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Değerli Araştırmacılar,
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kurulduğu tarihten bu yana, önemli ilerlemeler, gelişmeler
gerçekleştirerek bulunduğu Muğla iline, ülkemize ve insanlığa 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.
Gelişimin ve değişimin anahtar kavram olduğu 21. yüzyılda, özellikle bilim ve teknolojideki
gelişmeler yaşamın her alanında olduğu gibi sanat ve tasarım alanında da etkilerini
göstermektedir. Güzel Sanatlar Fakültemiz, bu yıl “SÜRÜM 21” başlığı altında tüm sanat
disiplinlerini kapsayan uluslararası bir sempozyuma ev sahipliği yaparak; ülkemizde sanat
ve sanat eğitimi alanındaki siz değerli akademisyenlere, araştırmacılara, öğrencilere ve
entellektüellere sanatın güncel sorunlarını, sanattaki değişimleri ve gelişmeleri tartışarak,
bilgi paylaşımlarını içeren bir ortam oluşmasını sağlamaktadır. Sanatçılara yeni ifade
biçimleri ve araçları sunan teknolojik gelişmeler, toplumun da düşünce yapılarına, algısına
ve arayışlarına yön vermektedir. Güzel Sanatlar Fakültelerine bu bağlamda yeni gelişmeleri
tartışarak ve sunarak gençlerin ufuklarını açmada, onları geleceğe hazırlamada önemli
bir görev düşmektedir. Sempozyumun bu amaca hizmet ettiğini görmek ayrıca önem arz
etmektedir.
Organizasyonda emeği geçen tüm öğretim elemanlarımıza teşekkürlerimi sunarım. Bu
sempozyum ile günümüz sanatı ve yaklaşımları, yerleşik sanat kuramları, çağdaş eserler
paylaşılıp, tartışılarak; 21. yüzyıla dair öngörüler sonraki araştırmacılar için belgelenmektedir.
Sunulan bildirilerin yayımlanması üniversitemiz adına önemli bir diğer kazanımdır.
Bodrum Güzel Sanatlar Fakültemizde düzenlenen sempozyumda siz değerli araştırmacıların
katkıları bizleri onurlandırmıştır. Üniversitemiz tarafından düzenlenen sempozyum, kongre
gibi bilimsel etkinliklerin sürdürülebilirliği, bilimsel gelişmelerin takibi açısından önem arz
etmektedir. Bu anlamda ikincisi düzenlenen sempozyumun devam etmesini diliyor, tüm
katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum.
Prof. Dr. Mansur HARMANDAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Rektörü

Değerli Araştırmacılar,
Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim-öğretim yanısıra sanattaki güncel gelişmeleri yakından
izlemekte; bu amaçla Ulusal ve Uluslararası etkinlikler düzenlemektedir. Bu düşüncelerle,
2015 yılında "Sanat, Gerçeklik, Paradoks" başlıklı uluslararası bir sempozyum gerçekleştirmiş,
yayınladığı bildiriler kitabıyla sanat ve kültür alanındaki güncel tartışmaların yeni boyutlar
kazanmasına ortam hazırlamıştır.
2015 yılında ilki düzenlenen Uluslararası sanat sempozyumunun ikincisi “Sürüm 21” teması
ile 2017 yılında gerçekleşmiştir. Bilişim çağında bilgi hızla yayılmakta, gelişmeler her alanda
gözlenmekte ve buna bağlı bakış açıları da günden güne değişmektedir. 21. yüzyıl ile, her
alanda olduğu gibi sanatta da yeni bir dönemece girilmiş, bilişimin yansımaları ile sanat ve
tasarımın tüm alanlarında dönüşümler gözlemlenmiştir.
Bu sempozyum ile bir anlamda, sanatın 21. yüzyıldaki dönüşümlerinin disiplinlerarası düzlemde
tartışılması ve gelecekteki anlatım biçimleri hakkında yeni ipuçlarının dile getirilmesine ortam
hazırlanmıştır.
Sempozyumun teması, yaklaşık bir yıl önce Sempozyum Düzenleme Kurulunca belirlenmiş
ve o zamandan bugüne hazırlıklar özverili çalışmalarla sürdürülmüştür. Sempozyumun ortaya
çıkmasındaki bu üstün çabalarından dolayı başta Sempozyum Düzenleme olmak üzere
kurullarda görev almış tüm öğretim elamanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi
sunarım.
21. yüzyılda sanatta yeni açılımların araştırmacı ve akademisyenlerce tüm boyutları ile
tartışılması; günümüz sanat ve tasarımı ile birlikte geleceğe yönelik yeni yaklaşımların
geliştirilmesine de katkıda bulunacaktır. Bildirileri ile sanat ve tasarımı tüm boyutlarıyla
tartışarak katkı sağlayan araştırmacılara teşekkür eder, saygılarımı sunarım.
Prof. Erol TURGUT
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Kaya ÖZSEZGİN (1938-2016)
Değerli bilim insanı, sanat eleştirisi duayeni, kıymetli hocamız Prof. Kaya Özsezgin 17 Ağustos
2016 tarihinde aramızdan ayrıldı. Son olarak, geçtiğimiz yıl Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen sempozyumda onur konuğu olarak
ağırlamaktan onur duyduğumuz Özsezgin’i; onu kaybetmenin hüznü ile birlikte öğrencisi olma
onuruna ve şansına sahip birisi olmanın verdiği gururla, genç öğrencilerimize kısaca tanıtmaya
çalışacağım. Kısaca tanıtmaya çalışacağım, çünkü sanata ve sanat eleştirisine adanmış koca bir
ömrü, kitaplarını, yazılarını, başarılarını birkaç cümle ile aktarmak pek mümkün değil.
1938 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelen Özsezgin, Ankara Üniversitesi, Dil Tarih ve Coğrafya
Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü’nde öğrenim gördü. Bir süre ortaöğretim kurumlarında sanat
tarihi öğretmenliği yaptı. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’’nde 1984-2000
yılları arasında öğretim üyesi olarak görevini sürdürdü. 1989’da Doçent, 1996’de Profesör
oldu. 1997’de aynı fakültenin dekanlığına atandı. Çeşitli yayın organlarında sanat üzerine
yazıları ve eleştirileri yayımlandı. Dekanlık görevinden sonra 2000 yılında emekliye ayrılan
Özsezgin; bir süre İstanbul Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde ek zamanlı
öğretim üyeliği görevini sürdürdü. Yaşamının son günlerine kadar üretkenliği ile entelektüel
çalışmalarını yürüten Özsezgin, 2015’te fakültemiz tarafından düzenlenen “Sanat, Gerçeklik
ve Paradoks” konulu sempozyuma açılış konuşması ve kapanış panelindeki değerli yorum ve
değerlendirmeleri ile katkı sağlamıştı.
Batılı anlamda sanat anlayışının ve sanat eğitiminin, Batı dünyasına kıyasla henüz çok yeni
geliştiği ülkemizde; yıllarca bu konuda araştırıp, inceleyen önemli bir sanat yazarı olarak
Milliyet Sanat, Dost, Varlık, Papirüs, Sanat ve Sanatçılar, Sanat Çevresi, Ankara Sanat ve
BRHD Sanat Dergilerinde, Vatan ve Ulus gazetelerinde, Pazar Postasında yazıları ve eleştirileri
yayımlanmıştır. 1989’da Sanat Kurumu Sanat Yazarı Ödülü’nü, 1995’te 7. İstanbul Sanat Fuarı
Sanat Eleştirmeni Ödülü’nü alan Özsezgin, Artist Dergisi’nin sanat yönetmenliğini yapmıştır.
Ayrıca Sedat Simavi Yarışmalarında, Devlet Yarışmalarında ve daha birçok yarışmada jüri
üyeliği görevleri olmuştur. Özsezgin’in eserleri ise şöyledir; Prometheus’un Dönüşü (Toplum
Yayınları, 1965), Sanat Üzerine Yazılar (Cumalı G. Yayınları, 1982), Başlangıcından Bugüne
Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi (c. III-IV, Tiglat Yayınları, 1982-1989), Ekrem Kahraman
(Bilim Sanat Yayınları, 1991), İbrahim Çallı (Yapı Kredi Yayınları, 1993), Benim Ressamlarım,

