Image Technology
Yrd. Doç. Burhan Yılmaz
Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü

Özet

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler birçok olgunun yanında sanatı da doğrudan etkilemektedir.
Bu durum özellikle Avrupa’da sanayi devriminden sonra görülmeye başlamıştır. Sanayi devriminden sonra yaşanan gelişmeler baskı, fotoğraf, film gibi tekniğe dayalı görsel sanatların
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Görüntü teknolojilerinin gelişmesi sanatsal yaratım ve görme
pratiği üzerinde büyük sıçramalar kaydetmiştir. Örneğin “camera obscura”dan sonra fotoğraf makinesinin icadı ile insanların bakma ve görme edimleri fotoğraf makinesinin mekanik
gözü üzerinden belirlenmiştir.
Görüntü teknolojilerinin gelişimi görsel sanatları gerçekçilik ve yansıtma konusunda derinden etkilemiştir. Fotoğrafın yaygınlaşmasından sonra sanat tarihinde modern anlamdaki
değişmeler hızlanmıştır. Fotoğrafın görüntü üretmede getirdiği kolaylıklar resim sanatı ile
fotoğrafın sürekli bir işbirliği içine girmelerini sağlamıştır. Resim sanatında biçim bozma ve
soyutlama anlayışının gelişimi fotoğraf teknolojisinin gelişiminin etkileri görülmektedir. Ayrıca fotoğraf, genel anlamda güzel sanatlarda özgünlüğü ve hakikiliği sorgulamaya açmıştır.
Diğer yandan fotoğraf bir sanat mıdır sorusu da teknoloji ve sanat arasındaki tartışmalı durumu göstermektedir. Lady Eastlake, Charles Baudelaire, Paul Delaroche ve birçok önemli sima
fotoğrafın sanat olmadığını savunmuştur. Fotoğrafın teknik olarak kolaylıkla çoğaltılması, geniş kitlelerin bayağı zevklerine hizmet etmesi anlamında yorumlanmıştır. Ancak Modern dönemin potansiyelleri gerçekleştikçe sanat eserinde orijinallik konusu fotoğraf sonrası çağın
en önemli sorunlarından biri olmuştur. Bu bağlamda, bir fotoğrafın negatifinden çok sayıda
baskı yapılabilmesi, bu baskılardan hangisinin orijinal baskı olduğu konusunu önemsiz hale
getirmiştir. Walter Benjamin’in deyimiyle fotoğraftan sonra ortaya çıkan sanatta yeniden
üretilebilirlik durumu “sanatı kutsal törenlerin asalağı olmaktan kurtarmıştır”.
Fotoğraf sonrasında gelişen film teknolojileri sanatın uygulama alanlarını geliştirmiştir. Sinema ve videonun icadı tamamen teknolojiye dayalı gelişmelerle mümkün olmuştur. Örneğin,
Lumiere Kardeşler’in sinemayı icadı fotoğraf teknolojisinin gelişimiyle mümkün olmuştur.
Nume June Paik’in ilk kapsamlı video enstalasyonu taşınabilir video kameranın geliştirilmesine bağlıydı.
Görüntü teknolojisi alanındaki gelişmeler dijital fotoğraf, dijital baskı, üç boyutlu dijital görüntüler, üçboyutlu baskı ürünleri (3d printer) gibi bir çok yeni tekniklerin ortaya çıkmasını
sağlamıştır. Bu yeni teknik ve türler birçok alanda olduğu gibi sanatsal üretimde de yaygınca
kullanılmaktadır. Böylelikle, hazır yapıt-enstalasyon, video, performans, dijital sanatlar gibi
çağdaş sanat türleri-teknikleri teknolojiyle ilişkileri üzerinden ele alınmaktadır. Bildiri met-
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ninin tamamında belirtilen konular, sanatçılar, eserler ve örnekler üzerinden ayrıntılı olarak
işlenecektir.
Anahtar Sözcükler: Çağdaş Sanat, Görüntü Teknolojisi, Resim, Fotoğraf, Enstalasyon

Abstract

The scientific and technologic developments effect the arts besides many cases. This situation especially began to seen in Europe after industrial revolution. After industrial revolution
experienced developments have provided the emergence of visual arts based technique
like press, photograph and film. Development of visual technology has made major strides
on artistic creation and visual practice. For example, invention of Photograph after ‘Camera
obscura’, look and see acts of people were determined via mechanical eye of the camera.
The development of visual technologies deeply affected the visual arts in realism and projection. After widespread of Photograph, the changes in the art history in modern sense
were accelerated. Facilities in producing image of the photography have enabled the painting and photo to enter into a continuous cooperation. The effects of the development of
photographic technology are seen in abstraction and deformation in the painting art. Moreover photograph has led to question authenticity and originality in generally in fine arts.
On the other hand, the question of” is photograph an art” shows controversial situation
between technology and art. Lady Eastlake, Charles Baudelaire, Paul Delaroche and many
important personalities argued photograph is not Art. Facilities of photo reproduction technically, have been interpreted in terms of serve to the broad masses of ordinary pleasure.
However, potential of the modern period incurs, originality issue in art has been one of the
most important issues after age of photography. In this context, a plurality of imprinting
from negative of photography has made unimportant the topic of which one the original
printing of this edition. By Walter Benjamin’s statement, reproducibility conditions in art
emerged after photography “has been saved the art from being a parasite of holy ceremonies in”.
The developing the film technologies after photograph have improved for applications of
art. The invention of cinema and video has been completely possible with the development
of technology based. For example, the Lumiere brothers invented the cinema has become
possible with the development of photographic technology. Numa June Paik’s first comprehensive video installation was connected to the development of portable video cameras.
The developments in the visual technology field have led to the emergence of many new
techniques like digital video and photography, digital printing, digital images three-dimensional, three-dimensional printing products. Thus, contemporary art forms- techniques
such as digital arts, readymade, installation, video, performance- are discussed through the
relationship with technology.
In all of the text, the mentioned issues will be discussed in detail over the artists, the works
and examples.
Keywords: Contemporary Art, Image Technology, Painting, Photography, Installation.
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Bu sunumda görüntü teknolojileri ve sanat arasındaki ilişki ele alınmaktadır. Çalışmada ele alınan görüntü, teknoloji ve sanat ilişkisi bağlamı üzerine bir nitel
araştırma ortaya konulmuştur. Öncelikle bir kaynak taraması yapılmış, kaynaklar
sınıflandırılmış ve konu açısından derecelendirilmiştir.
Öncelikli olarak görüntü teknolojilerinin ne olduğu sorusu irdelenmiştir. Teknoloji
aslında insanın alet kullanma becerisinin özel bir şekilde adlandırılmasıdır. Buradan hareketle görüntü teknolojileri şeklinde bir sınıflandırma yapılması mümkün
olmaktadır. Bir başka ifadeyle bahsedilen teknolojik araçlar medya teknolojileri olarak bilinen bir türün alt sınıfında, görsel-işitsel araçlar sınıfında görülebilir.
Mercek, mikroskop, teleskop, dürbün, camera obscura, fotoğraf makinesi, sinemateskop, kamera, video kamera, dijital kamera, televizyon, projektör, üç boyutlu görüntü sistemleri sanat açısından ilişkili olarak ele alınabilen görüntü teknolojisi ürünleridir (Basalla, 1998). Bu metinde camera obscura, fotoğraf, film, video
gibi başat görüntü araçları ve sanat açısından konumları irdelenmektedir. Bunun
yanı sıra resim, desen, gravür gibi konvansiyonel sanat türlerinin birer görüntü
teknolojisi olduğu düşüncesi de yer almaktadır. Görüntü teknolojilerinin sanat ile
ilişkisi kurulurken iki yaklaşım geliştirilebilmektedir. İlki sanatçının eser üretirken
doğrudan teknolojiden yararlandığı durumdur. İkincisi ise sanatçının günlük hayat içerisindeki teknolojilerle oluşturulan ortamlarda sanat eseri üretiminde bu
etkileri kullanması veya bu etkilere tepki göstermesi durumudur (Uğurlu, 2008).

Sanat Ve Teknoloji İlişkisine Genel Bakış

Sanat ve teknoloji ilişkisine ilk bakışta bu iki alan arasında üretim açısından zıt bir
durum varmış gibi bir görüş mevcuttur. Sanat ve teknoloji arasında var olduğu
düşünülen karşıtlıkla ilgili tartışmanın en karakteristiği kuşkusuz fotoğrafın sanat
olup olmadığıyla ilgili tartışmadır. Çünkü bu tartışmada fotoğrafın bir teknoloji
üretimi-bir makine üretimi olarak ortaya çıktığı için sanat olamayacağı görüşü
etkindi ve sanatın makine dolayımından geçmeden insan eliyle üretilmesi gerektiği gibi bir fikir öne çıkmaktaydı. Yani bir yağlıboya tablo veya karakalem deseni
sanat eseri olarak ele almakta hiçbir sakınca yokken, bir fotoğrafın makine üretimi olduğu için sanat eseri olarak değerlendirilmesi pek uygun değildi (Benjamin,
2002:31). Bu tartışma bugün bize teknolojiyle sanat ilişkisindeki en karakteristik
konuları açan tartışmadır. Çünkü dünün iki boyutlu sanatları resim ve fotoğraf
arasında filizlenmiş olan karşıt görüşler, günümüzde sinema, video ve üçboyutlu
çıktı makineleriyle üretilmiş heykeller konusunda da belirmektedir. Burada ortaya çıkan tartışma, teknoloji ve sanat arasındaki paradoksal ilişkiyi sağlayan dinamikler olarak belirlenebilir.
Sanat ve teknoloji arasındaki ilişkisel yapıyı açıklamak için tarihe başvurmakta
fayda vardır. Birçok alandaki ayrımlarıyla bilinen Eski Yunan medeniyetinde sanat
ve teknoloji arasında bir ayrım yoktur. Yapmak anlamına gelen “techne” kelimesi
hem sanatsal bir üretim faaliyetini hem de bilimsel veya günlük yaşamdaki bir
üretim etkinliğini tanımlanmıştır. Bu tanımlama Roma uygarlığında da “ars” ola-
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rak geçmektedir. Kanıtların gösterdiğine göre her ne kadar özel olsalar da günümüzde sanat eseri olarak değerlendirilen büstler, resimler, mozaikler, seramikler
techne veya ars sınıfında yer almıştır. Eski Yunancadaki yapmak anlamındaki (sanat anlamını da içeren) techne ve bilmek anlamındaki “logos” kelimesi birleşerek
bugünkü teknoloji denilen alan ortaya çıkmıştır (Shiner, 2010:45). Bu noktadan
yaklaşıldığında sanat ve teknolojinin aynı kökten çıktığı fikri, görüntü teknolojilerinin gelişimi ve sanat ilişkisini görmek açısından açıklayıcı olacaktır. Çünkü görüntü teknolojisinin her gelişim aşamasında sanat doğrudan veya dolaylı olarak
mutlaka yer almıştır.
Sanat teknoloji ilişkisi karşılıklı ilerleyen veya ilerleme olanaklarını ortaya çıkaran
bir ilişki olarak düşünülebilir. Teknoloji bazen sanat üretme için araç konumundadır, bazen de sanatın konusu olmakta veya sanatın üretim sürecini etkilemektedir. Bir yandan da sanattan yola çıkılan tasarımsal-sezgisel yönler veya yaratıcılık
gibi yönler teknolojiye bir biçim kazandırmaktadır.
Günümüzdeki görüntü teknolojilerinin ve bu teknolojilerle üretilen görüntülerin
‘sanatsal durumu’ ilk olarak fotoğrafın icadıyla irdelendiği için öncelikle fotoğrafın sanat olma tartışmalarına yer verilmiştir. Daha sonra film ve video sanatlarının
teknoloji ve sanat açısından ilişkisel noktaları ortaya konulmuştur. Teknolojinin
gelişimiyle artan verimlilik ve buna bağlı olarak gelişen ekonomik ilerlemeler, bilimsel devrimler ve elektriğin icadıyla ortaya çıkan ikinci teknolojik devrim sanatı
çok yönlü olarak etkilemiştir. Elektriğin bulunmasıyla buharlı makinelerin yavaş
yapısının aşılması, üretimde hızın artması gibi gelişmeler ikinci teknolojik devrimin sonucu ortaya çıkmıştır. Mikro Elektrik, biyokimya, dijital sistem alanlarında
kaydedilen gelişmeler ise üçüncü teknolojik devrim olarak adlandırılırken sonuçları henüz kestirilememektedir (Şaylan, 2002).
Mikro Elektrik alanındaki gelişmeler, bilişim ve iletişim alanında son derece yüksek devrimler yaşanmasını sağlamıştır. Toplumsal, siyasal ve kültürel yaşamı da
etkisi altına alan bu devrim üretim bölüşüm sistemini de etkilemektedir. Bu gelişmeler yeni bir toplum düzeni, yeni kültürel süreçler ve yeni siyasi düzen ihtiyacı
doğurmaktadır. Bu devrimler bilgiyi merkeze alıp bireyi her yönüyle kuşatarak
yönlendirme ve biçimlendirme olanağını barındırmaktadır (Şaylan, 2002). Bahsedilen yeni teknolojiler sanat üretim sürecinin koşullarını da derinden etkilemiştir.
Günümüzde video, haritalama (mapping), ses enstalasyonları, holografik programlarla üretilen sanat eserleri yükselen yeni teknolojilerin anında kullanıma
sokulmuş sanatsal türü olarak gösterilebilir. Bu tekniklerin yanı sıra teknolojinin
gelişiminin etkileriyle de ilişkili olarak sanat eseri üretiminde postprodüksiyon,
manipülasyon, temellük etme gibi yöntemler kullanıma açılmıştır. Bu yöntemler
kopyalama, çoğaltım ve alıntılama gibi edimlerin çeşitli biçimlerde sanatsal üretim sürecine dahil edilmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu tür üretim süreçleri ise doğrudan teknoloji ve sanat ilişkisinin görünür sonuçları olarak ele alınmaktadır.
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Görüntü Teknolojisi Olarak Resim ve Fotoğraf

Resim insanın ilk görsel olarak yapay bilgi saklama yöntemlerindendir. Romalı
tarihçi Plinius’un anlatımına göre resmin kökeni birbirini çok seven ama ayrılmak
zorunda kalan bir çiftle ilgilidir. Kaybetme korkusu duyan kadın, sevdiği adamın
yüzünün düz bir kaya yüzeyine düşen gölgesini dış hatlarından kömürle çizer.
Böylece unutmaya karşı bir hafıza olarak resim ortaya çıkmış olur (De Botton ve
Armstrong, 2014:8). Burada belirtildiği gibi resim, ilk görüntü teknolojisi biçiminde hatırlamaya yardımcı işleviyle de ele alınabilmektedir.
Sanat tarihi ve görüntü teknolojileri tarihi iç içedir ve bu alan için kapsayıcı tanımlama imaj kültürü olarak belirtilebilir. İmaj kültüründe gerçekleşen ilerlemeler
genelde teknolojik devrimler olarak görülmektedir. Örneğin Philippe Queau’nun
resmin doğuşu, alfabenin bulunuşu ve fotoğrafın icadını karşılaştırarak bunu
“yeni imajların devrimi” olarak bu fikri desteklemektedir (Robins, 1996:238).
Görüntü teknolojisi açısından bakıldığında ilkel mağara resimlerinin sanatsal değerlerinin yanında, teknoloji konusunda önemli bir başlangıç olduğu belirtilebilir.
Altamira ve Lascoux mağara resimleri sanat tarihi açısından olduğu kadar görüntü üretme teknolojileri anlamında da oldukça önemlidir. Bu resimler günümüzün
üç boyutlu sinema görüntülerine kadar gelen teknolojik evrimin başlamış olduğu
noktadır. Dijital teknolojik imgelerin gelişme seviyesi, mutlaka, imgenin ilk halinden izler taşımaktadır (Robins, 1996:241).
Rönesans sonrası geliştirilen ve görüntü teknolojileri açısından önemli bir noktada bulunan camera obscura adı verilen aygıt, modern dönemde icat edilen fotoğraf ve film benzer tarihsel gelişimlerin başlangıç noktası olarak alınabilir. Camera
obscura, resim, çizim ve fotoğraf, film ve video arasındaki temel ortaklık alanının
merkezinde yer almaktadır. Bu ortaklığı açıklamak için camera obscura ve fotoğrafın icadına tarihsel olarak bir bakmakta fayda vardır. Çinli filozof Mo Ti (MÖ.
470-391) kapalı, içi karanlık bir kutunun bir yüzeyine iğne deliği açıldığında iğne
deliği tarafındaki görüntünün, kutunun içerisine ters bir şekilde düştüğünü ifade
etmiştir. Mo Ti’nin bu kutuya “Toplanma yeri” adını verdiği bilinmektedir. Camera obscuraya dair bir başka fikir Aristo’nun metinlerinde yer almaktadır. Işığın
yapısından bahseden Aristo, kapalı bir odanın uygun bir yerine iğne ucu kadar bir
deliğin açılmasıyla oluşan görüntüden söz etmiştir. Bu bilgilere Arap el yazmalarından ulaşan Roger Bacon, 13. Yüzyılda Camera Obscuranın ayrıntılı bir tanımını
yapmıştır. 16. Yüzyılda Leonardo Da Vinci bu aygıtın tasarımlarını ve ayrıntılı çizimlerini gerçekleştirmiştir (Uçar ve Diğerleri, 2011:105). Camera obscura, sanat
ve teknoloji konusunun merkezinde yer alan bir aygıttır. Ressam ve bilim insanının ortak cihazıdır. Camera obscura, Deleüze’ün “makineler teknik olmadan önce
toplumsaldır” sözüyle tanımlanan bir konuma sahiptir (Crary, 2004:44).
1611 yılında Keppler, anlatımlardan ve çizimlerden yararlanarak camera obscurayı ayna ve merceklerle fiziksel bir aygıt olarak üretmiştir. Camera obscura bu
haliyle yöneldiği dünyayı izleyene aktaran bir işlevden daha fazlasına sahip değildir. Ancak görüntüyü sabitlemek için 1824 yılında ressam Niepce’in deneylerinin
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sonuç vermesini beklemek gerekmektedir. Niepce 6 saatlik bir pozlama süresi
sonucunda ilk penceresinden görünen sokağın görüntüsünü sabitlediğinde Platon’un “eidola” olarak sınıflandırdığı yapay yansıma görüntülerine yeni bir tür
eklemiş oldu. Böylece hem sanatsal görüntü hem de teknik görüntü yeni bir alan
olarak ayrışma potansiyeline kavuşmuştur (Uçar ve Diğerleri, 2011:106).
Fotoğrafın teknik görüntüsünün getirdiği yeni sanatsal problemler modern sanat
akımlarının birbiri ardına yükseldiği yıllarda ortaya çıkmıştır. Sanata doğrudan
girmiş olan hatta bir ressam tarafından icat edilmiş olan fotoğraf teknolojisi sanatsal üretim sürecinin içerisine doğmuş gibidir. Bu nedenle fotoğraf, sanatsal
üretim süreci ve sanat kuramı içerisinde en çok tartışma üretilen türlerden biri
olmuştur. Fotoğrafın bir sanat türü olamayacağını savunan Lady Eastlake, Charles Baudelaire, Paul Delaroche gibi düşünürler teknik olarak makineden çıkmış ve
hazır bir şekilde üretilmiş olduğu için fotoğrafın sanat olamayacağını vurgulamışlardır. Bu düşünürlerin ortak fikri fotoğrafın teknolojik soğukluktaki üretimi ve
duygudan uzak olacağı ve fotoğrafın varoluşu gereği orijinal olamama düşüncesidir (Shiner, 2010: 310).
Fotoğrafın sanat olması durumu tartışılırken birçok sanatçı ve fotoğrafçı denemelerine devam etmişlerdir. Örneğin Nadar şehrin üstten görünüşünü çekmek
için Paris’in üstünde balonla uçmuştur. Marey ve Muybridge hareket halindeki
at, insan, kuş gibi figürleri fotoğraflamış ve sinemanın da bir tür temeli olarak
görülen krono-fotoğraf adlı türü geliştirmişlerdir (Dempsey, 2007:89). Krono-fotoğraflar görüntü teknolojilerinin gelişimindeki önemli aşamalardan biri olduğu
gibi sanat tarihi için de ayrı bir yerdedir. Hareketli görüntünün ilk ortaya çıkışının
mantığı Marey ve Muybridge’in krono-fotoğraflarıyla yerleşmiştir. Bu fotoğraflar
daha sonra Fütürizm akımının sanatsal üslubunun da temeli olmuştur.
Fotoğrafın ortaya çıktığı çağ endüstri devriminin gerçekleştiği çağdır. Fotoğrafın
icadı birinci teknolojik devrimin Bazı fotoğrafçılar da birçok denemenin yanında
doğrudan sanat eserlerini fotoğraflayarak sanat eserinin durumuna başka bir boyut getirmişlerdir. Benjamin sanat eserinin fotoğrafının çekildiğinde ortaya çıkan
durumu şöyle nitelendirmiştir: “Sanat ve fotoğrafın bugünkü ilişkilerinin tipik bir
özelliği, sanat yapıtının fotoğraflanmasının aralarına soktuğu çözülemeyen gerilimdir” (Benjamin, 2002:32). Sanat eserinin fotoğrafı çekildiğinde, teknoloji ve
sanat arasındaki eski tartışma da yeniden katlanarak ortaya çıkmıştır. Teknik- mekanik görüntü ve sanatçının elleriyle ürettiği sanat eseri tartışması çözülemez bir
noktaya gelmiştir.
Benjamin için fotoğrafın teknik olarak çoğaltılması durumu estetik bir konunun
da çözümünü sunmaktadır. Sanat eserinin biriciklik halesi ve bu halenin teknolojik gelişmelerle sanatın ilişkisinden doğan mekanik yeniden çoğaltılma süreçleri
sonucunda kırılması söz konusu olmuştur (Benjamin, 2004). Bu noktadan sonra
sanat eseri ve sanatçının tanımları da modern estetik açısından yeni değerler kazanmış veya erozyona uğratılmıştır. Benjamin sanat yapıtlarının her zaman çoğal-
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tılabilir oluşunu işaret etmiştir. Ama onun için asıl önemli olan çoğaltım ‘mekanik
reprodüksiyondur’ çünkü bir yeniliği ifade eder.
“Benjamin’in öngördüğü sonuçların geçerliliği, elektronik reprodüksiyonda ve imgelerin anında elde edilip kitlesel ölçekte kullanılmak amacıyla
mekân ve zaman içindeki asıl bağlamlarından koparılarak saklanması konusundaki kapasitede yaşanan ilerlemeler dolayısıyla kat kat artmıştır”
(Harvey, 2010:379).