Benim Galerilerim (D. H. Kahnweiler’den çeviri, Gece Yayınları, 1993), Türk Plastik Sanatçıları
(Ansiklopedik Sözlük, Yapı Kredi Yayınları, 1994, 1999), Picasso (Gertrude Stein’dan çeviri,
Gece Yayınları, 1995), Paris Salon Sergileri (D. Diderot’dan çeviri, Yapı Kredi Yayınları, 1996),
La Joconde, Bir Başyapıtın Anatomisi (René Huyghe’den çeviri, İmge Kitabevi, Yayınları, 1996),
Sami Yetik (Yapı Kredi Yayınları, 1997), Mustafa Pilevneli (Bilim Sanat G. Yayınları, 1997), Fethi
Arda (Bilim Sanat Yayınları, 1997), Cézanne Üzerine Anılar (E. Bernard’dan çeviri, İmge Kitabevi
Yayınları, 1997, 2001), El Greco ya da Toledo’nun Gizi (M. Barrès’den çeviri, İmge Kitabevi
Yayınları, 1997), Cumhuriyet’in 75. Yılında Türk Resmi (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1999),
Ayhan Türker (Özel Yayınları, 1999), Sanatta Değişmeyen Plastik Değerler (André Lhote’den
çeviri, İmge Kitabevi, Yayınları, 2000), Burhan Uygur (Yapı Kredi Yayınları, 2000), Erdinç Bakla
(Bilim Sanat Yayınları, 2000), Onay Akbaş (Aktüel-Alkent Yayınları, 2000), Başyapıtların Gizemli
Dünyası (Madeleine Hours’tan çeviri, İmge Kitabevi, Yayınları, 2001), Boşluk ve Doluluk, Çin
Resim Sanatının Anlatım Biçimi (François Cheng’den çeviri, İmge Kitabevi Yayınları, 2006), Zekâi
Ormancı (Artdepo Yayınları, 2007), Ferruh Başağa (Beşiktaş Belediyesi Yayınları, 2009), Yorum
ve Anlam (Çekirdek Sanat Yayınları, 2009), İzlekler, Sanat Yazıları (Bahariye Sanat Galerisi Y.
2010), Ahmet Güneştekin (GSM Yayınları, 2009), Güngör Taner (T. İş Bankası Yayınları, 2009),
The Sanat Çağı (Kaynak Yayınları, 2013), Gerçeğin Daha Yakınında, Yazı Üzerine Diyaloglar
(1994-1997) (Gao Xingjian ve Denis Bourgeois’tan çeviri, İmge Kitabevi Yayınları, 2014).
Türkiye Sanatçılar Birliği üyesi Özsezgin, Meriç Aktaş Ateş’in kendisi ile yaptığı son söyleşide
eleştiri konusunda şu açıklamaları yapmıştır;
Sanatın ayrılmaz bir bileşenidir sanat eleştirisi. Çünkü sanatın yoruma ve değerlendirmeye ihtiyacı vardır. Aksi halde, değer yargıları yerini bulmaz. Ancak
bu alana yönelecek olanların sanat tarihi eğitiminden geçmeleri ve sanat gelişmelerinin içinde olmaları gerekir. Sanat eleştirmeni öncelikle yazarlık vasfına sahip olmalıdır. Bizde bu anlamda eleştirmen kuşağının yetişmesi 1960’lı
yıllara doğrudur. Daha önce sanatçı kimliklerinin yanı sıra eli kalem tutan
ressamlar bu boşluğu doldurmaya çalışmışlar. Şair ve yazarlar arasından da
eleştiri alanında verimli olmuş kişiler vardır (Aktaran: Nur Çiçek, Aydınlık Gazetesi 21 Ağustos 2016).
Sanatçı, eserlerinin oluşum sürecinde malzeme seçiminden, özgün ifade biçimine ve eserlerini
nasıl sunacağına kadar pek çok süreçte seçimler yapmakta, yargıda bulunmaktadır. Benzer
şekilde eleştirmen de eseri yorumlarken; pek çok açıdan ele alır, sorgular ve yargıda bulunur.
Eleştirmenin görevi eser ve izleyici arasında köprü görevi görmektir. Sanat eleştirisinde
objektif ve eleştirel yaklaşıma önem veren Özsezgin; bir sanatçıyı analiz ederken çok boyutlu
ele alır; sanatçının içinde yaşadığı toplumsal koşulları, sanatçının yaşam koşullarını, bireysel
özelliklerini, içinde yaşadığı çağın özelliklerini; eserlerinin oluşum süreçlerini, eserleri arasındaki
bağlantıları, sanatçının çağdaşları ile olan bağını karşılaştırmalı olarak sorgular ve yorumlardı.
Özsezgin sanatı ise şöyle tanımlamıştır;

Hiçbir engel tanımaz sanat; doğası engellere karşı direnmeyi zorunu kılar.
Arar, bulur, buluşturur, çevresinden izlenimler alır, yaratma güdüsünü harekete geçirecek her türden etkene duyarlı olduğunu gösterecek hiçbir girişimden
kaçınmaz (Özsezgin (2013) “The Sanat Çağı” İstanbul: Kaynak Yayınları, s.44) .
Kaya Özsezgin’ den sanatı, sanat tarihini, sanatçıları öğrendim; merak etmeyi, sorgulamayı,
araştırmayı öğrendim. Bilgiye ulaşmak kadar paylaşmanın da kıymetli olduğunu, bilgiyi
paylaşmanın aydın sorumluluğu olduğunu; sanatçı duyarlılığını, yüreğinde insan sevgisi
olmayan bir insanın sanatçı olamayacağını öğrendim. İşini ciddiyetle ve tutkuyla yapmanın
nasıl bir şey olduğunu gözlemledim, eleştirmenin sanatçı ve izleyici arasında bağ kurduğunu,
sanatçı olmak kadar sanat eleştirmeninin de topluma karşı sorumlu olduğunu öğrendim.
Öğrencisi olarak izlediğimiz sergilerde Kaya Özsezgin ile karşılaşmak, derslerin galerilerde
devamı niteliğinde olurdu. Derslerde bu sergiler üzerine konuşup, tartışıp yorumlamak gerçek
bir deneyime dönüşürdü. Odasında sürekli yazılarını yazarken, çevirilerini yaparken, çalışırken
hatırladığım Kaya Özsezgin; kapısını çalan öğrencilerine her zaman değer verip kalemini bir
süreliğine bırakır ve bilgi ve deneyimini paylaşarak, yol gösterirdi. Sanata, sanat tarihine ve
sanat eleştirisine ömrünü adayan Özsezgin için kitaplarını ve eleştiri yazılarını yazmak kadar;
öğrencileri de kıymetliydi. Başarılı bir öğretici, aydın olmanın sorumluluğu ve rol modeli
olmanın bilinci ile daima bilgi ve deneyimlerini öğrencilerine aktarırdı. Sanata ömrünü
adayanlara, sanatseverlere, sanat öğrencilerine çok değerli kitaplarını ve yazılarını bıraktı.
Eserleri ile bizlerle olmaya devam edecek.
Anısına saygı ve hürmetlerimle,
Doç. Burcu KARABEY
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
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Seramik Bölümü
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Özet

21. yy. mimari pratiği, özellikle 20. yy. boyunca ortaya çıkan felsefi ve sanatsal etkilerle şekillenmiş, endüstriyel ve teknolojik gelişmelere paralel bir ivme göstermiştir. Bu gelişmeler
mimari ve mimarinin yapısal öğelerinin de özelleştirilmesine kaynak oluşturmuştur. Yapıyı
oluşturan öğelerin özelleştirilmesi sürecinde günümüzdeki talep birbiriyle ilişkili ancak farklı
itkilere dayanmaktadır. Birincisi tasarım odaklı olup, ikincisi binanın performansını optimize
etmeyi hedeflemektedir. Performansa dayalı yaklaşım belirli bir performans özelliğini (gün
ışığı aydınlatma, havalandırma, yapısal vb.) stratejik özelleştirme yoluyla optimize etmeyi
amaçlamaktadır. Bu iki yaklaşım birbirinden farklı olsa dahi sonuç olarak uygulanacak yapı
elamanları için benzer yansımaları olduğu söylenebilir. Her iki yaklaşımda da seramik birimlerin formu ve yüzey etkileri değişmekte, ortaya birçok farklı tasarım uygulaması çıkmaktadır.
Araştırma kapsamında 21. yüzyıl mimari pratiği içerisinde seramiğin artistik bir öge olarak
kullanıldığı yapılar incelenecek, bunun sonucunda mevcut mimari uygulamalar üzerinden
oluşan kavram ve algı değişiklikleri ve bu anlamda görülen yenilikçi eğilimler teknik ve biçimsel anlamda değerlendirilecektir. Bu yeni gelişmeler doğrultusunda çağdaş mimari anlayışla
birlikte nasıl bir değişim ve gelişim süreci içerisinde olduğu, gerek görsel örneklemeler gerekse yazınsal dille teorik olarak aktarılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Seramik, Mimari, Özelleştirilmiş Yapılar

Abstract

21st century architectural practice has been shaped by the philosophical and artistic influences that have emerged during 20th century.It has shown acceleration in parallel with
industrial and technological developments. These developments have created the source
for the privatization of the architecture and architectural elements. In the process of privatization of the elements that make up the structure, the present demands are related to each
other but they depend on different provocations. The first one focuses on design and the
second one aims to optimize the performance of the building. The performance-based approach aims to optimize a specific performance feature (daylighting, ventilation, structural,
etc.) through strategic customization. Even if these two approaches are different from each

2. Uluslararası Sanat Sempozyumu

1

other, it can be said that they have similar reflections for the construction elements to be
applied in the end. In both of the approaches, the form and surface effects of ceramic units
change and many different design applications emerge.
As a part of the study, buildings where ceramics is used as an artistic element in 21st century architectural practice are going to be analyzed and consequently, conceptual and perceptional changes related to existing architectural practices and innovative tendencies related
to these are going to be evaluated in terms of technique and form. In line with these new
progresses, what kind of a change and development process has been experienced along
with contemporary architectural comprehension is tried to be explained theoretically both
visual examples and literal expression.
Keywords: Ceramic, Architectural, Innovative Design, Architectural Ceramics, Facade

2

2nd International Art Symposium

Toplumların yerleşik hayata geçmesiyle başlayan ve kendini dış çevreden ayıran
bir boşluk yaratma isteği, mekan kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Mekan kavramı, farklı coğrafyalarda, kültürel ve inanca dayalı bir takım unsurların
etkileşiminde biçimlenirken mekanı oluşturan yapısal eleman çözümlerinde, taş,
çamur, kerpiç gibi doğal malzemelerin kullanıldığı bir mimari pratiği ortaya çıkmıştır. Çeşitli yöntemlerle çamurun dikdörtgen biçiminde şekillendirilmesi ve pişirilmesiyle oluşturulmuş sırlı ve sırsız tuğlalar, seramik malzemenin mimaride
kullanıldığı ilk örneklerden olmuştur (Toydemir, N., 1991).

Görüntü 1. Sırlı Seramik Tuğla, 36 x 60 mm, Djoser Piramidi, Mısır M.Ö.2667

Sanayi Devrimi sonrası yaşanan teknolojik gelişmeler, yapılarda beton, çelik, cam
gibi malzemelerin kullanılmasına kaynak oluştururken, ortaya çıkan mimari pratiği
toplumların iktidar ve ulusal gücünün sembolik bir ifadesi olmuştur. (Foster, 2011,
s.35 - 40). Bu dönemde mimari modernizm, dekonstrüktivizm, postmodernizm
gibi felsefi yaklaşımlarla şekillenirken, Frank Lloyd Wright’ın yapısal sistemlerde
seramiğin kullanımına ilişkin yarattığı algısal farklılıklar Alvar Alto, Arne Jacobsen
ve Henry van de Velde gibi dönemin önemli mimarlarının da mimariye olan yaklaşımlarını etkilemiştir. Jørn Utzon’un dekonstrüktivst anlayışla tasarladığı Sidney
Opera Evi (Görüntü 2) yüzeyinde 1.050.000 adet seramik karo kullanılmıştır. Jørn
Utzon seramiğin yapısal çözümlerde kullanımına ilişkin farkındalık yaratırken, cephelerde seramiğin kullanımı özellikle Doğu Avrupa’da II. Dünya Savaşından sonra
Sovyetler Birliğinde ve daha sonra Asyanın bir bölümünde yaygınlaşmaya başlamıştır (Bechthold, vd., 2015.s.9).

Görüntü 2. Mimar Jørn Utzon’un Tasarladığı Sdney Opera Evi, 1956-1973, Avustralya
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20.yy.’ın sonlarına doğru ivme kazanan seramik teknolojisi ve yapı seramiklerinin
üretimi mühendis, mimar ve tasarımcıların ortak bir çalışma alanı haline gelmeye
başlamıştır. Thomas Herzog, imalatçı Moeding ile birlikte ilk kez havalandırmalı
seramik cephe sistemini geliştirerek mimarlar ve üreticiler arasındaki işbirliğine
dikkat çekmiş, birçok üretici firmanın özel olarak seramik cephe sistemlerine
odaklanmasına kaynak oluşturmuştur. (Bechthold, vd., 2015.s.10) Bu dönemde
ortaya çıkan cephe seramik sistemlerinin, yapının işlevini ve formun yüzey ile
ilişkisini optimize etmek için kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Modernizm ile başlayan mimarinin temel estetik biçimciliğini değişime uğratan
süreç, yüzyılın sonlarına doğru dikdörtgen biçimindeki yapı formlarının da değişmesine olanak sağlamış, birbirinden farklı, eş olmayan geometrilerden oluşan
yapı tasarımları ortaya çıkmıştır. Mimaride gerçekleşen işlevsel ve biçimsel farklılıklar cephelerde ve yapı konstrüksiyonunda kullanılacak malzemelerin de anlamsal ve biçimsel olarak farklılaşmasına neden olmuştur.
20.yy.’da yapı formundaki yeni arayışlar yüzey etkilerinin de farklılaşmasına, çeşitlenmesine kaynak oluşturmuştur. Bu dönemde yapının formu, yüzeyden ayrılarak yüzeyin ayrı bir tasarı alanı olarak değerlendirmesi gerekliliğini doğurmuş,
renk, doku zıtlık, ritm gibi öğelerde yüzey tasarımında etkin rol oynamaya başlamıştır. 20.yy.’ın başlarında Bauhouse ile birlikte renk ve mimari ilişkisi yeniden
gündeme gelirken, yüzyılın sonlarına kadar renkli cephe uygulamalarının sayısında herhangi bir artış gözlemlenmemiştir (Mclachan, F. s.34). 21. yüzyılın sonlarına kadar rengin mimaride aktif bir şekilde kullanılmamasının, renklerin çevresel
koşullara karşı dirençsizliğinden ve seramik, cam, metal gibi malzemelerin cephe
sistemlerinde kullanım potansiyelinin henüz keşfedilmediğinden kaynaklandığı
düşünülmektedir.
21.yy’da renk alternatifleri ve yoğunluğu, bakım gerektirmeyecek kadar dayanıklı olması şekillendirmede sunduğu alternatifler vb. nedenlerden dolayı seramik,
günümüz cephe tasarımının önemli bir parçası haline gelmiştir. Almanya’da bulunan Brandhorst Müzesi cephesinde 36,000 seramik birim, 23 farklı renk sır kullanılarak dikey olarak uygulanmıştır. Uzaktan bakıldığında düzlem gibi algılanan
cephe yüzeyinde bulunan seramikler kullanılan renklerle birlikte yüzeye daha dinamik bir etki kazandırırken, birimler arasındaki boşluklar izleyicinin bulunduğu
açıya ve hareketine göre farklı renk etkileri vermektedir.
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Görüntü 3. Brandhorst Müzesi Münih, Almanya ,2009

21.yy. mimarisinde rengin kullanımının yaygınlaşmasını tetikleyen diğer bir unsur
ise mimarinin çevresi ile olan etkileşimini ve ilişkisini güçlendirme çabası olarak
yorumlanabilir. The John and Mable Ringling Museum of Art sanat merkezinin
cephesi ve çevresiyle olan ilişkisi bu yorumu kanıtlar niteliktedir. Ormanlık alan
içerisinde bulunan merkez cephesi yüzeyinde, yeşil sırla renklendirilmiş seramik
birimler kullanılmıştır. Parlak sır yüzeyinde oluşan doğal yansımalar yapıyı ve yapı
yüzeyini doğanın bir parçası gibi algılamamıza kaynak oluşturmuştur.

Görüntü 4. John and Mable Ringling Museum of Art

Seramik şekillendirme yöntemlerinin geliştirilmesi, dış cephelerde seramiğin kullanımının artmasında etkin rol oynamıştır. Extrüzyon araçlarının geliştirilmesi başlangıçta sadece boşluklu tuğla üretimi için kullanılırken 1960'lı yıllarda Fransa'nın
Marsilya kentinde bulunan Uniceram SA firması tarafından geliştirilen hidrolik kumandalı piston ekstrüzyon aracı yapısal seramik ürünlerin geliştirilmesine kaynak
oluşturmuştur (Bender. W. and Böger. H. 2009 s.88). Ekstrüzyon geniş hacimli üretim yapan fabrikalar tarafından yaygın biçimde kullanılmaya başlarken, düşük hacimli üretim yapan atölyeler de günümüzde bu yönteme başvurmaktadır. Seramik
sanatçısı Nathan Craven düşük hacim seramik ekstrüzyonve mimaride seramiğin
kullanım olanaklarını araştırmaktadır.
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Görüntü 5. Nathen Craven tarafından tasarlanan ekstrüzyon seramik tuğla

Görüntü 5’te Nathen Craven tarafından tasarlanan ekstrüzyon seramik tuğlalar,
geçmişte yüzeyi örtmek için kullanılan tuğlanın günümüzde gerek biçimsel gerekse işlevsel olarak evrildiğinin kanıtı niteliğindedir.
İspanyol Ceramica Cumela firması ve alman NBK firması seramiğin mimaride
kullanımına ilişkin yarattıkları inovatif çözüm önerileriyle birçok projeye imza atmışlardır. Her iki firma da üretim modelinde mühendisler, mimarlar, tasarımcılar
ve seramik sanatçılarıyla çalışmakta olup, proje her bir alanın iş ortaklığıyla gerçekleştirilmektedir. Cumella’nın dünya çapında ses getiren projelerinin temelinde kaynakların doğru biçimde kullanılması ve iyi bir ekip çalışması yatmaktadır.
Cumella’nın iş birliği yaptığı sanatçılardan biri olan Frederic Amat mimari alandaki uygulamalarında resim seramik ve heykel gibi disiplinleri birleştiren projeler
ortaya koymuştur.