Buradan da anlaşılmaktadır ki Benjamin’in fotoğraf üzerinden geliştirdiği düşünceleri günümüzün dijital ortam sanatlarının durumu içinde aynen fakat daha yoğun olarak geçerlidir.
Dijital teknolojinin gelişimiyle fotoğrafik imajın mekanik üretim çağından dijital
özgürlük ve kopyalamaya doğru ilerlemesi tam olarak fotoğrafın ölümü şeklinde
yorumlanan fotoğraf sonrası çağı adı verilen bir üst durumu ortaya koymaktadır.
Robins, bu fotoğraf sonrası çağı şöyle tanımlar:
“Fotoğrafın ölümü, imaj devrimi, postmodern görsel kültürün doğuşu;
bütün bunlarda imajın tarihsel geçit çizgisinden söz edilmektedir. “İmaj
devriminin” önemi ve içerikleri söylemsel olarak saptanmış, belirlenmiş
durumdadır. Fotoğraf döneminin kesinlikleri yıkılmıştır. Görünen o ki şimdi imgesel ve gerçek olan arasındaki varlıksal farklılıkların kırılganlığını kabul etmek zorundayız”(Robins, 1996: 241).

Günümüzde fotoğraf dijital teknolojinin etkisiyle ileri düzeylere eriştirilmiştir. Dijital teknoloji üretimi bir fotoğrafik imgenin en önemli özelliği, bu imgenin çıplak
gözle görülebilen bir materyalden değil de sayısal olmasıdır. Dijital imge bu yönüyle çok kolay taşınabilmekte, kopyalanabilmekte, manipüle edilebilmektedir.
Bu kullanım kolaylığı dijital teknolojinin sanata getirmiş olduğu bir yeniliktir.
Dijital kelime olarak, Latince’deki parmak anlamındaki “dijitus” kelimesinden gelmektedir. Parmakla sayma, hesap yapma anlamında da kullanılan kavram, göstermek, el ile işret etmek gibi anlamlarda kullanılmıştır. Dijital kod harflerden
değil de sayılardan oluşturulmuş bir dildir (Albayrak, 2011:10). Dijital görüntüler
bu noktada sayısal görüntü olarak adlandırılmaktadır. Sayısal görüntüler, hem bir
fotoğraf olarak bir objenin görüntüsü şeklinde var olabilir hem de bir program
yardımıyla tamamen dijital ortam da üretilmiş bir görüntü olarak var olabilmektedir.
Sayısal görüntü türüyle çalışan dijital kameralar, “pixel” denilen noktacıkların
organizasyonuyla görüntü kaydı yapmaktadır. Bu dijital kameralarla kullanılan
objektifler “megapixel” cinsinden bir değeri çok aşan “gigapixel” cinsiden değerlerle ifade edilen çok büyük fotoğrafların çekilmesine olanak sağlamaktadır
(Miranda, 2013). Bilgisayar programlarıyla işlenebilen bu dijital fotoğraflar, hem
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istenilen malzemelerde istenilen ölçülerde çıktı alınabilir olması hem de internette yayınlanabilmesi yönüyle önemlidir. Dijital bir sanat formunda temel görüntü
ortamı ekran veya projektörün yansıdığı perdedir.

Hareketli Görüntü

Hareketli görüntünün ilk versiyonları oyuncaklar, tek kişilik eğlenceli kutular şeklinde tasarlanmış tamamen basit işleyişli mekanik sistemler şeklindedir. Bu türden hareketli görüntüyle ilişkili mekanik araçların temel mantığı birbirinin devamı iki veya daha fazla ardıl imajın arka arkaya hızla gösterilmesiyle oluşan görsel
yanılsamadır. Bu tür mekanizmalar için belirgin örnekler “fenakitiskop” (aldatan
görüş) ve “zootrop” (yaşam tekerleği) gösterilmektedirler. Sinemayla ilgili temel
potansiyelleri taşıyan bu aletler gelişmeye açık değildir, fakat film tarihinde hareketli görüntü sistemlerinin bir versiyonu olarak geçmektedir (Crary, 2004:120).
Sinemanın teknoloji olarak fotoğraftan sonra ortaya çıkmış olması, makinenin
gelişmesi ile görüntü üretme olanakları ve görüntü teknolojilerindeki gelişim sırasını göstermektedir. Marey ve Muybridge’in zaman ve hareketi çözümlediği
krono-fotoğraflar, sinemanın hareketli görüntü mantığının kuruluşuna temel hazırlamıştır. Lumiere Kardeşlerin icadı olan sinemanın, kendisinden önceki bütün
görüntü üretme araçlarıyla bir gelişim ilişkisi vardır. Sinema görüntüsünün ontolojik olarak hem resmi hem de fotoğrafı içeren bir biçimde var olması teknoloji
ve sanat ilişkileri açısından çok önemlidir. Sinema görüntüsü, resim ve fotoğraf
sanatları gibi gerçekliği ele almaktadır, fakat fotoğrafın ve resmin yaptığından
farklı bir yöntemle bunu yapmaktadır. Film, gerçekliği ve gerçekliğin imgesel kopyalarını yan yana çoğaltarak veya parçalayarak varoluşunu hareketli görüntü zemininde kurmaktadır (Soysal, 2003: 83).
Film, resim ve fotoğraftan ayrı bir konumda yer almaktadır. Fotoğraf ve film ise
gerçekliği mekanik olarak ele geçirdikleri için resimden ayrı durmaktadırlar. Fotoğrafın ve resmin sabit, hareketsiz durumu filmin temelde hareketten doğan yapısındaki algılamadan farklı işlemektedir: “Bir film, hızlı bir şekilde art arda gelen
fotoğraf karelerinden oluşur. Göz bunu sanki tek bir görüntüymüş gibi algılar”
(Yılmaz, 2006: 32).
Sinema ve resmin algı durumlarındaki farklı işleyişini ele alan Andre Bazin, resim
çerçevesinin uzayının içe, merkeze doğru kutuplaştığını, ekranın ise belirsizliği
sunan bir merkezkaç halinde olduğunu belirtmiştir. Çerçeve mekânı merkezcil,
ekran ise merkezkaçtır. Resim karşısında bütünsel bir şekilde ilerleyen düşünce,
film izlerken değişen her sahnenin getireceği yeni fikirlerle, hareketlenir ve geçişli
bir hal alır. Filmin sonunda film hakkında bütün bir düşünce geliştirilebilmektedir
ancak. Bu da resimdeki kolâjlara benzetilebilmektedir. Kolajın oluşturulmasındaki
yapıştırmalar, eklemeler, koparılmalar, parçalamalar filmin yapım aşamasındaki
işlemlere benzemektedir. Sahneler, sekanslar, montaj ve kesme işlemleri yoluyla
ulaşılan bütün, filmdir (Bazin, 2000: 330).
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Sinema farklı bir algı gerektirerek, sahneleme ve görüntü kaydetme araçlarının
teknoloji doğrultusunda ilerlemesine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Kamera,
görüntü, montaj, kayıtların düzenlenmesi gibi sinema teknolojisi ve süreçleri, sinema sanatının doğasını yeniden belirlemektedir. Bonitzer, kaydetmek, kadraja
almak, montajlamak konusunda şu tespitleri yapmaktadır: “Her zaman montaj
vardır; bizzat kameranın alandaki yeri, kamera görsel uzayın bir parçasını taraf
tutucu bir şekilde kesip ayırdığı için daha baştan montajdır” (Bonitzer, 2006: 88).
Hayata ait görüntüler parça parça alınıp filmin bütününde birleştirilir. Böylece sinema teknolojisi görüntüleme teknolojisini aşıp, görsel kayıt- görsel işleme- gösterim şeklinde bölümlenebilen ayrı alanların teknolojisini tamamen içerir.
Sinema hayatın görünüşlerine eşdeğer olma iddiasını ileri noktalara taşımıştır. Üç
boyutlu görüntü teknolojisinin gelişimiyle, zaman-hareket-görsellik-ses konusunda çok daha üst duyuşsal boyutlara ulaşılmıştır. James Cameron’un 2009 yılındaki
Avatar adlı üç boyutlu film, sinema sanatı açısından teknolojik gelişimin kullanıldığı en üst yapımlardan biri olarak gösterilmiştir (Cameron, 2009).
Sinema alanında kameraların uzaktan kumandalı uçaklarla taşınması akla 1900’lü
yıllarda J. Neubronner’in güvercinlere monte ederek 3-5 saniyelik görüntüler
kaydettiği çalışmalarını getirmektedir. Drone teknolojisiyle havada her tür hareket kabiliyetine sahip olan yeni kamera sistemleri (diğer teknolojik alanlar olan
askeri, güvenlik, uzay bilimleri, yer bilimleri vb. alanlarda da kullanılan görüntüleme sistemleri) çağdaş sinema sanatında ve her türlü video projesinde kullanım
olanaklarının sınırları zorlanmaktadır (www.dji.com). Üç boyutlu görüntüleme
projektörleri, üç boyutlu görüntülere uygun diagonal ekranlar, sinema sanatının
yanında diğer çağdaş sanatların üretiminde kullanıma açılmaktadır. Dijital sanatın türlerinde bu teknolojiler ileri düzeyde kullanılmaktadır.

Video Sanatı

İster sanat anlamında ister genel anlamda video günümüzde en yaygın konuma
sahip olan bir medyumdur. Video en minör yapı olarak bireyin cep telefonunda
kişisel bir alanda yer alırken, kent meydanlarındaki dev ekranlarda kamusal ortamda sunulan, (bazen) isteyen istemeyen herkesin gördüğü bir ortak medyum
olarak var olmaktadır. Video bu yaygın konumuyla günümüzün (çağımızın) sanat
türü olarak bilinmektedir. Fredric Jameson’a göre video sanatı, postmodernizm
denilen çağı tamamen temsil edebilen başat sanat türüdür (Jameson, 2011:119).
Video sanatının oluşumu görüntü teknolojilerinin ilerlemesi ile sanatsal etkinliğin
çeşitliliğinin arttığı iki çizginin kesiştiği noktadan çıkmaktadır. Birincisi, görüntü
teknolojisinin ortaya çıktığı nokta ilk el kameralarının icat edilmesi olarak belirlenebilmektedir. Video sanatının ortaya çıkmasının fiziksel mekanı, elde taşınabilen
video kameralardır. Jameson video sanatının başlangıcı olarak 1960’larda Num
June Paik’in deneysel videolarını göstermektedir. Çünkü video, sanat alanına taşınabilir kameranın kullanıma sokulmasıyla geçebilmiştir (Jameson, 2011:122).
Bu konudaki öncü sanatçılar Paik ve Dara Birmhaum olarak bilinmektedir. Bu
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sanatçılar elektronik görüntü konusundaki yeni video teknolojisini sanatsal alanda kullanan ilk sanatçılardır (Kılınç, 1995:10). İkinci kesişim ise şöyle belirlenebilir. Video sanatının ortaya çıkmasında etkili olan kültürel-sanatsal atmosfere
bakıldığında avangard sanat kuramının sanatsal ifadede aradığı özgürlük alanı
içerisinden belirginleşen yeni sanatsal hareketler video sanatının bir sanat olarak
gelişimini olumlu yönde etkilemiştir. Sürrealistlerin ve Dadacıların sinema görüntüleriyle çalıştıkları deneysel filmler, film kolajları, ses ve görüntü çalışmalarına
bakıldığında video sanatına gidecek olan yollar sezilebilmektedir. Arnold Shoennberg’in “Atonal müzik” adını verdiği yapıtları, John Cage’in müzik ve ses üzerine devrimci çalışmaları ve performansları, Allan Kaprov, George Macuinas, Josef
Beuys’un çalışmalarının yenilikçi etkileri video sanatının ortaya çıktığı atmosferi
oluşturmuştur (Uçkan, 2013).
Videonun ilk yetkin formu olarak bilinen “Aliennation” adlı video kurgu, Chicago’da E. Rankus, John Manning ve Barbara Latham tarafından üretilen 29 dakikalık bir imaj akışı şeklindedir. Bu yapıt üzerinden bakıldığında video ticari film,
kurgusal film ve belgesel filmden çok farklı bir form olarak kendini üretmektedir.
İmgelerin bir tür akış içerisinde ilerlemesi ve izleyicinin düşlemesine gerek olmadan bellekte yer eden fragmanların örgütlenmesi video sanatı formunun karakteristik özelliğidir (Jameson, 2011:122). Bu video örneği ve aynı dönem türleri ilk
elektronik görüntüler ve bu görüntüler üzerinde sınırlı müdahale yöntemleriyle
üretilmişlerdir.
Video sanatı öncelikli olarak Tv. Ekranında yer bulmuştur. Elektronik görüntünün
üretimi için ilk mekan CHT (Chatode Ray Tube) adı verilen bir renk oluşturma
teknolojisiyle çalışan Tv. Monitörüdür. İlk videolar doğrudan Tv. ekranında bu
teknolojinin içerisinde yer almışlardır. Paik’in deneysel videoları Tv. cihazlarının
organize edilmesi şeklindedir. Paik, bazı video imajları elektronik görüntülerin
mıknatıslar aracılığıyla bozulmasından oluşturulmuştur (Jameson, 2011:130).
Elektronik görüntü günümüzdeki dijital ortamlara nispeten daha sınırlı bir alanda
yer bulmaktaydı. “Videoteyplerin” çoğaltım ve kopyalama ve gösterim açısından
sınırları vardı. Günümüzde dijital sistemlerin gelişmesi hem veri kaydetmede, yayınlamada hem de kopyalama ve çoğaltımda son derece kolaylıklar sağlamaktadır. Dijital teknolojinin gelişmesi medya alanına aktarıldığında görüntü teknolojileriyle donatılmış bir yeni medya ortaya çıkmıştır.