Görüntü 6. Eyeball seramik cephe uygulaması, 2011 Ohla Hotel Barcelona Frederic Amat
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Genel olarak üç boyutlu yazıcı adı altında ortaya çıkan katmanlı üretim teknolojileri(AMT), mimari uygulamalar için geliştirilen heyecan verici bir alan olarak
hızlı bir şekilde gelişmektedir. Üç boyut teknolojisi mimari ve ürün tasarımındaki
çağdaş eğilimlere paraleldir; geometrik ve işlevsel olan karmaşıklık arzusu ile bireyselleştirilmiş ve özelleştirilmiş müşteri taleplerini karşılayacak potansiyeldedir
(Bechthold, vd., 2015.s.195).
Katmanlı üretim teknolojileri insan eliyle yapılamayacak kadar kompleks yapısal
seramiklerin şekillendirilmesinde kullanılırken mimari alanda yeni bir yüzey ve biçim dilinin yaratılmasını tetiklemiştir. Bu teknoloji aynı zamanda mimari için tam
zamanlı çalışan otomasyon sistemlerinin ve robotların yaratılmasında etken rol
oynamıştır. Felixrespall ATM teknolojilerinden yararlanarak tam zamanlı çalışan
seramik şekillendiren bir robot geliştirmiştir (Bechthold, vd., 2015.s.205).

Görüntü 7. Felixrespall tarafından geliştirilen seramik şekillendiren robot sistemi

Değişen endüstriyel üretim yöntemleri ve pazar talepleri doğrultusunda programlanmış makineler ve robotlar, mimari ve tasarım alanlarında oldukça benimsenmiştir. Düşük hacimli seramik üreticileri ve artistik seramik üretimi yapan
atölyeler tarafından benimsenmese de önümüzdeki süreçte otomasyon sistemlerinin endüstride yaygın olarak kullanılacağı söylenebilir. Buna rağmen ortaya
çıkan ürünlerin el üretimi ürünlere göre estetik ve sanatsal olarak karşılığı yeni
bir tartışma konusudur.

Sonuç

Geçtiğimiz yüzyıldan günümüze kadar uzanan süreçte mimaride biçimsel ve işlevsel değer sorgulanmış, farklı birçok görüşün paralelinde değişen ve evrilen
bir mimari pratiği sergilenmiştir. Mimari estetikte gerçekleşen algısal farklılıklar
mimariyi oluşturan yüzeylerinde ayrı bir tasarı alanı olarak değerlendirilmesi sonucunu doğurmuş, renk mimaride efektif bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.
Yapı seramiklerinin üretim süreci yapı endüstrileri sanatçılar ve tasarımcıların
iş birliği yaptığı bir alana doğru evrilmiş, seramik cephe sistemlerinin kullanım
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potansiyeli keşfedilmiş ve kullanımı yaygınlaşmıştır. 21. yy’da seramik cephe sistemleri tasarım ve yapı performansını optimize etmeyi hedeflerken her iki yaklaşımda da farklı yüzey etkileri elde edilmiştir.
Yeni malzemelerin keşfi ve gelişen çağdaş mimari anlayışlar ile yapı yüzeylerinde
kullanılan kalın tuğla, beton gibi malzemelerin yerini farklı yüzey ve biçim özelliklerine sahip seramiklerin aldığı gözlenmiştir. Geçmişte kullanılan tuğla, karo gibi
seramik türlerinin anlamsal olarak farklılaştığı da araştırmanın gözlemlerindendir. Geçmiş dönemlerde yüzeyde örtme eylemini gerçekleştiren tuğlanın günümüzde inovatif tasarım anlayışlarıyla birlikte bina yüzeyinde boşluk oluşturmak
için kullanılmaya başlandığı görülmüştür.
Ekstruder araçlarının geliştirilmesi, aynı zamanda üç boyutlu yazıcılar ve endüstriyel robotların gelişimini tetiklemiştir. Oldukça yeni olmasına karşın endüstride
bu sistemlerin yaygın biçimde kullanılacağı düşünülmektedir. Sanayi çağında mekanizasyonun olumlu ve olumsuz birçok sonucu olduğu gibi, teknoloji çağının da
olumlu ve olumsuz sonuçları gelecek yıllarda tartışmaya açık olacaktır.
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Bio Art ve Eduardo Kac
Bio Art and Eduardo Kac
Gülgin Altuğ Taşkanal
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanatta Yeterlilik

Özet

Hergün hepimizin karşı karşıya olduğu, gündelik yaşamda iç içe olduğumuz hızla ilerleyen
teknoloji hayatımızı kolaylaştırıp hızlandırırken günümüz sanat anlayışını da büyük ölçüde etkilemektedir. Sanat, medya, teknoloji ve yaratıcılık içinde bulunduğumuz yüzyılın en
önemli temaları arasında yerini almaktadır. Sanat ve bilim arasında yüzyıllardır süregelen
bu ilişki sanata ve sanatçıya yeni yollar sunmuştur. Duchamp sonrası ortaya çıkan avangart
eğilimler günümüz sanatında tartışılmaz bir etkiye sahip olduğu açıktır. Bu etkinin bir sonucu
olarak çağdaş sanatta multi-medya, fotoğraf, film gibi tekniklerin kullanıldığı işler ön plandadır. Sanatın sınırlarının kaldırılması ile en sıradan, en basit şeyler bile sanatçının yüklediği anlam sonucunda estetik bir hal almıştır. Netice itibari ile estetik nesne kavramı ortaya çıkmaktadır. Özellikle 1960 sonrası ortaya çıkan bu durum kavramsal sanatta ve modernizm sonrası
yapıtlarda, sanatçıların yeni bir anlatım dili üzerinde durmalarına sebep olmuştur. Sanat ve
teknoloji birlikteliğine dayalı olarak, sanat-teknoloji ve bilimsel verilerin harmanlandığı yeni
alanlar yaratılmıştır. Artık sanatçı ve bilim adamı yaratıcı süreçte birlikte hareket etmeye
başlamış, bilimle işbirliği içine girilmiştir. Bu birlikteliğin sonucunda ortaya çıkan sanat anlayışları canlı dokulardan, canlı bakterilere, atık malzemeden, bilgisayar sanatına kadar çok
geniş bir yelpazeye yayılmış durumdadır. Bilim ve sanatın iç içe geçtiği bu noktada ise teknolojinin getirdiği sıra dışı olanaklar ve toplumun üzerindeki etkileri sanatçılarında yapıtlarında
teknolojiden faydalanmaları için farklı sebepler ortaya çıkartmıştır. Sanat ve bilim arasındaki
ilişkinin en belirgin örneklerinden biri olan biyolojik sanat zaman içerisinde gelişen bir alan
olmaktadır. Bilimde kullanılan donanım ve malzemelerden yola çıkan sanatçı laboratuvarda
bir nevi atölye olarak kullanmaktadır. Sanatçının malzemesi kimi zaman bir petri kabı kimi
zaman bir mikroskop olmaktadır. Sanatsal bir bakış açısıyla ele alınan nesne izleyiciye başka
bir perspektiften kavramsal olarak sorgulama ve gözlemleme olanağı sunmaktadır. Kullanılan materyaller yeni teknolojiler sayesinde doğadaki doğal gelişimi algılamaktan ziyade yapay olarak kontrol edilebilen bir nesneye dönüştürülmüştür. 19. Yüzyılın başlarında genetik
bilimin ve laboratuvar tekniklerinin gelişmesi bio-art sanatçıları için ilham kaynağı olmuştur.
Genetik bilimin ilerlemesi, beraberinde yeni toplum-bilim, yeni evren-bilim, yeni kültürel
akımlar ve yeni sanat anlayışı getirerek, dünyayı tekrar inşa etmeye hazırlanırken sanat ve
sanatçıda bu değişim ve gelişimin dışında kalmayarak olaya dahil olmuştur. Dünyada bio-teknoloji, genetik mühendislik ve klonlama yöntemleri kullanarak eserler üreten birçok sanatçı vardır. Dahası Avrupa’daki bazı ülkelerde yalnızca biyolojik sanat yapılan laboratuvarlar
bulunmaktadır. Biyolojik sanatın öncülerinden sayılan Eduardo Kac, laboratuvar ortamında
biyolojik materyaller kullanarak eserlerini üretmektedir.
1990 ‘lı yılların başında telerobotik ve canlı organizmaları birleştirerek radikal çalışmaları ile
ortaya çıkan Eduardo Kac, biyolojik sanatta yapılan işin içinde mutlaka bir canlının aktif bir
gelişiminin ve değişiminin olması gerektiğini söyler. Sanat ve teknoloji bilimleri profesörü
olan Eduardo Kac, biyoteknoloji ve genetiği kullanarak yeni bilimsel teknikler ile kışkırtıcı
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işler yaratmıştır. Bilimdeki bu ilerlemelere paralel bir şekilde biyolojik sanatın gelişimine yakından bakarak Kac'ın sanatı üzerinden bu ilişkiler incelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: BioArt, Eduardo Kac, Teknoloji, Çağdaş Sanat, Sanat ve Bilim