Video Sanatı, Yeni Yönelimler

Yeni medya denilen alanın genişliği ve ucu açıklığı çağdaş sanatın bilim ve teknolojiyle olan ilişkisinin boyutlarını belirlemektedir. Yeni medya türlerinden olan
Haritalama (mapping) ve projektörle yansıtılan izleyicinin hareketlerine göre davranış geliştiren interaktif videolar sanat ve teknoloji ilişkisinin ilerleyen niteliğini
göstermektedir.
Ryoji Ikeda’nın “Datamatik”(2012) adlı dijital teknoloji temelli “audiovision” türündeki çalışması, teknoloji ve sanatın ilişkisel varlığının yetkin bir örneğidir. Se-
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sin dijital verileri şekillendirdiği Datamatik adlı çalışmada mekanları tabandan ve
duvarlardan kaplayan sayısal veriler ve çizimler, sese ve harekete duyarlı olarak
şekillenen değişkenliğiyle hayatın sonsuz ihtimallerinin “data” merkezi gibidir. İzleyicinin de bir data türüne dönüştüğü görülen bu çalışma, varlığın temel bilgisinin sayısal olarak kodlanmasını içermektedir.
Aynı zamanda çalışmada bu kodlamanın, hayatın değişkenliğine benzer bir şekilde sürekli bir devinim halinde olduğu görülmektedir. Düşüncenin oluşumu, karar
verme süreçlerinde bulanık mantık teorisinin geçerliliği gibi negatif diyalektikle
ilişkili, çok öğeli bir ortam olarak Datamatik projesinde, rakamların ve işaretlerin
ortamın şartlarına göre değişen yapısı sürekli yeniden yazılan-formüle edilen hayatın data cinsindeki imgesel durumu olarak görülmektedir (Ikeda, 2012).
Datamatik’in mekanı kaplayan, izleyicinin etrafını dolduran, sürekli değişen ve bu
değişimi seslerle destekleyen yapısı bir dizi düşünceyi açığa çıkarmaktadır. Her
bir sayı bir birim olarak mı yoksa bir birey olarak mı iş görmektedir? Aynı kare
içerisinde beliren bir sayı kaç defa tekrar etmektedir. Sayıların değişimini sağlayan bulanık mantık dizgesinin düşünme hızı izleyici tarafından takip edilebilir
mi? Bu sorular Datamatik’in ortaya attığı sorulardır ve izleyicinin bunları bulması
veya bilmesi gerekmemektedir. Fakat dijital sanatın geldiği bu nokta, Mamoru
Oshii’nin “Ghost in Shell” filmindeki şu tespitin görünüşü gibidir: “Eğer hayatın
anlamı genler aracılığıyla yayılan bilgi ise topluluklar ve kültür büyük hafıza depolarından başka bir şey değillerdir. Sonuçta bu şehir büyük bir hafıza aygıtı” (54.
Dk, Ghost in Shell). Burada belirtildiği gibi izleyici de Datamatik adlı çalışma içerisine bir bilgi türü olarak dahil olmaktadır. İzleyici, bir hafıza deposuna girmiş, bilgi
yığını karşısında küçücük görünen, hatta bilgi yığının bütünsel bir fragmanı olarak
alınabilen bir öğeye dönüştürülmüştür.
Ikeda’nın çalışmalarındaki sayısal içerik, dijital sanatlardaki sayısal resim, sayısal
görüntü ve sayısal tasarım gibi kavramların temelinde yatan gerçek sayıları anıştırmaktadır. Bu örtük bir şekilde varlık problemini de ele alan bir yaklaşımdır. Bir
dijital resme baktığımızda, renk ve biçimlerin sayılara denk geldiğini biliyor olmamız gibi… Günümüzde, çağdaş sanatın teknolojinin imkânlarıyla geldiği noktada
“başlangıçta söz vardı” önermesinin, “başlangıçta sayı vardı” cümlesine çevirecek imkânlar açıkça görülmektedir.
İç mekan gösterimlerin olanağından farklı olarak dış mekânlarda, mimari yüzeylere projektörler aracılığıyla uygulanan ve yansıtılan yüzeyin görüntülerini dönüştüren haritalama, bir video sanatı dalı olarak geçmektedir. Bilgisayar programı
üretimi olan bu tür kitlesel gösterim özelliğiyle kamusal bir sanat türü olarak görülen Haritalama Sanatı şu şekilde tanımlanmaktadır:
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“Kamu alanlarında kullanılan en yeni ve en popüler ışık sanatı olan ‘vi-deo
mapping’ uygulamasının nasıl işlediğine göz atalım. Mimari özellikleri vurgulayan ve binanın şeklinin bozulduğu veya çarpıtıldığı yanılsamasını yaratan, özel olarak tasarlanmış bir görüntü binanın cephesine yansıtılır. Bu
görüntülerin oluşturulması için fikirler ve yeteneğin yanı sıra birçok grafik
yazılımı ve en yeni teknolojiye sahip donanım gerekir; bu nedenle video
mapping uygulamasını hayata geçirmek için bu yüzyılı beklemek zorunda
kalmamız bir tesadüf değil. Projeksiyon sırasında, medya sunucusu olarak
bilinen bir bilgisayar, çok sayıda zorlu ve karmaşık işlemi yürütür. Bilgisayar, bir çarpıtma işlemiyle, animasyonun binaya tam olarak uymasını
sağlar. Çoğu zaman bir projektör yeterli değildir, ayrıca medya sunucusunun projeksiyonu birden çok projektöre dağıtması ve bölünen görüntüler
bir araya getirilirken birbirlerine tam olarak uyması gerekir” (Buck, 2014).

Burada belirtildiği gibi haritalama sanatı günümüzde teknolojinin ve sanatın iç
içe geçtiği bir ortamın ürünüdür. Görüntü ve ışık sistemleri, grafik programları ve
estetik gereklilikler gibi hem sanat hem de teknolojik odakların bir arada kullanılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Projeksiyon mapping olarak da bilinen haritalama,
dijital teknolojinin olanaklarıyla üç boyutlu olarak da uygulanmaya başlanmıştır. Haritalamanın en yaygın örnekleri arasında projeksiyonla yansıtıldığı objeleri
eğip bükerek formunu müzikle eş zamanlı olarak bozulma yansıması şeklindeki
uygulamalarla bilinmektedir. Haritalama, fotoğrafı videoyu, elle yapılan çizim ve
boyamaları, sayısal girdilerle yapılan müdahaleleri kapsayan bir forma sahiptir.
Teknolojinin gelişen son programlarının kullanıldığı melez bir alanda var olan
Haritalama sanatı içinde öne çıkan sanatçı ve sanatçı grupları şöyle sıralanabilir:
Michael Neimark, The Electric Canvas, aynı zamanda holografik olarak mapping
üreten ikili Khimchi ve Chips, Eliod Woods, Mimi Son, Murmur… Bu sanatçılar
daha çok galeri sergilerinden ziyade kamusal sanat etkinliklerinde ve festivallerde çalışmalarını icra etmektedirler.

Sonuç

Görüntü teknolojileri, insanlığın imaj kültüründeki ilk çizim yapılan aletlerden
günümüzün en gelişmiş kamera sistemlerine dek bütün alet, cihaz, makinelerin
genel bir adlandırmasıdır. Sanat ile sürekli bir ilişkisi bulunan görüntü teknolojisinin gelişimindeki her aşama sanat açısından da bir ilerleme ve yeni alanların
açılmasını sağlamıştır. Bu yönüyle sanat tarihi, bir nevi görüntü teknolojilerinin
verilerini de içeren bir gelişim öyküsü gibi ele alınabilir.
Günümüz sanatçısı teknolojiyle doğal olarak daha fazla kaynaşmaktadır. Günümüzde birey cep telefonu ve dijital kameralarla bir sanatçı tavrı gösterir haldedir.
Burada fotoğrafın ilk çıktığı zamandaki imgelerin demokratik olarak yayılmasını
gündeme getirmesi gibi, dijital kameraların kullanımının ve kameralı cep telefonların yaygınlaşması da görüntü teknolojilerini kitlelerin hizmetine sokmuştur.
Böylece “Instagram”, “Tumblr”, “Pinit” ve “Vimeo” gibi birçok fotoğraf ve video
paylaşım ortamlarının oluşumu insanların kendi görüntü -estetik değerlerini ça-
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ğın biçimlerine uyduracakları mecraları üretmiştir. Sanatçı açısından da bu mecralar normal kullanım olanaklarına ek olarak yaratıcılık, görsel kültür evreni ve
kimlik bulma konularında önem kazanmıştır. Doksanlarda tartışılan “syborg”
(Haraway, 1991) benzeri bir insan tipi günümüzdeki görüntü teknolojisi kullanma
yönünden herkese uyan bir tanım olarak gösterilebilir. Sanatçı bu ortamda kendi
estetiğini kurarken eski kuralları bazen hiçe sayarak yeni teknolojileri daha çok ve
daha farklı bir ustalıkla kullanmak durumunda kalmaktadır.
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Yakın Dönem Türk Korku Sinemasının Doğu-Batı Paradoksu
East-West Paradox of Recent Turkish Horror Cinema
Yrd. Doç. Dr. Mihriye Meral Yurderi
Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi

Özet

Türk korku filmlerinin sayısı, 2000’li yıllara gelindiğinde hatırı sayılır oranda artmıştır. İslami
referanslarla şekillenen korku motiflerinin kullanıldığı bu filmler, kültürel eleştirilerin hedefi
olmakta ve zaman zaman bir anti-teoloji izlenimi oluşturabilmektedir. Aynı zamanda postmodernizmin ve kitle kültürünün etkisiyle ortaya çıkan ve sinema filmlerinin üretilmesinde
temel alınan yeni bakış açıları, sinemayı sanat alanında giderek uzaklaştıran bir niteliğe
bürünmektedir. Doğu-İslam anlatı geleneğine ait korku motiflerinin, Batı-Hıristiyan anlatı
geleneğine ait öykülerle harmanlanarak aktarılması, bir tür yabancılaşma yaratarak korku
motiflerini bağlamından koparmakta ve kötü bir çeviri hissi vermektedir.
Anahtar Sözcükler: Türk Sineması, Korku Türü, İslami Korku Motifleri, Anlatı, Mit

Abstract

The number of Turkish horror films has been significantly increased within the 2000s. These
films, in which horror motives shaped by Islamic reference are used, are the target of cultural criticism and at times can create an impression an anti-theology. Also new perspectives
arising from the effects of postmodernism and mass culture underlying cinema, can be
wrapped in a quality that gradually move away the cinema from the field of art. Transferring horror motives of the East-Islamic narrative tradition blended with the story of Western-Christian narrative tradition, makes horror motives to snap off context, creates a kind
of alienation and gives a sense of bad translation.
Keywords: Turkish Cinema, Horror Genre, Islamic Horror Motives, Narration, Myth
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Günümüze kadar Türk sinemasında az örneği görülen korku filmlerinin sayısında, 2000’li yıllarla birlikte ciddi bir artış yaşanmıştır. İslami referanslarla şekillenen korku motiflerinin kullanıldığı; ancak İslami literatüre yeterince uyulmadığı
gerekçesiyle eleştirilen bu filmler, Batılı anlamda bir korku edebiyatı geleneğine
sahip olmadığımız için sağlam anlatı temelleri oluşturamamakta ve saygın bir tür
olarak kabul görmemekle birlikte kültürel eleştirilerin de hedefi olmaktadır.
Ülkemizde korku sineması diğer türler kadar gelişmemiş ve yakın zamana kadar
çok tercih edilen bir tür de olmamıştır. Bunun nedeni, sinemayı besleyen edebi
kaynakların yetersiz olmasının yanı sıra; var olan yerel korku motifleri yerine, Batılı korku öğelerinin ve anlatı kodlarının kullanılmasıdır.

Korku Sinemasının Kaynakları

Batıda korku sinemasının kaynağı korku edebiyatıdır. Korkunun hem edebi hem
de sinemasal kaynağı ise mitlerdir. Ülkemizde Batılı anlamda bir korku edebiyatı
gelişmemiştir. Temelde didaktik olan Türk edebiyatı, özellikle modernleşme sürecinde bir kurum niteliğine sahiptir*. Bu süreçte, inanç alanına dâhil olan ve pozitif
bilimlerle açıklanamayan, ancak toplumsal, kültürel ve tarihi kaynakları bulunan
doğaüstü varlıklar, modernleşme ve dolayısıyla edebiyat tarafından görmezden
gelinmiş; pozitivist ve rasyonalist çerçeveye oturtulamadığı için yok sayılan bu
inanışlar, didaktik Türk edebiyatında yer bulamamıştır. Bu nedenle sinemaya kaynaklık edebilecek nitelikteki bir korku edebiyatı gelişmemiştir; ancak yerine ikame edebilecek mitsel bir anlatı geleneği mevcuttur.
Mitler bir toplumun manevi değerlerini yansıtan öykülerdir. Bu öyküler bir toplumun dünya görüşünü ve önemli inançlarını temsil ettikleri için, o toplumun kültürü tarafından değer verilen ve korunan insani deneyimlerin birer simgesidir. Dinsel referanslar da içeren bu mitlerin amacı, yaratılış öyküleriyle evrenin doğasını
açıklamak ya da kahramanlık öyküleriyle toplum üyelerine ait oldukları kültürdeki tavır ve davranışları öğretmektir (Rosenberg, 2000: 17-19). Çoğu kahramanlık
maceraları ve olağanüstü serüvenler içeren masal, destan, efsane ve halk hikâyelerinde varlığını sürdüren bu mitler, dramatik ve tematik açıdan yeterli kaynağı
sağlayabileceği halde, Türk sineması günümüze kadar bu kaynaktan yeterince
beslenmemiştir. 2000’li yıllarda deyim yerindeyse yeniden keşfedilen İslami korku motiflerinin sinemada kullanılmasıyla bu durum değişmeye başlamıştır.
Korku sineması, sanatsal açıdan saygın bir tür olarak görülmese de, ticari sinemanın en popüler türlerinden biri olagelmiştir. Korku filmleri Amerika’da 70’li
ve 80’li yıllarda en çok rağbet gören sinema türlerindendir. Özgüven kaybından
kaynaklanan yaygın ruh haliyle ilintili olarak, gizil güçler, şeytan tarafından ele
geçirilmeler, kesip biçmeler, psikozlu katiller, kurt adamlar ve vampirlerle şekillenen korku filmleri, aileye, çocuklara, politik liderliğe ve cinselliğe ilişkin kaygıların
artışına işaret etmektedir. Gizli güçlere ilişkin korku filmleri esasen toplumsal ve
kamusal kaygıları kodlayıp aktarmaktadır (Ryan; Kellner, 1997: 263-270). Moder-
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nlikten postmoderliğe geçiş dönemindeki toplumsal parçalanmaya denk düşen
bu kaygılar, çok uzun bir modernleşme sürecinden geçmiş olan Batı toplumları
için olağandır. Ancak itaat, yardımseverlik, alçakgönüllülük ve yetingenlik gibi geleneksel değerlere sahip olan Türk toplumunun, modernliğin ve kapitalizmin doğasından kaynaklanan söz konusu korkuların yerleşmesi için uygun bir toplumsal
zemin hazırladığı söylenemez. Zira Türk toplumu Batının yüzyıllar süren modernleşme sancısını yaşamamış; dolayısıyla bizim için zaten kısa bir dönemi kapsayan
modernlikten postmodernliğe geçişte böylesi bir toplumsal travma söz konusu
olmamış ve sinemasal korku metaforlarına zemin hazırlayacak bir toplumsal yapı
oluşmamıştır.
Bu nedenlerle korku türü Türk sinemasında pek yer bulamamıştır. Hıristiyan toplumlar açısından geçerli olan bu yerleşik korkularla şekillenen Batılı öyküler devşirilerek yapılan eklektik filmler ise, Batının korku öğesi olarak kullandığı parçaların gelişigüzel bir araya getirildiği inceliksiz ve özensiz yapımlar olmaktan öteye
geçememektedir. Bu özensizlik, yüzeysellik ve derinliksiz yaklaşım, İslami olsun
ya da olmasın metafizik kavramları açıklamak ve anlamlandırmak yerine değersizleştiren, zayıflatan ya da gülünç olgulara dönüştüren bir etkiye sahip oldukları
düşünülen yapımlar ortaya çıkarmasına neden olmaktadır.

Korku Filmlerini Neden İzleriz?

Korku filmlerindeki canavarlar ve hilkat garibeleri, insanların merakını uyandıran ve insanların hoşlandıkları şeylerdir. İnsandan fazla ya da insandan noksan
bu ucubeler, gerçek yaşamın yaşanabilmesi için yaratılması gereken fantazyalardır; insandaki kötülük ve günah potansiyelinin kişileşmiş görünümleridir (Oskay,
1982: 61-62). Yani bu yaratıkların korku aracılığıyla insan ruhunda bir arınma yaratmaları beklenir. Oysa yakın dönemde artan Türk korku filmleri, beklenenin aksine seyirci üzerinde pek de korkutucu bir etki yaratamamaktadır. İslami kavram
ve temalarla şekillenen korku filmleri, ne yeterince korkutmayı başarabilmektedir; ne de İslami korku öğelerini gereği gibi anlamlandırabilmeyi.
Ayrıca korku filmleri, ölümün olası her tür görünümünü ve çarpıtılışını göstererek
onu basit ve doğal bir geçeklik olarak görmemize ve böylece ölüm korkusunu
hafifletmemize yardımcı olur. Zira ölüm, insanın en temel korkusu ve en büyük
travması olarak görülür (Oskay, 1982: 63-66). Ancak ölüm, Doğu-İslam kültüründe ve anlatı geleneğinde zaten yaşamın bir parçası gibi algılanmaktadır. Fantastik
öğeler ve doğaüstü olaylar, gerçekliğin doğal bir uzantısı olarak görülür; bu nedenle de açıklamaya gerek duyulmaksızın ya da sorgulanmaksızın kabul edilir;
hatta olağan karşılanır. Dolayısıyla, korkunun geleneksel – Batılı – işlevlerine ilişkin genel geçer savununlar, esasen Doğulu olan Türk toplumu için çok da geçerli
değildir.
Zaman zaman gore türüne yaklaşan yakın dönem Türk korku filmleri, gore türü
kadar bile ciddiyet telkin etmeyen grotesk yapımlar olmaktan öteye geçememektedir. Üstelik İslami motiflerin birer parodiye dönüştüğü bu filmlerin gülünç de-
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nebilecek atmosferi, bir anti-teoloji izlenimi yaratmaktadır. Eski Anadolu inanışlarında da yer alan ve bağlamından koparılan bu korku motifleri, korkutmaktan
uzak olmakla birlikte izleyici açısından bir yabancılaştırma efekti işlevi görürken,
ait oldukları Doğu anlatı geleneğinden çok farklı Batılı kodlarla aktarıldığında temelsiz, anlamsız ve dayanaksız kalmaktadırlar. Hollywood’u taklit eden Türk korku filmleri, bu nedenle kötü bir çeviri hissi vermektedir.
Ancak kitle kültürünün yaygınlaşmasıyla değerli değersiz ayrımını yapmaya yarayan klasik ölçütlerin dağılışı ve postmodernizmle birlikte görelilik, değişkenlik
ve uçuculuk gibi yeni ölçütlerin ortaya çıkışı, sinema filmlerinin üretiminde ve
değerlendirilmesinde de yeni bakış açıları oluşturmaktadır. Bu durum bir dereceye kadar yaratım alanının özgürleşmesine katkı sağlıyor gibi görülebilir. Ancak
Eagleton’a göre, bir çatışma alanı olarak kültürü tercih eden postmodernizmin
(2011: 54) belirsizlikleri önemseyebilen bu karakteri, esasen sinemayı sanat alanından giderek uzaklaştıran bir niteliğe de bürünebilmektedir. Böylece 2000’li
yılların Türk korku filmleri sanat alanına dâhil edilebilse bile, kitsch ve grotesk gibi
kavramları anmaksızın bu filmlerden söz etmek pek olası değildir.

Korkunun Nesneleştirilmesi ve Meta Değeri

Sinema postmodern çağda yeni bir yapı(sızlık) ya da çeşitlilik kazanmış gibidir.
Bu yapı(sızlık) ve çeşitlilik genel geçer türlerden çok, öncelikle korku sinemasını
etkilemektedir. Zira korku türü, özellikle Türk sinemasında, diğer anaakım türler
kadar alışılageldik ve belirli bir yapıya sahip değildir.
Türk sinemasının sorunlarından biri, temelde ne anlatacağı değil, nasıl anlatacağıdır. Biçim-içerik uyumu yakalanamadığında, esasen kıssalar olan bu korku
öyküleri, klasik anlatıya uygun şekilde başı sonu olan bir öyküye dönüştürülememektedir. Biçim-içerik uyumunun olmayışı gibi, soyut ve simgesel olguların somut bir yapıya dönüştürülerek cisimleştirilmesi de yine sorun teşkil etmektedir.
Sinemanın paradoksu, soyut düşünceyi gerçeğin somut temsiliyle anlatmaktır.
Perde, dış dünyanın bir kopyası olarak görünür (Bazin, 1996: 26). Korku filmlerindeki somutlaştırma, soyut olanın derin ve simgesel anlamını sıradanlaştırarak ve
korkunun kaynağı olan gizilliği görünür kılarak korkuyu etkisizleştirebilmektedir.
Cinlerin örneğin, korku uyandırmasının en önemli sebebi görünmezlikleridir. Sinema bunları görünür kıldığında ise hem simgesellikleri zedelenmekte hem de
korkutma işlevi azalmaktadır. İslami referanslı korku motifleri, tematik olarak ele
alınıp simgesel içeriğiyle birlikte temsil edilmek yerine, yalnızca somut ve kaba
birer korku öğesi biçiminde kullanılmaktadır. Bu somutlaştırma ve kişileştirme
biçimi, korku motiflerinin simgesel arkaplanını göz ardı ederek metafizik alanı değersizleştiren ve içini boşaltan bir özelliğe bürünebilmektedir.
Soyut olanın somutlaştırılması, doğal olarak nesneleştirmeyi de beraberinde getirmekte ve korku öğelerinin metalaşmasına yol açmaktadır. Baudrillard’a göre
modern toplum bir tüketim toplumudur; üstelik bu toplumda her şey metalaş-
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mıştır ve meta değeriyle dolaşımdadır (1997: 193). Yakın dönem Türk korku filmlerinde kullanılan İslami korku motifleri, bu tür bir metalaşmayla karşı karşıya
kalmakta; ticari karşılığı olan bir ürün gibi ele alınmakta ve bir metaya dönüşmektedir.

Evrensellik Yanılgısı

Levi-Strauss tek bir evrensellik kutbunun değil, rekabet halindeki bir evrenseller
çokluğunun varlığından söz eder. Evrenselliğe, her türlü aidiyeti ve belli bir gelenek içinde kurulmuş her şeyi reddederek varılacağını sanmak bir hatadır (2010:
17-18). Bu anlamda Türk korku sinemasındaki sorunlarından bir diğeri ise, Batı’ya
ait sinema dilinin, görsel kodların, üslubun ve Batılı korku söyleminin tek ve evrensel olduğu yanılgısıdır. Evrensel olduğu düşünülen Batılı anlatı kodları, İslami
korku motiflerine uygun olmamakla birlikte içselleştirilememekte; Türk korku sineması eğreti duran bu anlatı biçimleriyle, kültürel bir paradigma oluşturmakta
ve göstergebilimsel olarak anlam yaratmakta zorlanmaktadır.
Barthes’ın deyimiyle “anlamların metnin görünür yüzeyi üzerinde altın tozu gibi
yayılmasını sağlayan” yananlam, tıpkı bir işaret parmağı gibidir; ucuyla gösterir
ama gösterdiği şeyi söylemez (2006: 19,64). Yani metne değer katan ve anlamla
donatan yananlamdır. Aynı zamanda bir belirleme, bir bağıntı, bir yineleme olan
yananlam, anlamın ta kendisidir aslında. Ancak taklit edilemez olanın sürekli kopyalanarak çoğaltılması sürecinde korku öğelerin her biri, bütün anlamlara açık
birer göstergedir. Oysa bu gösterge hiçbir şeyin göstereni olmadığından, anlam
bahşetme yeteneğinden de yoksun kalır.
Oysa evrensel olma niteliği gibi anlam yaratma yeteneği de Batılı olmak zorunda
değildir. Batı, her zaman bilgi ve akılcılıkla ilişkilendirilen logos’la özdeşleştirilirken; Doğu, genel olarak cahillik ve batıllıkla ilişkilendirilen mythos’la özdeşleştirilegelmiştir. Ayrıca Batı düşüncesi şeylerin karşıtlığı üzerine inşa edilmişken; Doğu
düşüncesi şeylerin birlikteliği üzerinden şekillenir. İyilik de kötülük de İslam inancının bir parçasıdır ve kötülük, Batı anlatılarındaki gibi savaşılması ve yok edilmesi
gereken bir olgu değildir. Türk korku sinemasında, Doğu-Batı arasında kararsızlık
yaşamanın getirdiği bu paradoks, sinemasal üretimi epistemolojik ve estetik olarak kökten etkilemektedir.

Sonuç

Korku edebiyatıyla aynı kaderi paylaşan ve saygınlığı çoğu zaman kendi aleyhine
tartışılmakta olan korku sineması, genel olarak sanat alanına dâhil edilmemektedir. İslami referanslı Türk korku filmlerinde esasen hareket noktası doğru olmakla birlikte, yöntem yanlıştır. Kültürel kaynağını nihayet keşfeden, ancak kendi
korku öğelerini Batılı anlatı kodlarıyla ve Batının korku öyküleriyle harmanlayarak aktaran Türk korku sineması, kültürel paradigmadan yoksun kalmakta ve bir
yabancılaşma oluşturmaktadır. İslami referanslarla şekillenen soyut kavramların,
nesneleştirilerek vücuda getirildiği bu korku filmlerinde somutlaştırılması, bu
kavramların simgeselliğini zedelemekte, içlerini boşaltmakta ve anlam kaybı ya-
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ratmaktadır. Üstelik yalnızca ticari amaca yönelmiş bu tür bir sinema anlayışı, Batılı biçim ve Doğulu içerik arasındaki bağı kuramadığı ve hakkıyla eşleştiremediği
için, Türk korku sineması, sanat alanının giderek daha da uzağına düşmektedir.
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Yerel Yönetimlere Sanatsal Bakışın Katkısı
An Aesthetics Contribution to Local Administrations
Nuran Yüksel - Ender Güzey
Bodrum Kent Konseyi Kültür ve Sanat Meclisi

Özet

Bodrum Yarımadası genelinde tarihi, kültürel, sosyal, ekonomik ve ekolojik değerlerin korunması, daha etkili kültür ve sanat etkinliklerinin planlanması, organizasyonların Kent Kimliği ile örtüşmesi, kültür ve sanat turizmini öne çıkaracak yerel ekonomik planlar yapılması,
Bodrum’a yakışan bir kültür-sanat sistemi ve stratejileri oluşturulup hayata geçirilmesinin
önemi Muğla’nın Büyükşehir olması ile birlikte daha da artmştır. Evrensel ve yerel kültür/
sanat politikaları esas alınarak, bölge halkı ile bütünleşecek stratejiler geliştirmek kaçınılmaz
olmuştur. Bu bağlamda, yerel yönetimle Bodrum Kent Konseyi birlikte ve paylaşarak, danışarak çalışmalarını sürdürmektedir.
Sempozyum aracılığı ile sunulacak bu çalışmada; Bodrum yerelinden yola çıkılarak tüm yerel
yönetimlere örnek oluşturacak bir girişim oluşturup yerel yönetimler ile sivil toplum ve toplumu oluşturan bireylerin özellikle kendi uzmanlık alanlarından yaşam çevrelerine sağlayabilecekleri katkıların ne olabileceğinin ve faydalarının sunulmasını hedeflenmektedir.
Anahtar Sözcükler: Kent Konseyi, Bodrum, Yerel Yönetimler, Sanat, Kültür, Sanatsal Bakış,
Sanatsal Katkı, Uzmanlık, Halk, Çevre

Abstract

The protection of historical, cultural, social, economic and ecological values, more effective
planning of cultural and artistic events, ensuring urban identity compliance of the activities,
establishing local economic plan which emphasizing the cultural and artistic tourism, the
importance of the creation and implementation of arts organizations and strategies that
suitable for Bodrum, has further increased along with that Muğla became metropolitan,
throughout Bodrum peninsula.
Developing strategies based on universal and local culture and integrated with locals has
become inevitable. The Bodrum City Council and local government has been working together by sharing and consultation.
In this study will be presented via the Symposium; It is aimed to offer, what are the benefits
and contributions of the individuals who especially uses their skills and that make up civil
society and local authorities can make to the living environment starting from Bodrum local,
while creating an initiative to set an example to all the local governments.
Keywords: City Council, Bodrum, Local Government, Arts, Culture, Artistic, Artistic Contribu
tion, Expertise, People, Environment
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1. Bölüm

Bodrum Kent Konseyi, Muğla İli, Bodrum İlçesi Belediye Başkanlığının 5393 sayılı
Belediye Kanunu’nun 76. Maddesinde yer alan Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16.
Maddesine uygun olarak, 31 Mart 2012 tarihinde yapılan Genel Kurul ile kuruluşunu tamamlamış bulunan bir “sivil inisiyatif”tir. [1]
Bodrum Kent Konseyi; oluşumunu tanımlarken hoşgörü, saygı ve anlayış çerçevesinde, halkın yönetime katılımı ve denetimini sağlayacak mekanizmaları geliştirmeyi ve halkın kendi sorunlarına sahip çıkmasını özendirmeyi hedefleyen yönetişim eksenli katılımcı demokrasiyi esas alan ve sivil toplumu önceleyen bir
oluşum ifadesini kullanır.
Kendini oluşturan sivil inisiyatif ihtiyaçları ve yapılanma şemasına göre farklı
alanlarda kurulmuş meclisleri ile Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olan hizmet alanları başta olmak üzere, meclislerin ihtisas konularına
göre gönüllülük esasına göre çalışmalar yürütür. Bodrum Kent Konseyi bünyesinde çalışmalarını sürdüren meclisler ;
1- Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi
2- Bodrum Kent Konseyi Mahalle Meclisleri
(Turgutreis-Gümüşlük-Gündoğan)
3- Bodrum Kent Konseyi Engelli Meclisi
4- Bodrum Kent Konseyi Gençlik Meclisi
5- Bodrum Kent Konseyi Spor Meclisi ve
6- Bodrum Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi’dir.

Bodrum Kent Konseyi, Kültür-Sanat Meclisi bu bildiri ile, sempozyuma konu olan
“Sanat, Gerçeklik ve Paradoks “ başlığı altında yerelden genele bir analiz yapacaktır. Yaşanmış ve yaşanmakta olanlardan yola çıkarak Bodrum yerelinden sanata kültüre ve düzenin işleyişine yönelik bir değerlendirme yapılarak yerel yönetimleri yakında ilgilendiren bir analiz ortaya konulacaktır. Sunulacak bölümler
kapsamında sanat ile ilgili bir paradoks ele alınarak bildiri kapsamında karşılaşılan
benzerlikler ortaya konulacak, sonuç bölümünde ideal bir yerel yönetim anlayışı
ile varılabilecek olan başarılı bir sistemin kuruluşu ortaya konulacaktır.
Bu bildiri Bodrum’u anlatmayacaktır Ama yapılacak değerlendirme ve analiz kapsamında Bodrum İlçesi bir şablon olarak ele alınacak ve alanda değerlendirme
kriteri olarak kullanılacaktır. Bodrum son yıllarda dünyanın yükselişte olan en
iyi destinasyonlarından biri [2] olduğu ilan edilen, Ege Çanağı’nın binlerce yıllık
merkezlerinden en önemlisi olduğunu bilinen ve Türkiye’nin en önemli turizm
merkezi, ülkemizde sanat ve kültürel yaşamda en önemli yerleşimlerinden biridir.
Tüm bu notların açılımı günler sürecek olan bir anlatımı kapsar. Bu nedenle de
Bodrum İlçesi yerel yönetimi (belediyesi), popüler bir alanda yerel yönetimlerde
sanata bakışın örneklemesi olarak ele alınacaktır..
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2. Bölüm