Abstract

While the rapidly advancing technology that we face daily and are involved in every day is
facilitating and speeding up our lives, it is also impacting the understanding of art in the
present day to a great extent. Art, media and technology take their places among the major
themes of the present Century. This relation that has been going on for centuries between
art and science has offered new means to the artist and to art. It is clear that the avantgarde
tendencies appearing after Duchamp have an undenaible impact in the art of the present
day. As a result of this impact, works in contemporary art, where techniques such as multimedia, photography and film are highlighted. With the elimination of the limitations in art,
even the most ordinary, simplest things became aesthetic as a consequence of the significance brought on by the artist. As a result, the concept of aesthetic items comes about.
This situation that appeared especially in the post 1960 era has caused artists to dwell on
a new language of narration in conceptual art and post modern works. Based on the union
of art and technology, new spaces where art-technology and scientific data are blended
were created. Artists and scientists are now moving together in the creative process and
collaborating in science. The understandings of art coming about as a result of this union
has spread into a very wide range from live tissues to live bacteria, from waste materials to
computer art. At this point where science and art are intertwined, the extraordinary possibilities brought about by technology and their effects on society created different reasons
for artists to take advantage of technologies in their works. Biological art that is one of the
most distinctive examples of the relationship between art and science is becoming an area
that is developing in time. Starting with the equipment and materials used in science, the
artist is using the laboratory as a sort of workshop. The materials of the artist becomes a
petri dish at certain times and a microscope at other times. The object that is considered
with an artistic point of view offers the observer to query and observe conceptually from a
different perspective. Thanks to new technologies, the materials used have been transformed into objects that can be artifically controlled rather than perceive the natural development in nature. The improvement of genetic science and laboratory techniques at the start
of the 19th Century became a source of inspiration for artists of bio-art. The advancement
of genetics brought along with it new society-science, new universe-science, new cultural
trends and a new understanding of art and art and artists were not excluded from this change while preparing to rebuild the world and were included into the event. There are many
artists in the world that produce works by using bio-technology, genetic engineering and
cloning techniques. Furthermore, there are laboratories in some countries in Europe where
only biological art is created. Considered one of the pioneers of biological art, Eduardo Kac
produces his works using biological materials in the laboratory environment.
Coming out at the start of the 1990's with his radical works, joining together telerobotic and
live organisms, Eduardo Kac states that there must definitely be the active development
and transformation of a living being in the work performed in biological art. A professor of
art technology sciences, Eduardo Kac created provocative works with new scientific techniques utilizing biotechnology and genetics. Parallel to these advancements in science, the
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development of biological art was closely observed to examine these relationships through
the art of Kac.
Keywords: BioArt, Eduardo Kac, Technology, Contemporary Art, Art and Science
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Giriş

Sanat, bilim ve teknoloji uzun bir süredir değişim içerisindedir. Bilim adamı sanat
yapma ve bilimsel araştırma kurumlarına ve uygulamalarına yönelik zorluklar,
etik olup olmama durumu ve sanat konularındaki bir takım sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Güzellik anlayışının öngörülemeyen biçimleri mümkün olmasına
karşın beklenmeyen riskler ve tehlikeler vardır. Bilgisayarların ve internetin paylaşılan araçları tarafından ortaya çıkan yeni teknolojik gelişmeler bilim, sanat ve
teknoloji arasında gelişen yeni alanlar yaratmıştır. Günümüzde yeni nesil sanatçı
araştırmacılar ve araştırmacı sanatçılar sanat bilim ve teknoloji disiplinlerini birbirine bağlayan bir işbirliği içinde çalışmaktadırlar. Belki de günümüz için anlamlı
bir sanat geliştirmekle kalmayıp bilimde yeni konular yaratmanın yanı sıra günümüz ihtiyaçlarını karşılamaya ve teknolojik gelişmeleri teşvik etmeye yardımcı
olan yaratıcı fikirler ortaya çıkmaktadır. Biyoteknolojinin araçları ve süreçleri her
yeni ortamda olduğu gibi sanat içinde eşsiz olanaklar yaratmıştır. Ayrıca biyoteknoloji geleneksel biyoteknolojiye karşı toplumun farkındalığını arttırmada önemli
bir etkiye sahip olmaktadır. Çağdaş biyoteknolojik yöntemler ile genetiği değiştirilmiş gıdalar toplumda sıcak tartışmalara neden olurken bir yandan da toplumda
sessizce kabul görmektedir. Toplumda bu konu tamamen açık olmamakla birlikte
varsa bunun ne gibi faydalar sağladığı ve ciddi çevresel sonuçlarının açık olup
olmadığı belli değildir. Aynı şekilde insan genetiği ile ilgi projeler gibi genetik bilimdeki gelişmeler ve araştırmalar topluma faydanın yanı sıra hiç beklenmedik
kötü durumları da beraberinde getirebilir. Tüm bunları algılayabilmek ve tehdidi
hissetmek için bu alanda uzman olmaya gerek yoktur.

Bio Art

Bio-art yaşamın süreçlerini yöneten çağdaş sanattaki yeni bir yöndür. Biyosanat,
biyo malzemeler, sosyal ya da çevresel uyum olmadan canlı organizmaların dönüşümü, biyoteknolojik araç ve süreçlerin kullanımı gibi yaklaşımları içerebilmektedir. Bu sanat tek bir hücreden, yaşayan herhangi bir canlıya kadar en radikal
yönünü ortaya koymaktadır. Bio-art yaşam ve malzemelerin özelliklerini kullanır.
Bu kullanım kendi türleri içinde organizmaları değiştiren veya yeni özelliklere sahip organik anlamındadır. Biyo sanat aynı zamanda yeni nesiller, yeni konular,
yeni fikirler oluşturarak marjinal hale gelebilir. Biyo sanat, diyaloğa dayalı ilişkisel
modern ve çağdaş sanat nesneleri, ortamlar, olaylar üretmektedir. Buna rağmen
organizma geliştirme, türlerin evrimi ve DNA molekülleri, yaşam süreçleri gibi
öğeleri sanata dahil eder( Kac. 2007, Signs Of Life Bio Art and Beyond. London,
England.).
Joe Davis, MarionLavalJeantet, Benoit Mangin, Stelarc ve Eduardo Kac’in sanatlarını incelemek sanat ve bilimin nasıl bir birliktelik içinde olduklarının anlaşılmasına ışık tutacaktır.
Protein ve genleri doğrudan çalışan Joe Davis, genler ve bakterilerle çalışan bir
sanatçıdır. 1986 yılında hayat ve dişilik simgesini bir E. Coli bakterisine dönüştürmüştür. Mikrovenüs adı verilen bu çalışma moleküler biyolojinin araç ve teknikle-
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rinin kullanıldığı ilk sanat eseridir. O zamandan beri biyo sanat canlı sistemleri sanatsal konular olarak keşfetmek için bilimsel yöntemleri ve teknolojileri kullanan
çağdaş sanat formlarından biri haline geldi(Yetişen, Coskun, Church, & Yun,2015,
734-724).