Dünyanın en büyük paradokslarından biri “Sanat sanat için mi? Yoksa toplum
için mi? paradoksudur. İşte bu paradoks bizim bu sunumumuza uygun olarak ele
alınabilecek en güzel örnektir. Çünkü paradoksu ortaya çıkaran tüm nüveler bu
sunumun bir parçasıdır. Sanat, sanatçı, toplum, hizmet, yerel yönetim, planlama,
karar, uygulama ve de gerçeklik…
Sanatın farklı alanlardaki dünyada kendisini binyıllarla ifade eden yapısı ve çeşitliliği ile sanatın evrensel, ulusal ve yerel tezahürleri ile ortaya koyduğu değerler ve
bu değerleri ortaya koyan sanatçılar bitmek tükenmek bilmeyen uğraş, tasarım,
beceri ve bilgileri ile estetik değerlerle insan yaşamına farklı bir güç kazandırmışlardır. Bir canlı için su besin kaynakları ve yaşam ortamlarını oluşturan şartlar
önemlidir. Bitkiler bu saydıklarımızla yetinen guruptandır. Hayvanlar için daha
fazla ihtiyaç hareket alanları ve de kendi familyaları ve de guruplarla ilişkileri ve
de doğa kanunları uyarınca yaşam mücadeleleridir. İnsanların bunun ötesinde
ki yapısı gerçek anlamda bir üstünlük göstergesidir. Saydıklarımızın dışında tüm
canlı gurupları ile ilişkilerinin ötesinde, kendisini koruma ve kollama başta olmak
üzere ilişkiler, yaşama koşullarını oluşturma, dünya düzeni, sosyal ve siyasal yapıya uyum, öğrenme, üretme ve kullanma koşullarını oluşturmak zorundadır.
Doğumundan ölümüne kadar kendi yaşamı için düşünce üretmek, planlama yapmak, karar vermek elindedir. Doğal süreç belli konularda ki ihtiyaçlarını karşıladığı taktirde yaşamını sürdürebileceğini gösterir. Ancak insanın yaşayabilmesi için
yiyecek, içecek, barınma, korunma dışında da ihtiyaçları olur. Çıkardığı sesler ile
müzik ilişkisi, çizdiği şekiller, kullandığı renklerle resim ilişkisi, tasvir ve taklitleri
ile tiyatro, düşündüklerini yazarak ifadesi ile edebiyat ilişkisi kurmak ona yüklenebilecek en basit meziyet olur. Çünkü insan kendi içerisinde ve de yaşam çevresi
olan sosyal alanda çok değerli yaratımları ortaya koyabilecek bir yapıya sahiptir.
Basitlik ifadeler ile açıklamalar insan yaşamı ile bağdaşmaz. Çünkü yaşam evimiz
dünya, insan eli ile doğal halinden bugüne şekillendirilmiştir. Zaten bildiride ele
alınan ana konu budur. Buna gelmeden evvel son olarak insanlık için olmazsa olmaz yaşam kaynağı “mutluluk - hüzün”, “sevinç – üzüntü” ya da “ sevgi – nefret”
ifadelerini ele almak lazımdır. İşte bu değerler esas olarak insanın yaşam alanını,
yaşam amacını, yaşam kalitesini ortaya koyar. Bu kavramlar içinde pozitif olanlar
insanın yaşama arzusunu, moral ve motivasyonunu arttırırken, negatif olanlar
çöküşü, yılgınlık, bitmişliği ifade eder.
Sanatın önemi burada ortaya çıkar… Sanat bir göstergedir. Hayata, yaşama, çevreye bakıştır. Bakışın şekli, bakışın altında ki anlam, bakışın ifade şekli sanatın
dalları üzerinde ki akımları ortaya koyar. Bu ifadeler belirli üsluplar ile dünya
tarihinde insanın dönemsel gelişimini ortaya çıkarır. Ve tabii ki sanatçı, işte en
önemli eleman burada ortaya çıkar ve gördüğünden çok görmek istediğini, gördüğünden çok göstermek istediğini ortaya koyarak yaşamı etkiler. Sanatçının değeri, birikimi, tecrübesi, ustalığı, yeterliliği, yeteneği, eğitimi ayrı ayrı ele alınması
gereken alanlardır. Ancak burada önemli olan sanatın, sanatçı eli ile ortaya konan
“estetik” değeridir. Estetik bir değer, bir tasarım ifadesi olmadan sanat olmaz.
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Bunların tümü de bir planlamadır. Planlama ise günümüz dünya düzeninde bir
işletim sistemi, bir yönetimsel beceridir. Doğal olarak her sanatçı esasında ifade
yeteneğinin altında bir yönetmen, bir planlamacı, bir araştırmacı, bir bilge, bir
yetenektir. Özel çalışma alanlarına yönelik eserleri ile bir yaratıcıdır. Bu tanımlar
genişletip arttırıldığı zaman dünyada sanat tarihine, esasında da dünyada insanlık
tarihine damga vurmuş kişileri bulursunuz. Sanat, sanatçı, sanatsal bakış olmadan insanlık olmaz…
Dünyada insanlık tarihi ve onların oluşturduğu sosyal çevre ayrı, ayrı bilim dallarının ana çalışma konularını oluşturur. Sadece yaşamsal yönden ele aldığımızda
kişinin korunmak için altına sığındığı bir ağaç bile planlama ifadesidir. Yağmurdan
yada güneşten kaçmak için bireyin sığınacağı ağacın büyüklüğünü tespit etmesi,
yağışın yada güneşin yönüne göre kendisini konumlandıracağı tarafı seçmesi bir
mimarlık tasarımı temelidir. Çünkü yeterli büyüklük “mekan”, mekana göre “konum” doğal ihtiyaçlara göre şekillenir ve kullanılır. Aksi taktirde varılmak istenilen
amaç gerçekleşmez. Eğer bu yapı sürekli kullanılacaksa işlevsel ihtiyaçlara göre
biçimlendirilmesi, kaplanması, renklendirilmesi, süslenmesi yani sanatsal adımların atılması gereklidir. İşte sanat adım, adım hayatlara ilkel şeklinden itibaren
böyle süzülür.
Köy, kent, şehir, ülke ve de bunların ortaya koyduğu karakterler ile ulusal kimlikler, bu kimliklerin dünyada ki yansımaları ve de yer bulmaları da aynı adımları
takip ederek gelişir. İnsan ve sanat olgusu, bireyden topluma geçerken sanatsal
dokunuş olmadan gerçekleşmez, gerçekleşemez. Çünkü toplumsal yaşam ve bunun kaynağı yaşam alanları sanatçılar eliyle kurulmuştur. Bir yerleşim alanının
belirlenmesi, alanın yeterliliği, uygunluğu, fiziki konumunun doğruluğu, yapısal
planlaması, yapıların şekillenmesi, şekillerin biçimlendirilmesi, formların kullanımı, biçin ve formların uyumu, estetik ve kullanım esasları hep sanatın ve sanatçının eseridir. Dolayısıyla sanat ve sanatçı olmadan toplumsal yapı ve insan yaşamı
oluşturulamaz.
Sanat, Gerçeklik ve Paradoks…
Başta değinilen paradoks ele alındığında; “Sanat, sanat için mi? Sanat toplum
için mi? olgusu özellikle insanlık tarihi için önemli bir çalışmayı ortaya koymak için
atılan adımların sonucudur. Sanatçı her zaman ortaya koymaya çalıştığı eserin
uyumunu, estetiğini, altında yatan anlamı savunur. Onu ifade etmek için yaşar.
Eserine ulaşmak için mücadele eder, birikimlerini ortaya koyar, en üst seviyede
kendisini ve savunduğu değerleri temsil etmeye, anlatmaya, yaymaya çalışır. Bu
onun yaşam amacı, hayat kaynağıdır. Değeri çoğu zaman kendisinin göremediği
zamanlarda anlaşılmış olsa da, eserleri dünyanın şekillenmesine, insanlık tarihine
katkı sağlar. Bir köy ozanının bestesi, zaman gelir yerelden ulusala, ulusaldan,
evrensele taşınır. Bir ressamın, heykeltıraşının ifadesi dünyanın en büyük otoritelerini tarafından değerlendirmeye alınabilir, eşsiz kılınabilir. Bir mimari çalışma
yapısal özellikleri, uyumu, estetik ve sanatsal özellikleri ile dünyanın sayılı yapıla-
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rından biri kabul edilebilir. Bunların tümü insanlığın pozitif değerler ile dolu, dolu
yaşamasına katkı sağlar. Sanatçı sanatını ifade eder, çalışması sanat olarak anılır,
değer kazanır. Sanatçı sanatını sanat için ortaya koyar.
Paradoksun diğer yüzü bildiride ele alınan konu ile birebir örtüşmektedir. Yerel
yönetimlere sanatsal bakışın katkısı yada paradoksun diğer yüzü “Sanat toplum
için midir?”başlığıdır.
Bilindiği gibi insanlık tarihinin ortaya çıkışı ve kayda geçirilmeye başlaması ilk yerleşimlerin ortaya çıkması, sosyal yaşam ve düzenin oluşmaya başlaması ile olmuştur. Çok basit ifadelerle üzerinden geç sekte esas alanları dünyada ki yaşamla
eşdeğer olan bu konular öz de “dünyada ki yaşamın kendisidir.
Kimse doğumda ailesini seçme, doğduğu coğrafyanın getirdiği genetik koşulları
seçme şansına sahip değildir. Gelişmiş dünyada vatandaşlık teriminin kapsadığı
koşullar değişim gösterebilse de, bu değişim asli değildir. Dolayısı ile insan yaşadığı çevre ve koşullarda şekillenir. Doğuşun devamı, büyüme aşaması ise öğrenmenin adım, adım hayatlara girdiği bir evre, öğrenmeye katkı eğitimin, eğitimin
sonucu yaşam düzeyi ve kalitesinin ve geleceğin şekillendirilmesidir. Bu evrenin
doluluğu, pozitifliği, kalitesi önce bireyin yaşamına, bireylerden toplumsal yaşama uzanan bir gelişmenin göstergesidir. Yani çevredeki her türlü pozitif değer
önce insan yaşamına sonrasında da toplumsal hayata katkı sağlar. Bilimsel değerler, fen, matematik, sosyoloji yaşamlara farklı bakış açısı katarken konumuz
olan sanat, kendi içerisinde gizlenmiş yine aynı ve artı değerler ile insanlığı etkiler. İnsanlığın gelişmesi ve yaşam alanlarının oluşması ile sosyolojik olarak ortaya
çıkan köy, kent, şehir yapıları da tüm bu değerlerden etkilenir ve de bu koşulara
göre şekillenir.
Yaşam alanları insanlık için olmazsa olmazları içinde taşıyan bölümlerdir. Nefes
alırsınız, su bulursunuz, beslenirsiniz, karnınızı doyurursunuz. Buraya kadar ki tanım bitkileri ve hayvanları da dünyada barındıran bir koşuldur. İşin içine insan
girdiği zaman koşullar değişir. Değişen bu koşullar öncelikle yapının sürekli olmasını ve sağlıklı olmasını sağlamak amacı ile bir düzen ve yönetimsel bütünlük
içermelidir. Bu koşullar dünya tarihinde bilinen en eski ve önemli kaynaklarda
Antik Yunan ve Mezopotamya kültüründe şekillenir. Şu an yaşadığımız ve bulunduğumuz Bodrum yarımadası, çevresi ve suyun ötesi işte bu yaşam koşullarının
ilk şekillendiği ve toplumsal yaşam için ilk yönetimsel adımların atıldığı yerlerdir.
Bu sosyolojik değer taşıyan oluşumlar, birlikte yaşayan ya da yaşayacak bireylerin
bir bütünlük ahenk içerisinde olmasını sağlamaya yönelik olarak ortaya çıkmışlardır. Ben ne istiyorum?, sen ne istiyorsun?, ne yapacağız?, nasıl yapacağız? Kararı
ve bunun sonuçlarının herkes için kabul edilebilir olması yani demokrasi olgusunun yeşermesi ve yerleşmesi geleneği insanlık tarihini ve dünya siyaset tarihini
oluşturan temellerdir.
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Ve sanatın bu yapıya katkısı…
Yönetimsel belirleyiciliğin demokratik yapıda yani seçimle belirlenmesine bağlı
olarak insanlar tarafından “halk” tarafından seçilmesi ile yaşanan günün düne
göre mukayesesi, yaşanan günden geleceğe doğru insanların, halkın kendi düşüncelerine göre yerinden yönetilmesi olgusu “yerel yönetimler” ortaya çıkmıştır. Demokratik bir yapıda seçim halkın ve halkın bugünü ile yarınını değerlendirmesi, isteklerinin egemen olacağı bir yapının oluşturulması gerçeği vardır. Bu
gelişmiş toplumların ya da gelişmek isteyen toplumların bir arada yaşama biçiminden kaynaklanır. Toplumsal rahatlık, insan ihtiyaçları, yaşam çevresi, kapital
bedel ödenmek kaydıyla alınacak olan hizmetler ve bu hizmetlerin çeşitliliği ve
kalitesi seçimin sonucudur. O yüzden başta konu ettiğimiz kişinin ilk yaşamla buluşmasından itibaren öğrenme ve eğitim ile kendisini bir yerlere getirerek yetiştirmesi, yetiştirebileceği koşullara sahip olması önemlidir. Bu hayal ile olmaz…
Hayal ile olanın tasarlanması ve boyutlandırılarak ortaya konması gerekir. Yani
sanatsal dokunuş olmalıdır. Sanatsal dokunuş zaten insanın yetiştiği çevreye, büyüdüğü, öğrendiği çevreye bizden önceki nesiller tarafından konulmuştur. Esas
olan bu değerleri de kullanarak bulunulan çevreye saygıda duyularak yaşamı devam ettirmenin sağlanmasıdır.
Bugün ki yaşam biçimleri içinde “Yerel Yönetimler” adı verilen politik yapı, konu
olan bölgenin insan yaşamını devam ettirmesini sağlayan bir terimdir. Hayat için
yaşamsal değer taşır. Bu gerçektir. İçme suyunda ki yanlış bir uygulama, bir hata,
bir kasıt o bölgede ki yaşama bile son verebilir. Bir katı ya da sıvı atık toplama,
giderme sorunu o bölgede köklü sağlık ve salgın sorunlarını ortaya çıkarabilir. Bu
yapılar yaşamsal önem taşır. Bu uç örneklerden uzakta ise; yerel yönetimler halkın
kendisine vermiş olduğu yetki ile halkın yaşam koşullarını en iyi düzeye taşımak
misyonunu taşımalıdır. Yolu, ulaşımı, çevre temizliğini, ticari kullanım denetimlerini, çevresel koşulları, yerleşim yerleri, imar ve izinlerini sağlayan ve denetleyen
bu yapıdır. Ama bu asli görevlerinin ötesinde bölgesinde yaşayan kişilerin mutlu,
huzurlu, motive olmasını sağlamak gibi ağır bir görevi vardır. Bundan kasıt yaşamlara dokunuşudur. Bu dokunuş bizim sunumumuzda en önemli ve vazgeçilmez
kısımdır. Çünkü buraya kadar sizlerle paylaştığımız insanın hak ettikleri, insanın
vazgeçilmezleri, insan yaşamının, dolayısı ile toplumsal hayatın kalitesi bu dokunuş ile gerçekleşir. Bu da “sanatsal” dokunuştur. Estetik içeren, uyumlu, mutlu
hissettirecek, yerine göre eğlendirecek, yerine göre sorgulatacak ama altında bir
tasarım olan tüm adımlar sanat ile, sanatsal bakış ile, sanatsal dokunuş ile gerçekleşir. Yaşam alanlarının şekillendirilmesi, boyutları, kullanım yetileri, formları, renkleri sanatın yansımasıdır. Sanat ve sanatçının içerinde olmadığı, tasarım
ilkelerinden, sanatın temel değerlerinden yoksun olan, bu değerler içermeden
uygulanan hiçbir üretim ya da hizmet insanları mutlu etmez. Yolda yapılan elzem
bir çalışmayı perdelemek için kullanılan çit ya da paravanın rengi, formu, üzerinde ki yazılarının font yapısı bile doğru ellerden çıktığı taktirde insanların verebileceği tepkilerin dozunu azaltmaya yardımcı olabilir. Sokak tabelalarının rengi,
görsel kalitesi, sağladığı bütünlük ve uyum, anlatım ihtiyacına cevap verebilme
kalitesi bile sanatsal bir dokunuş gerektirir. Çünkü sanat temel prensipleri için-
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de estetik değerlerini ve prensiplerini ortaya koymuş, temellerini oluştururken
insanlık adına sosyolojik terminolojisini belirlemiştir. Bu prensipler genelde tüm
insanlık için geçerli temellerdir. Sıcak renkler, soğuk renkler, yuvarlak ya da sivri
formlar, büyük yada küçük yapılar, devrik yada düz cümleler, veciz yada süslü
sözler sanatsal temellerden gelir. Uyum ve ahenk ancak bu temellerden sağlanır.
Öyle ise toplum hayatına katkı sağlamaya yönelen ve bunun için talip olan “Yerel
Yönetimler” öncelikle bu temel prensiplerden nasibi almalıdır. İşleyişi, hizmeti,
devamlılığı ve kaliteyi sağlayabilmek için mutlak olarak sanatın prensiplerini bilmeli ve katkısını kullanmalıdır. Çevre değerleri, yapıları, şehir mobilyaları, parklar, bahçeler, eğlence alanları, halka sunduğu kültürel sanatsal etkinlikler (destek
verdiği festivaller, sergiler, konserler, sunumlar vb.), yollar, kaldırımlar, pazar-alışveriş merkezleri, spor alanları, açık hava tesisleri, çocuk parkları, okul çevreleri,
spor alanları, kültürel faaliyet merkezleri, sergi alanları, hizmet araçları, hizmet
binaları ve diğerleri mutlak ve mutlak planlanıp yapılırken, yapılmış olanlar ise;
zaman içerinde ki bakım, onarım ve yenileme dönemlerinde sanatsal, estetik değerlere uygun olarak bir bütünlük ve tema oluşturarak ele alınmalı ve toplumun
hizmetine sunulmalıdır. Bunun yapılmadığı ve bu koşulların oluşmadığı, oluşturulamadığı yaşam alanlarında, günlük hayatın kalitesini arttırmak, insanları mutlu
kılmak mümkün değildir. Bakımlı alanlar, bakımlı araçlar, mutluluk hissi aksettiren
renklerle donanmış bir çevre, kaliteli ve seçilmiş değerlerle içleri dolu hizmet ve
organizasyonlar herkesin takip etmeyi, izlemeyi, katılmayı istediği hizmet ve ortamlardır. Yerel yönetimlerden hizmet bekleyen bireyler ancak kendilerini rahat,
mutlu, huzurlu, düzenli, planlı ve devamlılığı olan koşullarda güvende ve insanca yaşamın olanaklarından yararlandıklarını hissederler. Öyle ise sanatın temel
prensipleri olmadan, hayata geçirilmeden insana, insanın mutlu hissedeceği çevreye, çevrenin getireceği ekonomik kazanımlara kapı açmak da mümkün değildir.

4. Bölüm

Bir yerel yönetim şemasını ele alındığında akla neler gelir?
Başkanlık Makamı, Hizmet Birimleri ve Çalışanlar. Bunları biraz açınca yönetimsel
yapıda yerel yönetimlerde başkan ve farklı siyasi görüşlerin temsilciliğini de yapan meclis üyeleri yer alır. Buna sekretarya, yazı işleri, koordinatörler, danışmanlar vb. kadroyu da dahil edebilirsiniz.
Diğer birimler hizmet ve denetim için çalışan müdürlüklerdir. Fen İşleri, Zabıta,
İmar, Sağlık, Destek, Su Kanalizasyon, Ulaşım, Park Bahçeler ve Kültür ve Sosyal
İşler bunlardan ilk akla gelenlerdir. Ancak bu birimlerin her birinin özel koşulları
ve önemli görevleri olmasına rağmen ve ile ayırdığımız Kültür ve Sosyal İşler ile
ilgili yani toplumun insan hayatının iç dünyasına yönelik hizmet sunan kısmına
yönelik çalışmalar yürüten bölümü ayrı bir önem taşır. Çünkü tüm diğer birimler
çalışmaları ve hizmetleri için yapacakları planlamaları bu birimin o yerel yönetim
için hazırladığı “tema”ya uygun olarak yapmalıdır. Bir sanat deyimi olan “tema”
planlamanın dışa vurumudur. Genel anlatım ve ifadenin bütünüdür. O olmadan
eser oluşmaz. İşte bu noktada yerel yönetimler ile kültürün, sanatın ilişkisi çıkar.
Halkın mutluluğu için atılacak her adında sanatsal değerlerden beslenen bir do-

Uluslararası Sanat Sempozyumu

671

kunuş lazımdır. Sanat bu aşamada toplum hayatı ile buluşmaya, katkı sağlamaya
ve paradoksun diğer ayağını “sanat toplum içindir” önerisini gün ışığına çıkarır.
Sanat, Paradoks ve Gerçeklik…
Bu aşamada bildirinin başında kuruluş amaç ve gerekleri ile kent konseyleri ve
bunun çalışma guruplarından bahsettiğimizi hatırlayalım. Sanatın sanatçılar için
sanat adına yapılması ve değerinin anlaşılması, paradoksun diğer parçası sanatın
toplum için kaçınılmaz önemi. Sanatın toplum hayatından ayrılamayacağı gerçeği…ama asıl gerçek ya da sempozyumun başlığında ki “Gerçeklik” yani ortada
olan durum başka. Bu başkalığı da; yerelden Bodrumda, Bodrum Kent Konseyi,
Kültür ve Sanat Meclisinin çalışma ve hedefleri yönünden ortaya koyacağız. Ama
Bodrum Kent Konseyi Kültür ve Sanat Meclisi’nin hedefleri henüz gerçekleşmedi.
Bunun uzun ve üzerinde çok çalışılması gereken bir konu olduğu olduğu da meclis
tarafından bilinmektedir.
Bodrum tarihin babası sayılan Heredot’a göre Dor’lar tarafından kurulmuştur.
Sonrasında Karyalılar ve Lelegler bölgeye yerleşmişlerdir. MÖ 650 yılında Megaralılar kenti alarak daha da genişletmişler ve adını “Halikarnassos” olarak değiştirmişlerdir. Şehir MÖ. 386 da Perslerin yönetimine girmiş uzun yıllardan sonra
1415 yılında Rodos Saint John Şövalyeleri tarafından ele geçirilmiş, son olarak da
1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı topraklarına katılmıştır.
Bodrum Saint John Şövalyeleri tarafından yapılan ve St.Peter Kalesi olarak bilinen
kaleden çok daha önemli olarak, dünyanın yedi harikasından biri kabul edilen
ve tahmini MÖ 355 te Karya Satrabı Mavsolos tarafından yapımına başlanıldığı
ve Artemissia tarafından tamamlandığı kayıtlarda yer alan “Mausoleum” [3] ile
tanınır. Bu eşsiz eser 1856 yılında ne yazık ki İngiliz arkeolog Charles T. Newton
tarafından British Museum’a taşınmıştır.
Bodrum, Halikarnassos, Mausoleum, St.Peter Kalesi, Antik Tiyatro, Pedesa Antik
Kenti, Myndos Antik Kenti ve niceleri. Yani dünyada ender olan tarihi milattan
önceye varan bir antik yerleşim ve bugün…
Bilindiği gibi dünyada tarihi geçmişe sahip olan yerleşimlerin en büyük özelliği
şehrin eski ve yeni şehir olarak ayrılmış ve tarihi özellikleri ile korunarak günümüze gelmesidir. Bugün Bodrum çok önemli bir turizm merkezi olmasının yanında
kış döneminde 140.000 aşkın nüfusu ile Anadolu’da ki bir çok il merkezinden kalabalık bir yerleşik nüfus barındırır. Turizm sezonunun yoğun olduğu dönemlerde
ise nüfusu 1.000.000’un üzerine çıkarak yerine göre 10 kat oranında artış gösterir. Bir yerel yönetim için en zor koşullardan biri budur. Çünkü merkezi yönetimden alınan pay ülkemizde yerleşik nüfus oranına göre dağıtıma tabii tutulur. Bu
da özellikle yaz aylarında hizmetin hızı ve de kalitesinin kısmen düşmesine yol
açar. Tabii ki böyle bir durum öncelikle merkezi yönetim tarafından bu özel koşul
ve konum itibarı ile ele alınarak dengelenmeli ve ülkenin prestij yüzlerinden biri
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olan Bodrum İlçesi hak ettiği desteği hatta fazlasını katkı olarak almalıdır.
Yerel yönetim konusunda son yıllarda olan bir değişim ile Bodrum İlçesinin bağlı
bulunduğu ilimiz Muğla Büyükşehir statüsüne geçince daha evvel yarımada genelinde yerel olarak hizmet sunan 11 belde belediyesi kapatılmış ve Bodrum tek
yerel yönetimden yarımada genelinde hizmet alır duruma gelmiştir. Ortaya çıkan
bu ağır yük yerel yönetim tarafından bir geçiş süreci ile dengelenmeye çalışılsa
da gerçekte ortaya çıkan aksaklıklar, ilçede beklenilen kalitede hizmet sağlanmasına şimdilik olanak vermemiştir. Bodrum’da yerel yönetimin hizmetlerine paralel olarak verdiği en başarılı kararlardan biri güçlü bir Kent Konseyi oluşumunun
önünü açmış olmaktır. Bugün itibarı ile Türkiye’de Eskişehir, Bursa Nilüfer gibi bu
alanda çok başarılı katkılar elde eden yerel yönetimler gibi Bodrum’da bu halkın
yönetime destek ve yol gösterici hareketinin önünü açmıştır. Aslında Kent Konseylerinin asli bir yaptırım gücü, maddi kaynağı, karar verdirme yetkisi yoktur.
Kent Konseyleri bu anlamda bir danışma kurulu, yol gösterici, destek sağlayıcıdır.
Sadece genel kurullarında aldıkları kararları belediye meclis toplantılarına taşıyarak, görüşülmesi için gündeme ek maddeler koydurabilirler. Bu Kent Konseyinin
en büyük yaptırımıdır. Ancak; Kent Konseylerinin ve onu oluşturan Çalışma Meclislerinin ve Çalışma Guruplarının asli görevi yerel yönetimin gözü kulağı olmak,
hizmetlerin, yatırımların ve yaptırımların hayata geçirilmesi aşamasında kendi
içerinde ki ihtisas çalışmaları ile işbirliği yapmaktır.
Bodrum Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisinin, Bodrum içerinde yapmayı hedeflediği çalışmaların özeti budur. Ancak bu süreç ve çalışmalar kolay bir çalışma
ortamını ifade etmez. Her istenilenin yerine getirilmediği, değerlendirilmediği
gibi esas nokta bundan ötededir. Bu da her alanda Kent Konseylerinin en büyük
sorunudur. Sorunun aslı yerel yönetimin hizmet üreten bölümlerinin iyi niyetine
karşın, alanlarında yeterli ihtisas sahibi olmamaları ve imkanların kısıtlı olmasıdır.
Çeşitli kademelerde görev yapan yönetici ve çalışan personelin alanlarınla ilgili
konularda kısmi olarak bilgi sahibi olmaları sürecin yürütülmesinin önünde ki en
büyük engeldir. Özellikle Bodrum gibi çok önemli bir merkezden konuya bakınca
ülke genelinden çok, çok yüksek seviyede eğitimli ve yüksek yaş gurubundan göç
alan bir yerleşim yeri için hizmet büyük önem taşır. Bu da yerel yönetimin kendi
planlamalarını yaparken farklı bir değerlendirme yapması gereğini kesinlikle ortaya koyar.
Bu sunumu paylaşan Bodrum Kent Konseyi, Kültür Sanat Meclisi; Kent Estetiği,
Arkeoloji, Sözlü Tarih, Müzik, Sahne Sanatları, Plastik Sanatlar, Edebiyat ve Mahalle Meclisleri Kültür Sanat Temsilcileri ve koordinatörleri ile birlikte çalışmalarını yürütmektedir. Sanatsal ve kültürel açıdan gerçek anlamda bilgi, beceri ve
uzmanlık donanımına sahip olan bu kurul, her yönü ile Bodrum’un kültür ve sanat alanındaki gereklerine cevap vermek ve asıl olarak bunun da ötesinde Bodrum’un dünya üzerinde ki ünü ve önemine yakışır bir seviyede kültür ve sanat
ile anılır düzeye gelebilmesi için plan ve projeler üretmekte, belirli zamanlarda
bu çalışmalarını yerel yönetimin ilgili bölüm yetkilileri ile yapılan toplantılarda

Uluslararası Sanat Sempozyumu

673

dile getirmektedir. İşte bu aşamanı sonrası sancılı bir dönemin işaretidir. Süren
devam eden günlük yaşamın ve bu yaşamın hak ettiği ihtiyaçların yerel halk adına
belirlenip ortaya konulmasından, Bodrum’da yapılacak ve yerel yönetimin destek sağlayacağı etkinlikler, gösteriler, konserler, festivaller, sergiler, yerel, ulusal
ve uluslar arası girişim ve organizasyonlar, Bodrum’un ihtiyacı olan bu alanda ki
yatırımlar, şehir planlaması, mimari, restorasyon, renovasyon, şehrin sanat eserleri, yapıları (müzeleri, kültür merkezleri vb.) ve bu hizmetlerin işleyişine yönelik öneriler bu kurul tarafından yerel yönetime aktarılmaktadır. Bu gönüllülük
esasına göre her hangi bir karşılık beklenmeden yapılan bir çalışma olmasına ve
tamamen uzmanlık ve ihtisas birikimi taşıyan çalışma bir yerel yönetimin sahip
olabileceği en önemli güç ve destektir.
Bu anlamda Bodrum’a kültür ve sanat yönünden bakıldığı zaman, özellikle Bodrum’a sonradan yerleşen ve burada yaşamayı seçen halkın beraberinde getirdiği
birikim, tecrübe ve çoğu zaman uzmanlık dolu geçmiş hayatların yerele katacağı
büyük değerler olduğundan yola çıkarak ve destek alınarak; Bodrum’un ve yarımadanın genelinin kendi ihtiyacının çok ötesindeki yapılaşmasının önünün alınması, Bodrum’un doğal özellikleri, bitki örtüsü ve SİT alanlarının korunması, tarihi
dokunun ve arkeolojik yapıların ortaya çıkarılıp, korunup, yerel yapıların ve tarihi
mekanların aslına uygun restorasyonlarının yapılıp yaşam alanlarına katılmasının sağlanması, yenilemelerin ve yeni yatırımların yerel yönetimlerin ihaleleri ile
değil, uluslar arası yarışmalara varan projelere dayandırılarak yapılması, kısaca
Bodrum’da bugüne kadar süre gelen popüler kültürün yerine, sanatın her anlamda kendisini yaşama kattığı bir yapının kurulması gereği vardır.