Görüntü 1. Marion Laval Jeantet ve Benoit Mangin, May the Horse Live in Me, 2011

Nesne tabanlı sanat yapan Marion Laval Jeantet ve Benoit Mangin 1991 den beri
insanın varlığını ve insanın hayvanlarla olan ilişkisinin kısıtlanmasına karşı bir dizi
proje gerçekleştirmektedirler. Hayvan deneyleri, onların biyolojisi, davranış biçimleri gibi konularda multidisipliner bir yaklaşımı vardır. Fakat etik ve duygusal
varoluş ancak dikkatin hayvanlara odaklanarak hassas ve titiz uygulaması ile ilgilidir. Laval Jeantet ve Benoit Mangin’nin sanatsal ortaklığı sanat-nesne yönelimi
üzerinedir. Bu ikili, varoluş şartlarının bilimsel bir sorgusu olarak ekoloji ve sanatsal öngörülerinin merkezinde yer almaktadır. Biyoteknoloji ile ilgili yaptıkları
çalışmalar onlara bio-art hareketi içinde bir yer kazandırdı ve genellikle sanat ile
bilim arasındaki sanatçılar arasında sayılmaktadırlar. “May the Horse Live in Me”
isimli çalışmada (Görüntü 1) Marion Laval Jeantet, trans tür ilişkilerini araştıran
bir projenin parçası olarak at kanı plazmasını kendine enjekte etmiştir. Marion
Laval Jeantet birkaç ay boyunca küçük dozlarda farklı atların immünoglobünlerini kendine enjekte ederek vücudunu atın kanına hazırlamış, bir süre sonunda
bu yabancı kana karşı vücudunda antikorlar oluşmaya başlamıştır. Doz gittikçe
arttırılarak aylarca hazırlık yapıldıktan sonra performansın gerçekleştiği gün yaklaşık bir saat boyunca at plazması zehirlenmeye karşı çok küçük dozlarda enjekte
edilmiştir. Bu işlemin ardından performansın bir parçası olarak toynakları olan bir
aparat sayesinde at ile birlikte yürüyen sanatçı bu süreçte kendisini aşırı güçlü,
aşırı duyarlı ve aşırı gergin hissettiğini söylemiştir. Uyuyamadığını ve kendini biraz
at gibi hissettiğini de dile getiren sanatçı bu performansı 2011 yılında Galeri Kapelica’da gerçekleştirmiştir (Stinès, 2011, http://www.rurart.org/CENTRE-D-ART/
LA-PART-ANIMALE-Art-Orienté-Objetrurart2011/ art-oriente-objet-que-le-cheval-vive-en-moi-rurart2011.php).
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Bilimin sınırı olmadığı gibi sanatın da sınır tanımadığının güzel bir örneğini de
laboratuvar ortamında bakteriler kullanılarak yaratılan sanat eserleridir. Çoğu
sanatçı için bakteriler bir sanat aracı olmasa da Selin Balcı yaptığı çalışmalar ile
yaratıcılığın sınır tanımadığını gösterdi. Bilim ve sanatın harmanlandığı çalışmalara ilgi duyan Balcı, sanat eğitiminden önce mikrobiyoloji alanında çalışmış olmanın avantajlarını kullanarak eserlerini üretmektedir. Balcı, petri kabının içindeki mikroskobik organizmaları kullanmaktadır. Bu mikroskobik organizmalar,
genellikle küf mantarları, bakteriler ve mikroskobik mantarlardır. Aslında doğada
var olan bu canlılarla her gün iç içe yaşamaktayız fakat çıplak gözle görülemeyen
bu canlıları Balcı yaptığı çalışmalar ile görünür hale getirmektedir. Petri kabında
yaşattığı canlıların renklerini kullanarak, bu canlıları kanvas veya kâğıt üzerine
uygulayan sanatçının çalışmaları bir yandan sosyal ikilemlere ve varoluşumuzun
temel prensiplerine gönderme yaparken bir yandan da sosyal çatışmalara dikkat
çekmektedir(Görüntü 2, Balcı, 2013, http://selinbalci.com/statement.html).

Görüntü 2. Selin Balcı, Contamination '32', Microbialgrowth on boards, 60x60", 2013

Biyolojik gelişmeler sanat için yeni keşif alanları yaratması ile başarılı bir sanat
ortamı olarak sanatçılar tarafından fotoğraf, video, bilgisayar benzeri bir biçimde
sanata adapte edilmektedir. Bir dizi operasyonla kol derisinin altına kulak yerleştiren Stelarc bu anlamda iyi bir örnek olarak gösterilebilir. (Görüntü 3)

“Stelarc’ın 2000’li yıllarda gerçekleştirdiği en ilginç performans ise (Ek
Kulak) başlıklı projedir. Sanatçı biyoloji biliminin ulaştığı en son teknolojik
olanakları kullanarak vücuduna fazladan bir kulak yerleştirmeyi tasarlar.
Kulağı ilk önce kafasına yerleştirmeyi uygun görür lakin gerçekleşecek
ameliyat esnasında gözlem yapamayacağı ve yüz sinirlerinin zedelenebileceğini göz önünde tutarak kulağı sol üst koluna yerleştirmeye karar verir.
Sanatçının kendi kulağı model alınarak canlı fare hücreleriyle sekiz adet
kulak yapılır. Bu kulaklar her üç günde bir beslenerek bir bioreaktör içinde
canlı tutulur ve büyütülür. 2006 yılında büyütülen kulaklardan birinin sol
üst kola yerleştirilmesi için Los Angeles’da operasyon başlatılır. Altı aylık
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bir sürecin ardından kulağın uyum sağlayabilmesi için kolda gerekli zemin
hazırlanır. Lakin kulağın kola yerleştirilmesi için gerçekleştirilmesi gereken
ameliyat A.B.D. kanunlarına göre yasaktır. Ameliyat İspanya’da gerçekleşir. Ameliyat esnasında kulağa bir mikrofon yerleştirilir. Ameliyatın ardından sol üst kolda ince bir derinin altında yaşamakta olan fare hücreleri
ile yapılmış kulak duyduğu bütün sesleri bluetooth teknolojisi ile internete
aktarmaktadır. Stelarc dünyanın neresinde olursa olsun ekstra kulağının
duyduğu sesler takip edilebilmektedir.”(Erden, 2012 , https://osman erden.
com/2010/09/10/teknoloji-vucuda-geldiginde).

Bu çalışmaları yaparken Stelarc tıbbi operasyon, bilgisayar teknolojileri, biyoteknoloji gibi birçok alanda çalışanlardan yardım almıştır. Sanatçı insanların normal
duyma algısına müdahale ederek, değişik duygular hissedebilmek için başka insanların gelecekte duyu organlarını kullanabilecekleri fikrini ortaya koyar. Böylece geleneksel bakış açısından bu durumu insanların hem genel hem de bölgesel
olarak farklı bir şekilde algılamasına neden olmaktadır.

Görüntü 3. Stelarc, Third ear, (2003)

Bu süregelen sürecin inanılmaz sonuçları ile baş etmeye çalışsak ta cildin altına
yerleştirilen kulak gibi çalışmalarda biyo teknolojik gelişmelere değinmek aynı zamanda önemli bir durumdur. Sanatı görünür kılmaktan çok bunun ötesinde kalan
ve toplumu etkileyen olaylarla ilgili olarak farkındalığın artması ile 'insan olmanın
anlamı' hakkında farkındalık yaratmayı amaçlıyordu.(Yetişen, Coskun, Church, &
Yun,2015, s.724-734).

Eduardo Kac

Çağdaş sanat ve bilimi birleştirerek eserler üreten Kac 1990’lı yıllardan itibaren
teleprensence ve robotik teknolojileri kullanarak sanatını genişletmiştir. Son yaptığı çalışmalarda ise biyoyeknoloji alanına girerek biyo sanat ve transgenik sanat
alanında çalışmalar yapmıştır. Genetik modifikasyonla değiştirilmiş canlı organizmalar ortaya çıkarmıştır. Kac’in ilgi alanı aslında organizmaların genetik
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yapısı ve insan DNA’sının metnini yeniden yazabilmektir. Genesis çerçevesinde
ele alındığında genom koleksiyonu açısından çok eşsiz olduğu söylenemez. Çünkü bilim adamları genetik yapıların, genetik hücrelerin çalışmasını zaten çok iyi
bir şekilde gerçekleştirmektedirler. Ancak bu çalışmaların geniş çapta popüler
olmasında Genesis önemli bir deneydir. (Kac, 2005, Telepresence and Bio Art:
Networking Humans, Rabbits, andRobots, University of Michigan, Kac, 2015,
.http://www.phil.uzh.ch/elearning/blog/modernity-andlandscape/2015/ 02/09/
life-forms-biotechnology-and-aesthetics-workshop-with-eduardo-kac-and-gabriel-giorgi-march-2015/).

Görüntü 4. Eduardo Kac, Genesis, 1999

Genesis, biyoloji, inanç sistemleri, bilgi teknolojisi, diyalojik etkileşim, etik ve
İnternet arasındaki karmaşık ilişkiyi araştıran transjenik bir eserdir. (Görüntü 4)
Çalışmanın temel unsuru, Kac'ın, incilden aldığı cümleyi Mors Koduna çevirerek
sentetik bir gen olan "sanatçının geni" ni oluşturmasıdır; Morse Kodunu, dönüşüm ilkesine göre özel olarak DNA bazlı çiftlerine dönüştüren bir sentetik gen,
sanatçı tarafından geliştirilmiştir. Genesis geni, galeride gösterilen bakterilere
dahil edilmiş, web’deki katılımcılar ise galeride UV ışık açarak bakterilerde biyolojik mutasyonun oluşmasına katkı sağlamışlardır. İzleyicinin bu katılımı, bakterilerdeki İncil cümlesini değiştirmiştir. Gösteriden sonra, bakterilerin DNA'sı Morse
koduna ve daha sonra tekrar İngilizce'ye çevrilmiştir (Kac, 2005, Telepresence
and Bio Art: Networking Humans, Rabbits, andRobots, University of Michigan).
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Görüntü 5. Eduardo Kac, GFP Bunny, 2000

Bir sanatçı olarak Kac, süreçleri ve işlevselliği geliştirmek ya da bozmak amacı ile
bilimsel gelişmeleri sanata dahil ederek dikkatimizi bu sistemlerin sonuçlarına
odaklamaktadır. Kac genetik laboratuvarı, bilim adamlarının çalışmalarını sanat
galerisine taşıdı ve tüm dikkatleri çekerek bu yeni teknolojilerle neyin mümkün
olduğuna dair toplumun bir fikre sahip olmasını sağlayarak sorunların ve fırsatların anlaşılmasına yardımcı olan bu gelişmelere sanatsal ve eleştirel bir yanıt oluşturdu. 20. Yüzyılın en önemli bilimsel gelişmelerinden biri olan genetik transfer
Kac’in sanatında da önemli bir yere sahiptir. Şöyleki; bir DNA dizisinin yaklaşık 10
üzeri 9 kez kopyasının yapılması ile vücut içinde bulunan unsurlar dışsallaştırılabilir ve dışarıda yaratılmış olan sentetik bir kromozom içselleştirilebilir. Daha açık
bir şekilde ifade etmek gerekirse tıpkı koyun Dolly’ninklonlanmasında olduğu gibi
kişiye ait belirli özellikler aynı türden başka birine ya da Kac’in tavşan Alba’da
(GFP Bunny) yaptığı gibi farklı türden bir başka kişiye aktarılabilir (The Roslin Institute, 1996). Elbette genetik bilim sadece bu gen transferleri ile kalmadı. Günümüzde yasal ve etik olup olmadığı tartışılan sperm ve gen bankalarının oluşturulmasına kadar çok geniş bir alana yayıldı. Bu noktada yeni bir sanat ortamı
olan biyolojik sanat için bazı engellerin olduğu gerçeği de gözardı edilmemelidir.
Bilimsel araştırmalarda kullanılan tekniklerin dar tanımını genişleten biyo sanat;
sosyal eleştirinin, kişisel kaygıların, hayal gücünün ve fantezinin özgürce ortaya
konmasında önemli bir role sahiptir. Bu anlamda yapılmış en önemli çalışma GFP
Bunny olarak gösterilebilir.
Eduardo Kac “GFP Bunny” (Görüntü 5) adlı çalışmasında pasifik okyanusundaki
bir denizanasında bulunan GFP (Green Fluorescent Protein) genini kullanmıştır.
Aslında GFP birçok biyolojik deneyde kullanılan bir gendir. Bu genin asıl kullanım
amacı az bir yapıyı aydınlatarak o yapıyı inceleyebilmek ve geri kalan her şeyden
ayırt edebilmektir. Mikroskobik boyutta ve çok sayıdaki bir hücreye boya damlatarak diğerlerinden ayırt etmenin zorluğu ile başa çıkmaya çalışan bilim adamları
genetik bilimden faydalanarak bu işi hücrenin kendisine yaptırmışlardır. (Birçok
önemli buluşa olanak tanıyan bu geni geliştiren üç bilim adamı 2008 yılında Nobel ödülü almışlardır.) Bu kısmı biraz daha açmak GFP Bunny’nin anlaşılması açı-
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sından yerinde olacaktır. Vücutta bulunan hücresel mekanizmalar düzenleyici ve
kodlayıcı olarak iki kısımdan oluşmaktadır. Her bir hücre her bir protein üretimini
kullanırken kodlayıcı kısım devreye girer, her bir hücrenin neyi ne zaman ve hangi
miktarda kodlayacağını ise düzenleyici kısım belirler. Daha açık bir şekilde ifade
etmek gerekirse bir canlıda bulunan hücreler birbirinden farklı görevlere sahip
olmalarına karşın aynı DNA yapısına sahiptirler. Aynı DNA’ya sahip olsalar dahi
hücreler DNA üzerinde farklı genleri çalıştırırlar. Örneğin X bir canlıdaki bazı hücreleri parlatmak için bu canlıda bulunan Y adlı bir gen sadece sinir hücrelerinde
kullanılıyor. GFP adlı genin yalnızca protein kodlayan kısmını alıp bu canlının Y
geninin kodlayıcı kısmına ekleniyor. Böylece bu canlı kendi Y genini kullanarak
bu proteini üretir ise oraya eklenen GFP genini de kullanacaktır. Dolayısıyla Y’nin
ürettiği protein nereye giderse gitsin parladığı için karanlık bir odada lazerli mikroskop altında görülebilir. Tavşan Alba’nın nasıl yapıldığı tam olarak açıklanmasa
dahi benzer bir çalışma ile vücutta hemen her hücrede her zaman kullanılan genlere GFP geni düzenleyici kısıma yerleştirilir ise hayvandaki tüm hücreler GFP protein üretecek ve UV ışınları altında yeşil görünecektir. (Yalgın, 2011, http://www.
acikbilim.com/2011/12/ dosyalar/bir-tavsani-nasil-yesil-yesil-parlatiriz.html)
Kac’in trans genetik projesi olan GFP Bunny, üç temel yönden oluşmaktadır. Birincisi floresan tavşanı elde etmek ve yetiştirmek, ikincisi bu konuda toplumsal
tartışmaların organizasyonu ve kamuoyu ile çalışma, üçüncüsü ise genodeğişik
hayvanın sosyal adaptasyonudur. Bu şekilde ortaya çıkan hayvanlara saygı ile
davranılmasını ve önceden olmayan bu organizmayı yaparken çok büyük bir dikkat gerektiğini söyleyen Kac daha sonra oluşacak sorunları ve zorlukları da göz
önünde bulundurmuştur. GFP Bunny’i 29 Nisan 2000 yılında kucağına aldığı ana
kadar endişeli bekleyiş yerini sevinç ve heyecana bırakmıştır. Eşsiz doğa ve genetik özelliklerinin birleştirildiği bu özel hayvanın hayatı için Kac büyük sorumluluk
taşıdığını ifade etmektedir. Bu karmaşık ve sosyal bir çalışmadır. Önceden doğada var olmayan bir hayvan ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Burada kastedilen
kültürel, sanatsal ve bilgi olarak olmayan bir hayvandır. Bu çalışmanın temel amacı elbette ki sadece doğada var olmayan bir hayvan yaratmak değildir. Tam tersi
sanatsal ve kültürel anlamda olmayan bir canlı yaratmak yani başka bir anlamda
fantastik bir hayvan oluşturma çabasıdır(Galinskaya, 2004,s.155-157).
Bu projenin ana hedefleri: Değişik bilim alanlarındaki uzmanların diyaloğunu devam ettirme amacıyladır ki; bunlar sanat, bilim, felsefe, iletişim, edebiyat, sosyoloji anlarıdır. Tabi ki bu alanlarda bilim adamları ile topluma etik sorunları ve gen
mühendisliğini kültürel yönler ile bağlamaktır. Aslında dominant amacı organizmanın oluşumunda düşünülen bütüncül anlayışın genetik ile bağlantısı hakkındaki polemiğin teşvik edilmesidir. Biyolojik çeşitlilik ve gelişme, yoğun gen temelli çalışmaların konseptini genişletme ve taransgen hayvan ile insan arasındaki
iletişimin araştırılması da çalışmanın amaçları arasında yer almaktadır. Sosyal
kontekst alanında ise, GFP Bunny’nin ve sanatsal projenin interaktif özelliklerinin
sunumu amaçlanmaktadır (Galinskaya, 2004,s.155-157).
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Kac’in (2005)önerdiği transgenetik sanat sentetik genleri bir organizmaya aktarmak yada bir türden diğerine doğal genetik materyal aktarmak için genetik mühendislik tekniklerinin kullanılmasına ve benzersiz canlı varlıkların yaratılmasına
dayanan yeni bir sanat biçimidir. Moleküler genetik, sanatçının bitki ve hayvan
genomunu kullanarak yeni yaşam formları yaratmasına olanak tanır. Bu yeni sanatın doğası yalnızca yeni bir bitki ve hayvanın doğup büyümesi ile değil herşeyden önce sanatçı, kamusal ve transjenik organizma arasındaki ilişkinin doğası ile
tanımlanır. Mevcut anlaşmazlıklara rağmen trans genetiğin gelecekteki yaşamımızın bir parçası olacağı açıktır.