Sonuç

Bu “GERÇEKLİĞİN” bilincinde olarak; bugün Bodrum’un gerçek anlamda sanata
ve sanatsal dokunuşa ihtiyacı olduğunu, sanatçıların kendi alanlarında ki eserleri
ile Bodrum’a katkı sağlamak için büyük eserler ortaya koymak için çalışmaları
gerektiğini ve de yerel yönetimin kendisine destek olmak için yerine göre gece
gündüz demeden çalışmalarını sürdüren halkın temsilcilerine ve tabii ki halkın
isteklerine bilinçli olarak kulak vermesi gerekmektedir.
Sanat: Bodrum’da sanat yapılır. Bodrum sanatsız olamaz.
Gerçeklik: Bodrum’da henüz sanat yaşama girmemiştir.
Paradoks: Sanatçılar Bodrum için üretmeye hazırdır. Yerel yönetim halen bu işbirliğine cevap verememektedir.
Bodrum Kent Konseyi – Kültür ve Sanat Meclisi Olarak;
• Bodrum’a yakışan ve özel bir yarışma ile projesi belirlenecek Kültür Merkezi
gereklidir.
• Yarımada genelinde en az iki ayrı küçük ölçekli Kültür Merkezi gereklidir.
• Bodrum Kent Müzesi başta olmak üzere Bodrum müzeleri ile dile gelmelidir.
•Mevcut konser ve toplantı alan ve merkezleri ihtiyaca uygun olarak yenilenme-
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lidir.
• Bodrum merkez Kilise Meydanı, özel bir proje kapsamında ele alınarak düzenlenmelidir.
• Şehrin parkları, bahçeleri, yolları, kaldırımları sanatsal ve mimari kriterlere
göre yapılanmalıdır.
• Şehre yakışan heykeller, abideler, havuzlar ile sanatsal yapılar yarımadaya inşa
edilmelidir.
• Tarihi ve antik doku, Bodrum mimarisine uygun yapılar aslına uygun olarak yenilenip, korunmalıdır.
• Yeni konser ve gösteri alanları herkesin ulaşımına elverişli yerlerde yapılmalıdır.
• Belediye işbirliğinde ki yerel, ulusal ve uluslar arası organizasyon, festival, sergi,
konser vb. aktivitelerin Bodrum’a yakışan ve katkı sağlayacak bir düzeyde olması
denetlenmelidir.
• Sanat evleri, sanat sokakları ve mekanları kurulmalı, desteklenmelidir. Var olan
kurs ve kültür merkezlerinde ilgi duyanlara yönelik her türlü aktivite ve kurslar
düzenlenmeli ve geliştirilmelidir. Bu merkezler mesai ile değil faaliyetleri ile yaşam alanlarına dönüştürülmelidir.
• Bodrum’un yerel değerleri başta olmak üzere müzik ve sahne sanatları alanında
ki çalışmalar, halk müziği, sanat müziği, klasik müzik başta olmak üzere, tiyatrolar, korolar, dans gurupları STK’lar desteklenmeli ulusal ve uluslar arası temalı
aktiviteler arttırılmalıdır.
• Düzenlenen Uluslar arası Bale Festivali, D-Marin Klasik Müzik Festivali, Gümüşlük Barok Festivali, Pedesa Festivali, Bodrum Dans Festivali gibi artık kendisini
kabul ettiren organizasyonlara ilave olarak daha da yüksek seviyelerde yeni çalışmalara imza atılmalıdır.
• Uluslar arası düzeyde seçki ve tanıtım ve de gereksinimlerin karşılanması neticesinde dünyanın büyük sanat organizasyonları, büyük sanatçıların sergileri,
konserleri, gösterileri Bodrum’a taşınmalı ve tüm dünya sanat camiası ile paylaşılmalıdır.
• Bodrum’da ki, sanat ve sanatçı envanteri çıkarılarak, sanatın ve sanatsal bakışın
günlük hayata doğrudan girmesi sağlanmalıdır.
• En önemli konulardan biri olarak Bodrum için çok önemli bir kazanım ve değer olan şu anda içinde yer aldığımız Muğla Sıtkı Koçman Bodrum Güzel Sanatlar
Fakültesinin değerli öğretim üyelerini, sevgili öğrencilerini ve ortaya koyacakları
çalışma ve eserleri Bodrum’un geleceğinde etkin ve sürekli olarak görmeyi, etkin
işbirliklerini dilemekteyiz.
Bodrum Kent Konseyi, Kültür ve Sanat Meclisi olarak; bizleri sempozyuma kabul
ettiğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürlerimizi sunarız.
Saygılarımızla
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Bir Tasarım Elemanı Olarak Nostalji Paradoksu
The Paradox of Nostalgia As A Design Element
Yrd. Doç. Özgür Aktaş
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

Özet

Kitle iletişim araçları, popüler bilim ve sanat yayınları, güncel tartışma ortamları gibi kamuoyunun büyük çoğunluğuna seslenen etkinlikler aracılığıyla yaşantıların içine giren kavramlara, gündelik yaşamdan beslenen grafik tasarım alanında da sıklıkla başvurulduğu görülür.
Dolayısıyla toplumsal algıda öne çıkan bazı kavramlar, tasarım sürecinin iç dinamiklerini etkileyerek alanın güncel tasarım yaklaşımını belirler.
Araştırmada öncelikle, belki de “popüler kavramlar” tanımlaması altında sıralanabilen kavramlar saptanmış, bunların üretim alanlarında karşılığını bulan anlamları değerlendirilmeye
çalışılmıştır. Ancak araştırmanın sınırlılıkları ve üretim alanlarının zenginliği nedeniyle birçok
kavram içinden grafik tasarım alanında öne çıkanlar üzerinde durulmuştur. Nostalji kavramı
da bu kavramlardan birisidir. Nostalji tanımı gereği geçmişi/tarihsel olanı, gerçekliği, belleği
ve mekanı kapsayan bir kavramdır. Bu bağlamda düşünüldüğünde araştırmanın “nostalji”
kavramı üzerinden ilerlemesi aydınlatıcı olacaktır.
Anahtar Sözcükler: Gerçeklik, Tasarım, Tarih, Popüler, Nostalji

Abstract

In the field of graphic design fed from everyday life it is seen frequently referred to the concepts
which enter into life through events such as the current discussions, mass media, through events
such as the current discussions. Therefore, some prominent concepts in social perception determines the current design approach can affect the dynamics of the internal space of the design
process.
Primarily in research, concepts listed under the definition “popular” will be determined. In addition, the importance of these concepts will be explored in the production area. However, due to
the wealth of the production and the boundaries of the research, it focuses on major concepts
in graphic design. Nostalgia is one of those concepts. Nostalgia, by definition, is a concept that
encompasses history/historical one, the reality, memory and space. When considered in this
context, the concept “nostalgia”will proceed through this research.
Keywords: Reality, Design, History, Popular, Nostalgia
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Hayatı anlamak ve değiştirmek için çaba gösteren bilgi alanlarının zenginliği içinde oluşan kavramlar, aynı zamanda tarihsel bir süreci de betimlemiş olurlar. Bu
nedenle, 1980’li yıllarda yaşanmaya başlayan toplumsal kırılma araştırma için
önem kazanmaktadır. Geleneklerin ötesinde ‘gelecek’ ve ‘yeni’ odaklı modern
düşüncenin temelleri ihlal eden vaadler 1960’larda tartışılmaya başlanmış; yerini
daha özgürlükçü açılımlara bırakmıştır. Bu yeni dönem Postmodernizm idi. Böylece, gelecek odaklı modernitenin hızı yerini postmodern yavaşlığa bırakmış; geri
dönüşlerin, alışkanlıkların yaşandığı geçmiş zaman özlemi güncel olanda yeniden
kurulmuştur.
“Hızlı değişim sürecine girmeden önce unutulur gibi olmuş geçmişin yeniden aranması, hatırlanmaya çalışılması, düzmece geçmişler yaratılıp
kültürel tüketime sunulması, yaşanan gündeki değişimin bir sel gibi herkesi önüne katıp ilerilere doğru sürüklemeye çalışmasındandır (Oskay,
2000:19).”

“Bu süreç, bütün dünyada geçmişe özlemi tahrik eden ve onu kullanan nostalji
kavramına dönüşün başlangıcı oldu (Kahraman, 2003:257).” Kitle iletişim araçlarının ve çok uluslu ilişkilerin yaygınlık kazandığı küreselleşme sürecinde bir çok
kavramın sıklıkla dile getirilerek yeniden sunumu yapılması yaşanan bu sürecin
etkileri olarak kabul edilebilir. Reklamcılık anlayışı da, bu denli büyük değişimlerin yaşandığı bir toplum projesinin içinde yeni pazarlama yöntemleri geliştirmek
durumunda kaldı; geçmiş, alışkanlıklar, yavaşlık, ve yeniden gündeme getirilen
kavramlar pazarlama stratejilerinde önem kazandı.
“Postmodern dönemin bir pazarlama dönemi olduğu ve postmodernizm ile pazarlamanın kimlik örtüşmesine şahit olduğu ve de sonuçta pazarlamanın kendisinin bir postmodern olgu olduğu görüşünün yaygın olduğu söylenebilir (Odabaşı,
2012:48).” Odabaşı (2012:73-74), “Postmodern Pazarlama” adlı kitabında pazarlamanın üç ana döneminden bahseder. İlki; 1900’lü yılların başından 1930’lu yıllara kadar süren’ ürün odaklı’ pazarlama, ikincisi; 1930’lardan 1950’lere kadar
süren, reklamların etkin olduğu ‘yüksek satış ve yüksek kar’ odaklı pazarlama,
üçüncü dönem ise; ‘tüketici/pazar’ odaklı dönemdir. ‘Ürün ve üretimden’ başlayan, giderek ‘tüketici/pazar’ odağına eğilen pazarlama düşüncesi, 1980’li yıllarda
postmodern düşüncenin yükselişine paralel bir şekilde tamamen tüketici odaklı
olmuştur. Bireyin mutlak hakimiyeti karşısında ürün giderek zayıflamış; ürünün
ekonomik/pazar boyutu sadece kendinden değil, taşıdığı/gösterdiği imaj ve çağrışımlarından hareketle değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu yeni anlayış özgürlükçü, ilişkisel, deneyime dayalı, en az yaşanan an kadar geçmiş ve geleceği de
önemseyen postmodern pazarlama anlayışıdır. Bu süreçte nostalji daha da önem
kazanmış; yeni pazarlama yöntemlerinde öne çıkan kavramlardan biri olmuştur.
2000’lere doğru ortaya çıkan, yıllar geçtikçe etkisini arttıran, günümüz pazarlamasında halen geçerliliği koruyan bu pazarlama yaklaşımı ‘retro pazarlama’dır.
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Brown (2001b:6) retro pazarlamayı yaşanan postmodern dönemin bir uzantısı
olarak kabul eder. O’na göre: “Bir önceki tarihsel döneme ait ürün veya hizmetin
canlanması veya yeniden başlatılmasıdır. Retro pazarlama, talebi dikkate alarak
ona hizmet etmemekte aksine talebi yaratmaktadır (Brown, 2001a: 84).” ‘Geriye
doğru’ anlamına gelen retro sözcüğünden de anlaşılacağı üzere; retro pazarlamanın merkezine nostalji kavramını alır.
“Yunanca’dan türemiş bir kelime olan nostalji ‘eve ya da vatana dönüş’ anlamına
gelen ‘nostos’ ve ‘keder ve ızdırap çekmek’ anlamına gelen ‘algos’un bütünleşmesinden oluşur (Holbrook, 1993:245).” Bir çok yazar tarafından benzer biçimde
tanımlanan nostalji (Bkz: Davis, 1979:18 ; Holbrook ve Shindler, 1991:330 ; Stern,
1992:11; Baker ve Kennedy, 1994:169 ; Belk, 1990:670), kısaca; geçmişe duyulan
pozitif özlem olarak yorumlanabilir. 1960 sonrası postmodern toplumda nostalji
bir endüstri dalı haline gelmiş; nostalji nesnesi sahip olunması gereken bir şey’e
dönüştürülmüş; anlamı değiştirilmiş, geçmiş şimdi’yi kurtarmak için yeniden kurulmaya başlanmıştır. Nostalji artık ne bugüne ne de geçmişe dair izler taşımamaktadır. Reklamlarda yontulan, güzellikleri ön plana çıkarılmış nostalji objesi,
kurmaca bir keyif objesine dönüşmüştür. “Nostalji aslında postmodern hareketin
ateşlediği bir ivmeydi, fakat işin daha ilginç bir yanı da vardı: popüler kültür (Kahraman, 2003:258).”
Nostaljinin ekonomik bir değere dönüşmesi için popüler kültüre ihtiyaç vardır.
Popüler kültürü ve onun ürettiği kavramları sanayi sonrası toplumların ve kapitalizmin bir sonucu olarak tanımlamak olası gibi görünse de, aslında, gündelik
tüketim olanaklarını sağlayacak ortamın yeniden ve yeniden ideolojik olarak yaratılması diye tanımlamak doğru olacaktır. Kavramlar yeni bir biçimde kodlanarak ortak bir dilin, tarihi yeniden yapılandırarak ortak bir geçmişin ve ideolojinin
oluşturulduğu bir toplumda, kültür ürünleri de metalaştırılarak popüler bir kültür
oluşturulmaktadır. İlk üretildikleri dönemde meta niteliğinden çok bir yaşantıya,
bir bilgi biçiminin nesnelleşmesine ya da hayatla birey arasındaki ilişkinin sürdürülmesine aracılık eden bir çok ürün mekanik çoğaltım olanaklarıyla kitlesel ölçüde üretilerek popüler kültür nesneleri alınıp satılabilir bir geçmiş yaşantı biçimine
dönüşmüşlerdir.
Gündelik hayatın bütününe yayılan tüketim olgusu grafik tasarım alanında, özellikle de reklamlarda her türlü nesnenin, hatta geleceğin ve geçmişin ekonomik bir
değer biçilerek pazarlandığı bir ortam yaratmaktadır. Günümüzde genel olarak
pazarlama alanı özel olarak ise grafik tasarım alanı nesneyi, olguları, geçmişi bir
“üst-gerçek” alanına taşıyarak onları tüketici gereksiniminin dışında bir alana dönüştürmektedir. Nostalji yeni pazarlama yöntemlerinde sadece bir değişken olarak kullanılmamış, pazarlama stratejisi oluşturulurken referans alınan bir kavram
olmuştur (Bkz. Görüntü 1 - 4).
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Görüntü 1

Görüntü 3

Sonuç

Görüntü 2

Görüntü 4

Fırat ve Shultz (1997: 185) postmodern pazarlamayı tanımlayan kültür koşullarını
beşe ayırır. Bunlar: üstgerçeklik, parçalanma, üretim ve tüketimin yer değiştirmesi, öznenin merkezileştirimesi, paradoksal birleşme/zıtlıkların birleşmesi. Koşulları sağlayan başlıklardan hareket edildiğinde -her ne kadar kapitalist üretim
sürecinde postmodern/retro pazarlama anlayışı başarılı olsa da- tartışmaların
devam edeceği söylenebilir. Tartışılan kavramlardan biri, hiç kuşkusuz nostaljidir.
Araştırmada verilen örneklerde de görüldüğü üzere; nostalji ile anımsanan bireysel/toplumsal tarih/geçmiş, anlamlandırılarak günümüze taşınır. Anlamlandırma
aslında hem “marka”nın hem de “şimdi”nin anlamlandırılmasından öte, grafik
ürünlerde öne çıkarılan pozitif bir özlem duygusuyla geçmişin anlamlandırılması;
geçmişin şimdide güncellenmesidir. Nostalji ile temel olarak köklülük ve güveni-
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lirlik düşünceleri vurgulanır. Markaların mirasına vurgu yapan grafik ürünlerde
yeni fikirler eski ambalajlarda sunulur; markaların devamlılığı sağlanır.
İmgelerin, göstergelerin, (estetik) mesajın metalaştığı grafik ürünler gündelik yaşantılara her geçen gün daha fazla müdahale etmektedir. Grafik tasarım alanı
“güncel olan”dan beslenir. Günün geçerli eğilimi/ güncel olan moda olan bir üslup/tarz, kavram, görüntü vb. olabilir. Güncel olanın önemi, toplumsal düzeydeki
ilgi ve beğeninin büyük bir kısmını çoktan üzerinde toplamış olmasından kaynaklıdır. Kısaca, toplumsal algı geçerli eğilimler üzerinde yoğunlaşır; geçerli eğilime
olan toplumsal talebin yadsınamaz varlığı grafik ürünlerde kullanılan imgeleri
belirlemiş olması da kaçınılmaz olacaktır. Tasarımcı, zaman zaman, hatta sıklıkla
geçmişin bilgisinden, geçmiş zamanlı imgelerden yararlanabilir.
Olumlu duyguların yanı sıra, aynı zamanda da eski deneyimlerin zihinsel görüntülerini uyaran nostalji odaklı reklamların nostaljik olmayan reklamlara göre daha
olumlu duygular ve daha yoğun zihinsel görüntülere neden olduğu söylenebilir.
Olumlu katkılarına rağmen, nostaljinin görünüşün önem kazandığı, geçmişin parçalanarak günümüze taşındığı, bir üstgerçeklik algısı yaratılarak bir meta haline
dönüştürüldüğü grafik ürünlerde kullanılmasının bir paradoks oluşturduğu söylenebilir. Yine de, nostaljinin pazarlamada, dolayısıyla grafik tasarım alanında kullanımını hiç vazgeçilmeyecek bir yöntem algısı yaratmaktadır. Çünkü nostalji hiç
tükenmeyen, yıllar geçtikçe yeniden ve yeniden anımsanan, özlem duygusunun
artışıyla hedef kitle üzerinde yaratacağı etkisinin çoğalarak artacağı bir kavram
olarak kabul edilebilir.
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Çağdaş Sanatta Mekan
Venues in Contemporary Art
Uzm. Buşra İncirkuş
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü

Özet

Mekan, insanların içinde hareket edebileceği, eylemde bulunabileceği, ya düzlem elemanlarının bir araya gelmesiyle ya da üç boyutlu kitlelerin oyulmasıyla elde edilen bir kavramdır.
İnsanı çevreleyen mekan kimi zaman yanılsama alanının taşıyıcı unsuru olmuş, kimi zaman
da kendisi sanat nesnesi, onun ana konusu, merkezi olmuştur. Bu süreç yüzyılları kapsayacak biçimde sanat akımlarının içinde gelişerek gerçekleşmiştir. Mekan, insanla birlikte var
olmuş; insanın düşüncesine ve ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir. Mekana yön veren insandır,
aynı zamanda insana yön veren de mekandır. İnsan her ne kadar kendi mekanını yaratsa da
mekan da insana, zihnine, hareketlerine yön verir. Hiçbir nesne, hiçbir insan, çevresinden
tamamen bağımsız değildir.
Resimsel mekanlarla oluşturulan kurgusal mekan, sanatçının yarattığı bir gerçekliktir doğaya ait değildir. Espas yüzeyde ya da derinde gerçekleşebilir. Ancak gerçekleşebilmesi için
formu saran bir boşluk halinde olmalıdır. Mekan, parçalarla bütünleşen bir kurgudur. Klasik
kurallara bağlı resimlerde mekan; matematiksel perspektif kurallarıyla ve mimari mekanlar
içinde taklide dayalı bir mekan-gerçeklik yanılsaması yaratmaktadır. Böylece izleyiciyi, eser
haricinde sanatçının teknik becerisiyle de etkilemek amaçlanmaktadır. Kurallara ve ilkelere bağlanan mekan kuruluşları, Modern dönemden itibaren hem teknik anlamda hem de
düşünsel ve bilimsel sorgulamalar sonucunda parçalanmaya ve sanatçının gözüyle yeniden
inşa edilmeye başlanmıştır. Çağdaş sanatta mekan kavramının değişmesinde ve gelişmesinde rol oynayan sanat anlayışları; kavramsal sanat, performans sanatı ve yerleştirme sanatı
olmak üzere üç temel başlık altında incelenebilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Mekan, Çağdaş Resim Sanatı, Kavramsal Sanat, Performans Sanatı,
Yerleştirme Sanatı

Abstract

Space, in which people can move and action, is a concept derived from a combination of
plane elements or carved out of the three-dimensional mass. Space surrounding human
has been the carrier element of illusion area sometimes, has been the art object itself
sometimes, his main subject, has been the center. This process has been realized by evolving in art movements the centuries to cover. Space, have been there together with people;
it has been shaped according to opinions and needs of people. People give direction to the
space, at the same time the space also gives direction to people. People although create
their space; this space gives direction of to mind, to the movement of people. Neither object nor people are completely around independent.
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The fictional space formed with pictorial spaces is a reality created by the artist, is not belong to nature. Spacing may occur in the surface or deeper. However, it should be in a form
surrounding the gap for materializing. Space is a fiction that integrates with parts. Space in
the pictures connected to the classic rules; rules of mathematical perspective and the architectural spaces are to create based on illusion of a space-reality. Thus the viewer is aimed to
affect the artist’s technical skills except the work. Since the modern era, the organization of
space connected to the rules and principles has started to be breakup and rebuilt through
the artist’s eyes results in both the technical sense of philosophical and scientific inquiry.
The art approach which play a role in developing of the concept of space in contemporary
art can be investigated under three main headings as conceptual art, performance art and
installation art.
Keywords: Space, Contemporary Painting Art, Conceptual Art, Performance Art, Installation
Art
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Mekan, sınırsız bir boşluktur. Her mekanın iç ve dış yapısı vardır ve bu her iki
unsurun birbirinden farklı belirleyicileri bulunmaktadır. İç mekan mimari anlayışa
göre; binanın ruhu olan mekanın kendisidir, içinde yaşadığımız oda bu mekanın
bir parçasıdır ve onunla beraberdir. Bir mekanın bu şekilde bir bütün olarak düşünülmesi mimarinin ta kendisidir. Mekan, insanların içinde hareket edebileceği,
eylemde bulunabileceği, ya düzlem elemanlarının bir araya gelmesiyle ya da üç
boyutlu kitlelerin oyulmasıyla elde edilen kavramsal bir varlıktır. İnsanı çevreleyen mekan kimi zaman yanılsama alanının taşıyıcı unsuru olmuş, kimi zaman da
kendisi sanat nesnesi, onun ana konusu, merkezi olmuştur. Bu süreç yüzyılları
kapsayacak biçimde sanat akımlarının içinde gelişerek gerçekleşmiştir.
Mekanın algılanmasında önemli bir rolü olan sınır, boşlukla bir araya gelerek mekanı oluşturur. Bu iki kavram ayrı ayrı düşünülemez. Boşluk, derinlik ve uzunluk
gibi boyut kazandıran değerler sayesinde hareket yönünü ortaya koyar. Üç boyutlu bir oluşumun farkına varmamızı sağlayan iki temel nitelik söz konusudur.
Bunlar; alabildiğine geniş, sınırsız bir boşluk olan uzay ve bunun içinde belli bir
yer kaplayan nesneler topluluğudur. Nesneler dünyasının bu üç boyutlu düzeni,
onu sürekli dönüştüren ve geliştiren zaman faktörüyle dördüncü bir boyut kazanır. Tüm bunlara bakacak olursak mekanın algılanmasında ve değerlendirilmesinde bir başka önemli faktörün zaman olduğu sonucuna varılır.
İlk bakışta soyut anlam taşıyan mekan, düşünsel süreçler ile sanatçının veya seyircinin onu nesnelleştirdiği ölçüde somut bir varlığa dönüşür. Buradaki nesnelleştirme, sınırların görsel ya da düşünsel açıdan anlamlandırılması ile bütünlük
kazanmaktadır. Bir mekanın anlamlandırılmasında insan olgusunun çok önemli
bir belirleyici olduğu burada kendini göstermektedir. Mekan, insanla birlikte var
olmuştur; insanın düşüncesine ve ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir. Mekana yön
veren insandır aynı zamanda, insana yön veren de mekandır. İnsan her ne kadar
kendi mekanını yaratsa da mekan da insana, zihnine, hareketlerine yön verir. Hiçbir nesne, hiçbir insan, çevresinden tamamen bağımsız değildir.
Mekan bir bakıma, içinde görülen ve görülmeyen fakat ne olursa olsun duyulan
renk ve form unsurlarının etkili oldukları, birbirleriyle bağıntılı bulundukları ve
zaman zaman birbirlerine tesir ettikleri yerdir. Tüm bu kavramlar ışığında mekanın algılanmasındaki en temel öğe, görme eylemi ile kişinin zihninde yarattığı
mekandır. Bunun sonucunda görsel hafıza bu algının gerçekleşmesinde önemli
rol oynar. Hafıza görülmüş olanı hatırlar ve önceki ile kıyaslar. Sonucunda görsel
hafızanın algıladığı mekan esastır.
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Çağdaş Resim Sanatında Mekan Anlayışı:
Sanat Eserinin Mekanla Bütünleşmesi

Modern dönemde iç deneyim ve dış deneyim dünyasının, zihinsel temsili ve nesnel gerçekliği birbirinden farklı kılması görecelilikle sonuçlanmakta ve nesnel gerçeklik tam bir imkansızlığa dönüşmektedir. Modern dönemde ortaya çıkan bu
parçalanma ve nesnel gerçekliğin kaybına, 1960 sonrasında mekanın ve gerçekliğin mercek altına alınmasıyla çoğulcu çözümler getirilmiştir. Modern dönemdeki birbirine kapalı kutupların çarpışması, yerini yaratıcı diyaloglara bırakmıştır
(Önuçak, 2012: 17-18). 1960 sonrası resim sanatında mekan; açık bir sanat yapıtına dönüşürken, mekanı deneyimleyen özne olarak izleyici paradoksal olarak
mekan içerisindeki figürlerden birine dönüşür (Önuçak, 2012: 13).
Genel olarak 1960 sonrasında politik ve ekonomik değişim süreçleri, bakışları
çoğulcu bir anlayışta, toplumsalın ürettiği mekanlara ve sanatçının eylem alanı
olarak da kamusal mekana veya algıyı biçimlendirmekte olan öznenin içinde var
olduğu sanat eserinin mekanla bütünleşmesi çabasına çevirmiştir. Sanatçının ilgisi öznel olandan nesnel olana çevrilirken, öznelerin içinde bulunduğu mekan
oluşturarak, öznenin algısına yön vermektedir. Sanatçılar reklam sektörünün
pazarlama tekniklerini, bu sektör tarafından oluşturulan ortak belleği, mekanı
sorgulatmak ve bir anlamda insanları uyandırmak, iyileştirmek amacıyla kullanmaktadırlar. Ayrıca ortak bellek tarafından kurulan ve kimliğiyle bir iktidar alanı
olarak düşünülen mekan, merkezin tersine çevrildiği, merkez-dışı olanın merkeze dönüştürüldüğü kitleleri hedef alan çalışmaların da ana malzemesi olmuştur.
Didaktik ve mesafeli olmak yerine, tasarlanan proje vasıtasıyla izleyicinin mutlak
algısında bir kırılma yaratılmaktadır. Böylece gerçek mekan izleyiciler tarafından
sorgulanırken, zaman zaman onlar tarafından da oluşturulabilmesi de mümkün
kılınmaktadır. Bu açık tavır, kitle iletişim araçlarıyla körleşen ve kendi güvenli alanına veya kimliğine hapsolan izleyiciyi bulunduğu mekanla ve diğer bedenlerle
iletişime geçmeye iterek yeni bir estetik anlayışını da gündeme taşımaktadır.
Çağdaş sanatta mekan kavramının değişmesinde ve gelişmesinde rol oynayan sanat anlayışlarını; kavramsal sanat, performans sanatı ve yerleştirme sanatı olmak
üzere üç temel başlık altında incelemek mümkündür.
Kavramsal Sanat
Kavramsal Sanat’ın temel ilkesi, fikirlerin, sanat üretiminde yaygın olarak kullanılan geleneksel gereçler, yöntemler ve becerilerden önce geldiğidir. Kavramsal
Sanat sürekli olarak sanatın üretimi, sergilenmesi ve deneyimlenmesi hakkındaki yerleşik fikirlere meydan okumuştur. Kavramcılar, sanatsal fikirlere ve ille de
geleneksel resim ve heykel biçiminde olması gerekmeyen, görmek için galeride
sergilenmek zorunda olmayan eserler üretmeye odaklanmaktadır. Bilinçli olarak,
sanatsal geleneklere göre sınıflandırılması zor olan işler üretmektedirler.
Öncü ve kavramsal sanat, hazır nesneden boş tuvale kadar bunun birçok örneğini göstermesine rağmen, boya/fırça/tuval üçlüsüyle ifade etme hala işlerliğini
korumaktadır. Resmin çağdaş bilinç niteliğini yansıtmakta yetersiz kaldığını düşü-
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nenler için iki seçenek vardır; birincisi nitelikli bir üretim tarzına geçebilmek için
önce boya ve tuval gibi geleneksel resim gereçlerinin kullanımına son verilmesidir, böylece resim de ortadan kalkmış olacaktır. İkincisinde ise resmin, sınırsız
ifade olanakları ile bugün de etkin bir işlevi olabileceği konusunda uzlaşma ile
hesaplaşma sürecindeki somut koşulların kayıtsız benimsenmesi zorunlu olmaktadır. Çağdaş resimsel mekanda çok daha farklı bir durum söz konusudur. Buna
göre, tuval yüzeyi ile özdeşleşen renkli alan, herhangi bir şeyi sembolize etme
imkanı kalmadığı için, resmin sınırları içindeki göstergelerden birini üstlenmek
durumunda kalmaktadır (Ergüven, 2002: 83-84).
Performans Sanatı
Performans sanatı ile birlikte, o güne değin genellikle iki boyutlu yüzeyler üzerinde temsil edilen beden, başlı başına sergilenen bir sanatsal malzemeye dönüşmüştür. Bu açıdan bakıldığında kavramsal sanatın boya yerine kavramları ve dili
kullanması gibi performans sanatı da malzeme olarak bedeni seçmiştir (Antmen,
2013: 222). Sahne ve gösteri sanatlarıyla ortak yönler taşısa da bunlardan farklı
olarak görsel sanatların içinden çıkmış, öncü bir akım olarak kabul edilmektedir.
İzleyici kitlesi önünde, müzik, dans, şiir, tiyatro ve videodan yararlanarak gerçekleştirilen gösteri sanatı; oluşum, fluxus ve vücut sanatıyla da yakından ilgilidir.
Performans sanatı, mekana, belirli bir süreye ve yazılı metne bağlı olmaksızın
gerçekleştirilmesi yönleriyle tiyatro sanatından ayrılmaktadır. Etkinliklerin anlık
olması, tekrarlansa bile farklılıkların oluşması, gösteri sanatının özgünlüğünü
göstermektedir. Performans sanatının birçok disiplini bir arada barındırabilen, istediği malzemeyle birçok olanaktan yararlanabilen, kuralcı ve kesin tanımı olmayan bir yapısı vardır. Performans sanatının amacı izleyiciyi sadece seyreden pasif
konumdan; aktif, üreten, sanata dahil olan bir konuma getirmektir. Performans
sanatçıları bu nedenle etkinliklerini halka açık mekanlarda, özellikle sokaklarda
yapmaktadır böylece sanat, sokak yaşamının bir parçası haline gelmeye başlamıştır. Performans sanatı, özel hiçbir beceriye gerek duymadığından özel bir ifade
ve işlevi de yoktur. Sanatçının belirlediği kavram, etkinliğin yapılabileceği uygun
bir alanda izleyicilerin de aktif olarak katılımı sağlanarak gerçekleştirilmektedir.
Yerleştirme Sanatı
Fransızca “enstalasyon” (installation) sözcüğü dilimizde genellikle “yerleştirme,
döşeme” anlamında kullanılmaktadır. Yerleştirme sanatında çalışmalar,
geleneksel sanat eserlerinin aksine çevreden bağımsız değildir. İçinde bulunulan
mekanın özelliklerini kullanıp izleyicinin de katılımının sağlandığı bir ortamın
oluşması gerekliliğini savunan bir sanat anlayışıdır. Kapalı veya açık mekanlarda
uygulanabilmektedir. Yerleştirme sanatının başlangıcının kavramsal sanat olduğu
söylenebilir. Sanatçılar, 20. yüzyılın başlarında resmi üç boyutlu hale getirmek
amacıyla farklı yollar denemiştir; Marcel Duchamp’ın hazır yapımları ve Kurt
Schwitters’ın kolaj çalışmaları buna örnek gösterilebilir. 1942’de New York’taki
gerçeküstücü bir sergide Duchamp, resimlerini yerleştirdiği paravanların etrafını
telle çevirip bir labirent kurarak izleyicilerin eserine aktif olarak katılmalarını sağ
lamıştır. Yerleştirme kavramı, Amerika ve Avrupa’da sadece eserin sergilenme
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şekli yani eserin duvara ne şekilde, nasıl bir düzenle asılacağını ifade etmek için
kullanılmıştır. Zamanla sanat eserinin mekandan bağımsız olarak sergilenmemesi
gerektiği düşüncesinden hareketle yerleştirme şekli ve mekan ön plana çıkmıştır.
Pop sanatçıları, George Segal, Claes Oldenburg ve Tom Wesselman’ın içinde otu
rulabilir şekilde düzenlediği montajlar, Allan Kaprow, Jim Dine, Red Grooms’un
oluşum çalışmaları için “çevre” sözcüğü kullanılmıştır. Eserler sergilendiği me
kanla birleşmiş, izleyenler de esere dahil edilmiştir. Bu yönüyle yerleştirme sana
tı hızla popüler olmuştur. 1960’lardan itibaren yerleştirme sanatı, farklı yollarla
farklı ülkelerin farklı sanatçıları tarafından geliştirilmiştir. Yaratıcı sergi ortamı
oluşturma amacı, yerleştirme sanatına ilgi duyulmasında etkili olmuştur.
Yerleştirme kavramı, en basit tanımla, nesnenin veya nesnelerin mekan içerisine
konması, yerlerinin belirlenmesidir. Ancak, konunun karmaşık kısmı, bu nesnele
rin mekana ne şekilde ve ne sebeple yerleştirildikleri; bu düzenlemenin, yerleş
tirmenin mekanın durumundaki, anlatımındaki önemi; diğer bir deyişle mekan ve
yerleştirilen nesne arasındaki ilişkinin kavramsal boyutudur. Yerleştirme kavramı
bir sanatsal açılıma mal olmanın öncesinde aslında temelinde bir yeri ve onun şe
killendirilmesini anlatmaktadır (Atalar, 2006: 16). Sanatın üç boyutlu mekanına,
dördüncü boyutun eklenmesiyle, gözlemci özne de sanatsal eylemin içine dahil
edilmiştir. Dolayısıyla mekan, nesne ilişkisini deneyimleyen gözlemci özne; sana
tın, yerleştirme çalışmalarının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Yerleştirme çalışma
larında, sanatçı, mekanın niteliklerini ortaya koymakta, bu nitelikleri kullanarak
veya yeniden düzenleyerek kendi mesajına altyapı hazırlamaktadır (Atalar, 2006:
21-22).
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Eylemi Kavramsallaştırmak: Bir Atölye Çalışması Deneyimi
Conceptualizing Activity: A Workshop Experience
Yrd. Doç. Dr. Meltem Özçakı
Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü

Özet

Mimarlık mesleği kendini yeniden konumlandırmakta ve mimarların çalışma alanlarında değişimler yaşanmaktadır. Bunun nedenlerinden biri mekânın algılanış biçimindeki değişimdir.
Mekân eskiden fiziksel olarak tanımlanıyor ve geometrik sınırlayıcıları bağlamında ele alınıyordu. Günümüzde ise insan eylemleri ile üretildiği kabul etmektedir. Bu bağlamda insan
eylemlerini incelemek, bunlara uygun mekânlar tasarlamak ağırlık kazanmaktadır.
Metin kapsamında mekânı oluşturan insan eylemlerine odaklanan; anlam, soyut ve kavramsal ifadenin kullanıldığı bir çalışma aktarılmaktadır. Bir mimarlık bölümünün Mimari Tasarım
derslerindeki deneyim hakkında bilgi verilmektedir. Üniversite sınavına fen – matematik
alanında giren ve el becerisini ölçmeye yönelik bir elemeden geçmeyen öğrenci grubuna
yönelik olarak eğitimlerinin ilk yılında yaptırılmıştır. Çalışma öğrencilerin soyut düşünebilmelerini teşvik etme, el becerilerini geliştirme, farklı malzemelerle çalışma, maket yapma ve üç
boyutlu bir objeyi serbest el çizimi ile kâğıda aktarma açısından faydalıdır.
Çalışma üniversitenin bulunduğu kentin sahil bölgesindeki eylemlere odaklanmaktadır. Dönem sonunda öğrenciler sahildeki eylemlere yönelik mimari tasarımlar gerçekleştirmiştir.
Bu poster kapsamında ele alınan çalışma gibi çok sayıda küçük egzersiz, dönem sonundaki büyük projeyi beslemektedir. Çalışma, toplamda yirmi kişilik öğrenci grubu ile iki farklı
zamanda gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler sahilde gerçekleşen eylemleri incelemiş ve bunları
fotoğraflamışlardır. Daha sonra derste gerçekleşen tüm eylemleri tahtaya yazılmıştır. Her bir
öğrenci iki eylemi seçmiş, bunun üzerinde çalışmıştır. Bazıları eylemler yürümek, koşmak,
bisiklete binmek, manzara seyretmek, yemek yemek, fotoğraf çekmektir. Daha sonra kendi
seçtikleri malzemeler ile bu eylemlerin kavramsal maketlerini yapmışlardır. Maketlerin çizimlerini kâğıtlara aktararak çalışma sonlandırılmıştır.
Uygulamanın yarattığı farklı paradoksal durumlar vardır. Öncelikli olarak eylem tekrar yorumlanmakta ve kavramsal olarak ifade edilmektedir. Eylem hemen anlaşılmamaktadır,
sözel ifadesi onu anlaşılabilir kılmaktadır. Eylem kendi gerçekliğini yitirmektedir. İnsan da
ortadan kalmaktadır. Eylemi gerçekleştiren insan artık görünür değildir. İnsan ve mekân yok
olduğundan başka bir bağlamda yeniden üretilmektedir. Malzeme farklılaşması ve kavramsal olarak yorumlanması da paradoksal bir durum yaratmaktadır. İnsan ve mekânın soyut
ifadesi kâğıt, balon, taş, strafor, poşet, ahşap olabilmektedir. Eylem gerçek ölçeğinden farklı,
daha küçük ölçekte yaratılmaktadır. Artık zaman ve hareket söz konusu değildir. Zaman donmuştur. Sadece izleyici yer değiştirdiğinde ya da maketi döndürdüğünde, onu farklı açılardan
algılamaktadır. Eylem onu ifade eden, çağrıştıran olgular bağlamında var olsa da artık görünür değildir. Bu zaman, hareket, mekân, eylem, malzeme, ölçek, oran açısından paradoksal
durumun işaretidir.
Anahtar Sözcükler: Mekân, Eylem, Hareket, Maket, Kavram
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Abstract

The architectural profession is repositioning itself and architects are experience changes
in their workspace. One of the reasons is the change in space conceived. Space formerly
described by it physical properties and approached by its geometric limiters. By today’s
acceptation it is produced by human actions. In this context, examining the human actions
and designing space with the help of them is more important.
In the text a study is being transmitted which focused on human actions that create space
and meaning, abstract and conceptual expression is used. Information is given about experience in Architectural Design course in an Architectural Department. It was performed in
the first year of education. The group students were in the field of science and mathematics
in the university entrance exam. Additionally they didn’t have an election to evaluate their
hand skills. Exercise is beneficial because of encouraging their abstract consideration, developing manual skills, working with different materials, making models, drawing three-dimensional object to the paper by free hand.
Study focuses on actions in the coastal region of the city where the university is. At the
end of the term, students created architectural designs for the seaside actions. Many small
exercises such as this one are practiced to maintain the major project of the end term. The
study was conducted at two different times with totally twenty students.
Students examined the actual actions on the seaside and photographed them. Later in the
course all actions that take place are written on the board. Each student chose two actions
and worked on them. Some of actions are walking, running, riding a bike, watching the
scenery, eating and taking pictures. Subsequently they made conceptual models of these
actions with the materials of their choice. Study was terminated by drawing models to the
papers.
Practice creates different paradoxical situations. First of all actions are reviewed again and
expressed conceptually. An action is not immediately obvious, verbal expression makes it
understandable. Action loses its reality. Human also disappeared. Person who performed
the action is no longer visible. Human and space are created in another context. Material
differentiation and conceptual interpretation also creates a paradoxical situation. Abstract
expressions of the people and space can be made by paper, balloon, stone, styrofoam, plastic bag or wood. Action can be composed in a smaller scale. No longer, time and motion are
matter. Time is frozen. Only when the audience displaces or rotates the model, he perceives
it from different perspectives. Although action is existed by expressing and evoking cases; it
is no longer visible. This is a sign of a paradoxical situation for time, motion, space, action,
materials, scale and proportion.
Keywords: Space, Action, Movement, Model, Concept

692

International Art Symposium

The architectural profession is repositioning itself and architects experiencing
changes in their workspace. One of the reasons for that is the shift in the way
space is conceived. Space used to be described by its physical properties and
approached by its geometric limits. In today’s world, space is accepted to be the
product of human activities. In this context, examining the human activities and
designing spaces with the help of them is gaining more and more importance.
In the text, a study is relayed in which the focus is on human activities that constitute space; and in which meaning, abstract and conceptual ways of expression
are used. Information is provided about the experience in Architectural Design
Courses 1 and 2 at Architectural Department, in Namık Kemal University. The
study was performed in their first year of education with a group of students who
were not evaluated in terms of their hand skills in the university entrance exam
due to the fact that they were science and mathematics students. The study is
beneficial for the group of students in the sense that it encourages their abstract
consideration, develops their hand skills, and enables them to work with different
materials, making models and drawing three-dimensional object on the paper
with free hand drawing.
The study focuses on activities in the coastal region of Tekirdag where the university is situated. At the end of the term, students created architectural designs
regarding the seaside activities. Many small exercises such as this one which can
be regarded as a poster study are practiced to maintain the major project at the
end of the term. The study was conducted at two different times with a total of
twenty students.
Students examined the actual activities on the seaside and took pictures of them.
Later in the course all activities that took place were written on the board. Each
student chose two activities and worked on them. Some of activities include
walking, running, riding a bike, watching the scenery, eating and taking photos.
Subsequently, they made conceptual models of these activities with the materials
of their choice. The study was finalized by drawing of the models on the papers.
Practice creates different paradoxical situations. First of all, activities are reviewed
again and expressed conceptually. An activity is not immediately obvious, and
verbal expression of the activity makes it understandable. The activity loses its
reality. Human presence is also removed. The person who performs the activity is
no longer visible. Human and space are re-created in another context since they
do not exist anymore. Material differentiation and conceptual interpretation also
create a paradoxical situation. Abstract expressions of people and spaces can be
made with paper, balloon, stone, styrofoam, plastic bag or wood. The activity is
composed on a smaller scale. The notion of time and motion are no longer a matter. Time is frozen. Only when the viewers displace or rotate the model, then they
will perceive it from different perspectives. Although activity exists in relation to
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cases expressing and evoking it; it is no longer visible. This is a sign of a paradoxical situation for time, motion, space, activity, materials, scale and proportion.
This study is promoted by Namık Kemal University, Scientific Research Projects
as the name of “Investigating and Evaluating the Spatial Potential of the Coast
of Tekirdag”. A part of the study is presented in the text.

1. Playing instrument (Hilal Ötün)
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2. Running (Tuğba Albayraktar)

3. Watching scenery (Ceren Akçay)

4. Being in public meeting (İlayda Kaplan)

5. Using sports equipment (Hilal Ötün)

6. Parking car (Duygu Melek)
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7. Playing basketball (İlayda Kaplan)

9. Playing in funfair (Seçil Akdere)

8. Sitting in coffee shop (Seçil Akdere)

10. Eating (Ceren Akçay)

11. Being in concert (İsra Mahmutoğlu)

12. Fishing (Emine Özlem Özbilen)

13. Sailing (İsra Mahmutoğlu)

14. Chatting (Tuğba Albayraktar)
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15. Sitting in coffee shop (Seçil Akdere)

16. Reading (Muharrem Çatak)

17. Running (Emine Dündar)

18. Eating (Emine Dündar)

19. Walking (Musab Ümeyir Deniz)

20. Sailing (Selim Varol)

21. Playing (Ahmed Mert Kılıç)

22. Having fun (Büşra Çağlar)
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23. Sitting (Şeydanur Aydın)

24. Shopping (Ufuk Kayalı)

25. Shopping form peddler (Selim Varol)

26. Playing basketball (Sedanur Korkmaz)

27. Resting (Musab Ümeyir Deniz)

29. Taking picture (Emine Gül Güntanır)

28. Fishing (Büşra Çağlar)

30. Feeding Animals (Ahmed Mert Kılıç)
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Sonuçsuzluk Silsilesinde Bir Fikrin Var Olma Olanağı
The Possibility of the Existence of an Idea in the Chain of Futility
Fatma Sarıbaş
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı

Özet

Bu çalışmada grafik tasarım alanında 1950’lerden sonraki dönemde yapılan bazı afiş çalışmalarında biçimsel olarak çelişki ifade eden biçemler ile içinde bulunulan durum (gerçeklik)
ilişkilendirilmiştir. M.C. Escher’in ‘’Düzlemin düzenli bölümlendirilmesi’’ olarak adlandırılan
düşüncesi ile görünmeyen süreçleri nasıl betimleyebiliriz sorusu irdelenmiştir. Bu bağlamda bilinçaltına iletilmek istenen mesajın, çelişkili görsel ifade biçimlerinde nasıl var olduğu
sorgulanmıştır. G.Pintori ve Fukuda gibi önemli grafik tasarım sanatçılarının ‘’paradoks ve
gerçeklik’’ kavramları ile tasarımda farkındalığı artırma noktasında buluştukları söylenebilir.
Tasarımda farkındalık, yapılan her tasarımın ne için tasarlandığını bilme hali olarak açıklanabilir. Çatışık bir görsel ifade biçimindeki bir tasarımda, bu farkındalığı ortaya çıkarmak iletişim tasarımı (görünmeyen süreçlerin betimlenmesi) açısından önemli olacaktır.
Bu çalışma aşağıdaki problemlerin çözümünü irdelemektedir.
1- Biçimsel olarak paradoks içeren ifade biçimlerinde gerçekliğin var olma durumu olası mıdır?
2- İletişim tasarımında görünmeyen süreçleri nasıl betimleyebiliriz?
3- İletilmek istenen mesaj çatışık görsel ifade biçimlerinde anlaşılır bir ifade ile var olabilir
mi?
Anahtar Sözcükler: Gerçeklik, Grafik Tasarımda Paradoks, Afiş Tasarımı

Abstract

In this study, the present situation and the styles that declare a contradiction by formal
means in some poster works that are made after 1950’s are associated. By this way, a study
is made to portrait invisible processes by the help of Escher’s idea named “Regular division
of the plane. In this content, the message that is intended to be transmitted to the subconscious which exists in contradicting forms of visual statements is examined. It is possible to
say that, the outstanding graphical design artists like G. Pintori and Fukuda are in agreement
in the concepts of “ the paradox and the reality” and the point of increasing the awareness
in design. The awareness in design could be explained as the state of having knowledge
about the reason of a design. In a design in the form of a contradicting way of visual communication, revealing this awareness will be substantial by the means of communication
design (description of the invisible processes).
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This study examines the solutions of the problems below:
1- Can reality exist in the forms of statement that involve paradox in formal means?
2- How can we describe the invisible processes in the communication design?
3- Can the massage that is intended to be transmitted, exist with a perceptible statement in
the contradictory ways of visual statement?
Keywords: Reality, Paradox in Graphic Design, Poster Design
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Matematiğin alt dallarıyla ilgilenen ve olanaksız uzay kurgusundan yararlanarak
perspektif oyunlarla çatışık ifade biçemlerini oluşturarak eserler veren M.C. Esher
bilimsel alanda kullanılan araçları ve sanatçı araçlarını ortak bir noktada buluşturarak yeterli ölçüde kullanıldığında bu araçların sanata katkısını ve grafik tasarıma
yansımalarını sağlamıştır diyebiliriz.
M.C. Esher’in ‘’Sekiz Kafa’’(Görüntü 1) çalışmasına bakıldığında düzlemi düzenli
olarak bölümlendirdiği alanda birimleri yatay bir düzlemde yerleştirip bu birimler
ikincil bir alanın oluşmasını sağlamış ve diğer birimleri ufak bir perspektif oyunlarla yine yatay düzlemde boşluk bırakmayarak üçüncül bir görüntünün oluşmasına
olanak sağlamıştır. Birden fazla bir formun oluştuğunu ve oluşan bütün formların
bir biri ile çatışık olduğu söylenebilir.

Görüntü 1. Sekiz Kafa - 1922
Pivalko, 2003.

Bu çatışık ifade biçimi 1950’li dönemlerin sonrasında yapılan afiş çalışmalarında
görünmeyen süreçleri nasıl betimleyebiliriz ve iletilmek istenen mesaj çelişkili
görsel ifade biçimlerinde nasıl var olabilir? probleminin çözümlenmesine olanak
sağlamıştır.
G.Pintori’nin 1956 tarihli Daktilo makineleri üreten bir İtalyan firması için ‘’Olivetti
Elesttrosumma 22’’ (Görüntü 2) afiş çalışmasında birim tekrarı ile elde ettiği görsel
ritmi bir yapıda topladığını, düzlemin simetri hareketleri ile bölümlendirilmesini,
Escher’in biçemininin buradaki etkilerini görebiliyoruz. Yüzey üzerinde yükselen
simetrik tuşlar ve bunların üzerine endüstrinin dinamikliğini vurgulamak için numara sırası düzensiz olarak yerleştirilen rakamları görüyoruz. Çalışmaya dikkatlice

Uluslararası Sanat Sempozyumu

701

bakıldığında olanaksız uzay kurgusuna perfspektif oyunlara rastlıyoruz ki, düzlem
üzerinde yükselen renkli tuşların düzlem üzerinde aslında yükselmediğini ters
yönde olduğunu, burada da 1940-1950’li yılların reklam stratejilerinin hedeflerine
uygun bir amaca yönelmenin söz konusu olduğunu ifade edebiliriz. ’’… reklamcı
mal ve tüketiciye ilişkin bilgileri değerlendirirken markanın özellikleri ve buna bağlı olarak tüketiciye verebilecek vaat üzerinde durur ve tüketici bu markayı hangi
özelliğinden dolayı satın alacak, yaptığı satın alma ile ne yarar sağlayacak sorularına yanıt arardı’’ (Ünlü, 1987 s.97). G.Pintori’nin zekice kurguladığı bu çatışık
görsel ifade biçimi, endüstriyel tasarım ve mühendislik ürünlerinin ‘’görünmeyen
süreçlerini’’ betimlemektedir. Pintori’nin algılanan görüntünün tersinde bu süreci
gizlediğini bunu yapmak için de olanaksız uzay kurgusundan yararlandığı görülmektedir. İzleyiciye iki boyutlu bir formda aslında üçüncül bir formunda var olabileceğini göstererek, tek bir bakış açısının sınırlarını ortadan kaldırmıştır diyebiliriz.

Görüntü 2. Giovanni Pintori 1956.
Daktilo Üretimi Yapan Bir İtalyan Firması İçin Afiş Tasarımı

Shigeo Fukuda’nın 1975 yılında tasarlamış olduğu afiş çalışmasında (Görüntü 3)
Esher’in sıradışı yaklaşımının izlerini görebiliyoruz. Siyah beyaz olarak çalıştığı tasarımda, izleyicide şok etkisi oluşturacak bir görüntü oluşturmuştur. Görüntüde
siyah leke ile oluşturduğu erkek bacaklarının bir birim boşluğunda beyaz leke ile
var olan kadın bacaklarını izliyoruz. S.Fukuda Esher’in düzlemin düzenli bölümlendirilmesi düşüncesini oldukça sadeleştirerek uygulamıştır.
İzleyicinin odaklanmasını istediği nokta erkek ve kadının birbirinden bağımsız düşünülemeyeceği algısıdır. İletmek istediği mesajı beliren birinci formla ikinci formun lekesel olarak çakışması ile üçüncül bir yeni imge diyebileceğimiz bir kadın ve
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bir erkek bacağının tek bir olgusunu görünür duruma getirmiştir.
S.Fukuda anlaşılır, nüktedan bir görsel ifade biçemini kullanarak, tasarımı anlamada duyulan endişeyi ortadan kaldırmıştır. Richard Saul Wurman’ın bilgi mimarlığı
kuramında bahsettiği gibi ‘’ Karmaşık olanı basitleştirme becerisi ve üslup yerine
anlamaya önem vermek. ‘’ (Richard Saul Wurman ve Bilgi Mimarlığı, Erişim tarihi:
26.06.2015, http://www.istanbulsanatatolyesi.com/content/view/47/62/ )
Çatışık, çözümlenemeyen, herhangi bir sonuca ulaşılamayan bir durum olarak
değerlendirilen Paradoks kavramı bu bağlamda ele alındığında, biçim uğruna
amaç feda edilmeden problemin çözülebileceğini gösterir. Paradoks ve gerçeklik tasarımda zihni modelleri alaşağı ederken, çatışık ifade biçemlerinde alaycı ve
net bir anlatımın da oluşmasını sağlar. Paradoksal bir anlatımı içeren görsel ifade
biçiminde hem anlaşılır bir dil ile tasarımı hazırlamak, hem de izleyicinin algıda
farkındalığını sağlamak önemli iki noktanın buluşmasıdır. Paul Rand ‘’Goethe, en
zor şey insanın gözünün önünde olan şeyi görmesidir ’’( Bektaş, 1992 s,221 ) der.
Zihnin yeniden modellenmesi için gözün gerisinde olanları da anlaması ve görebilmesi gerekir.

Görüntü 3. Shigeo Fukuda 1975.
Kendi Sergisi İçin Duyuru Afişi

Sonuç olarak güncel eğilimlerin, dogmaların, bir birini tekrar eden grafik tasarım
çalışmalarının bulunduğu grafik tasarım dünyasında tasarımcı, biçim ve görsel teori konusunda yeni anlatım biçimlerini var edebilmelidir. Çalışmanın başında da
belirtildiği gibi bir problemin çözümünde iletilmek istenen mesajda görünmeyen
süreçleri görsel anlatıma dönüştürürken, paradoks ve gerçeklik kavramının tasa
rımcıyı çözüme ulaştırmada ne ölçüde etkili olduğunu görebiliyoruz. Tasarımcının
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bir probleme yaklaşımında, içinde bulunulan durumun (sanatsal, felsefi, politik,
sosyolojik vb.) görünmeyen süreçlerini, sonuçsuzluk olarak adlandırılan çatışık
görsel ifade biçimlerinde var edebileceği olasıdır. Böylelikle yeni anlatım biçim
lerine özgürce ulaşma bağlamında paradoks ve gerçekliğin bileşkesinden yarar
lanılarak algıda farkındalığı artırmak ve yeni görsel ifade biçemlerini oluşturmak
olasıdır.
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