Sonuç

En önemli teknolojilerin kullanıldığı genetik mühendisliğin hem sanatta hem bilimsel alanda sosyal, tıbbi ve ekonomik olarak gelecek yüzyıl da derin sonuçlar
doğuracağı açıktır. Biyo teknolojilerin çoğu tamamen sentetik canlı organizmalar
üretmek için bir araya getirilmektedir. Böylece güçlü bir teknoloji daha büyük
ekonomik ve siyasi güce sahip olma ile sonuçlanır. Tüm bunların ışığında 1960’larda ilk kez Japon araştırmacılar tarafından yapılan genetik transferler batıda ancak
on yıl sonra anlam kazanmıştır. Klonlama, kök hücre, trans genetik günümüz yaygın terimleri arasındadır. Bu bilimsel gelişmeler çağdaş toplum için umut verici
olmasına karşın öte yandan korkutucu olarak değerlendirilebilir. Biyoteknolojinin gelişimi çevre konularından tıbbi durumlara kadar pek çok sorun için çözüm
olarak görülmekle birlikte biyoteknolojinin yanlış kullanılabileceği gibi yaygın bir
inanışta mevcuttur. Kişisel kimlik kaybı, çevre ve sağlık sorunları, klonlama ve
trans genetik gibi konular endişelerin merkezinde yer almaktadır. Bilimsel temele
dayalı olan bio art çalışmaları bir taraftan bilim adamlarının ciddi araştırma temeline dayansa da, aynı zamanda bilimi hissetmek ve anlamaya olanak tanıyarak
hislere, duygulara seslenmektedir. Ayrıca bu yeni icatların ve bilimsel verilerin
sanatsal sunumu sırasında estetik değerde kazandırılmaktadır. Burada bahsedilen bilime ve bilim adamlarının sanatsal olmayan çalışmalarında bilimsel olarak
tahayyül edilmesidir. Örneğin bir kanser hücresininresmi tam olarak bioartı ifade
etmez. Ancak denizanasının florasının geni aracılığı ile ışıklandırılmış bu hücrelerin resmi artık bir bio art olarak gösterilebilir. Yani sanatçılar canlı materyallerle,
canlı bakterilerle, canlı organizmalarla ve organik süreçlerle çalıştıkları zaman bio
arttan söz edilebilir. Bir taraftan bilim ve sanatı birleştirebilen başka bir ifade ile
bu alanda yeterliliğe ve aynı zamanda holografik (üç boyutlu) bakış açısına, yüce
düşünebilme yeteneğine sahip olan öte yandan, bunu sanatsal olarak yorumlayıp ifade edebilen kişiler bu sanat dalında başarı sağlayabilir (Galinskaya, 2004,
s.155-157).
Belli kuralların incelenmesi (normal, getoregenlik, hibritlik, farklılık ve saflık) semiatik özellikler olmadan komünikasyon şeklinde genetik materyallerin transferleri ve geleneksel çeşitler arası engellerden geçirilmesi amacı ile yapılmış transgen hayvanların yaşama imkanı kavramsal ve duygusal düzeylerde toplumun eşit
algılama yollarının araştırılmasıdır. Yeni hayat formlarının yani denemelerinin
hayata geçirilmesinin stratejileri aracılığı ile sanatın çevresinin genişletilmesi
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amacını da barındırmaktadır. BioArt takipçileri felsefik, sosyal, ekolojik ve biyoteknolojik sonuçlarını bilimsel metotlara adapte ederek bu çalışmaları reflekse
etmektedirler. Bunların en ünlü çalışması GFP Bunny’dir. Bu çalışma Eduardo Kac
tarafından ortaya çıkartıldığında toplumda şoktan hayranlığa kadar çok geniş bir
duygu seli oluşturmuştur. Bu çalışma rezonans bir çalışma olmuştur. Bu noktada
Bulatov şöyle bir soru sormaktadır; projenin sonuçlarına ilişkin kamuoyunun pozitif yaklaşımını aktive etmek mümkün oldu mu? Bulatov bunun mümkün olmadığını dile getirirken bir yıl sonra GFP Bunny’nin ölmesi ile Kac’in projesinin hem
pazarlama hem estetik aşamasını tamamladığını ifade etmiştir. Tinsel bir gen gerçekliği olarak çağdaş sanata adını yazdırmış ve GFP Bunny’nin yaratılmasından
sonra Kac’in projesi mantıklı ve estetik bir varlık olarak tarihe transgenetik sanat
olarak geçmiştir. Kac GFP Bunny’i sergilemeye başladığı zaman özellikle ekolojik
çevre savunucularını şoka sokmuş ve büyük negatif tepkilere neden olmuştur
(Galinskaya, 2004, s. 155-157, Kac, 2013, https://www.artsy.net/article/streaming-museum-eduardo-kac-pioneer-of-bio-art-and/).
Bugün biyogenetik mühendisliğinin teknikleri ve perspektifleri hakkında konuşurken dikkatli olmak ve kesin yargılarda bulunmamak gerekir. Ancak şu anda ortaya çıkan şansları ve riskleri de değerlendirmek gerekir. Çünkü ilk deneylerin geniş kullanımı için bu teknolojik yeniliklerin süreci oldukça uzundur. Transgenetik
kullanım ve çoklu ortama karışma, müdahale etme gibi konularda ortaya çıkan
sorunları öğrenmek, bu yeni imkanları kullanmak kodeksi oluşturmak için geniş
bir zamana sahibiz. Elbette bu yöntemler uzun süreli ve maliyetli olarak karşımıza
çıkmaktadır. Ancak unutmamak gerekir ki ok yaydan bir kere çıktı ve geri döndürmek mümkün değildir. Dolayısı ile tüm bu genetik gelişmeler konusunda ciddi
bir kamuoyu oluşturmak gerekmektedir. Bu kamuoyunun oluşmasında önemli
bir yere sahip olan sanatçıların bu konuda desteklenmesi yerinde olacaktır. Çünkü sanatçılar bilim ve teknolojide gerçekleştiren radikal yenilikleri test etmektedirler. İnsan doğasını topluma açmak ve tanıtmak için sanatçılar böyle bir yol
izlemektedirler. Kac GFP Bunny projesinde vurguyu estetik öneme yapmıştır ve
bununla aynı zamanda transgen teknolojilere pozitif görüşlerin oluşmasına neden olmuştur. Sosyo estetik bakımdan, Avrupa; genetik teknoloji içindeki ilişkiler
bakımından daha ilk adımlarını yaşamaktadır. Şu anda bu durum henüz kültürel
bir şoktur ve bunun nedeni bu alanda çıkan coşkulu durumda, henüz tam olarak
net görüşleri ortaya koymamaktadır (Galinskaya, 2004, s. 155-157, Kac, 1998,
http://www.ekac.org/transgenic.html).
Güçlü bir hayal gücü ile yaratılmış olan sanat eseri yaşamda yaratıcı bir değişiklik
yaratabilir. Geleneksel anlatım yöntemi ile kendini sınırlamak istemeyen bioart
sanatçılarının ortaya koyduğu tavır sonucunda bilimsel ortama doğrudan dahil
olma yada dolaylı olarak farkındalık yarattıkları söylenebilir. Belli bir beceri gerektirmeden yapılan eylemler aslında var olduğumuz dünyada yaşamın bilinmezliği
ve çözümsüzlüğü içinde bilimin ortaya koyduğu yeni durumları sanatsal bir eyleme dönüştürme potansiyeli olan yeni bir alanı ortaya çıkararak sanatsal anlamda
yeni bir tanıma büründürülmüştür.
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Giyilebilir Sanatta Hacim Öğesi ve Yeni Eğilimler
The Volume Factor in Wearable Art and New Tendencies
Arş. Gör. S. Tuğba Arabalı Koşar
Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü
Arş. Gör. Elif Kurtuldu
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Özet

Lif sanatı ile birlikte ortaya çıkan farklılık arayışları, çağdaş dokumalara paralel olarak gelişen yeni sanat alanlarını da beraberinde getirmiş ve “Giyilebilir Sanat”; lif-iplik, insan-kumaş
ve aksesuarlarla ilişkili olduğu bir alan oluşturmuştur. Zaman içinde giyilebilir sanat olarak
kabul edilen eserlerin malzemeleri değişkenlik göstermiş, lif, iplik ve kumaş parçalarına farklı disiplinlere ait olan doğal ya da yapay malzemeler de dahil olmaya başlamıştır. Hacimli
olarak tanımlanan giyilebilir sanat eserleri, heykelsi hacimleri ve biçimleri öne çıkan çalışmalardır. Yaratım sürecinde kullanılan malzemeler, doğada var olan ve yaratımın amacını
belirleyecek bütün nesneler arasından seçilebilir. Giyilebilir sanatta hacim öğesine malzeme
açısından bakıldığında, kumaş, tel, kâğıt, bant, metal, ahşap, cam, plastik, bitkiler ve benzeri
gibi her türlü malzeme bu yaratımın tamamlayıcı parçaları olarak yerlerini alabilirler. Var
olan geleneksel tekstil tekniklerinin yanı sıra günümüz teknolojisinin sunduğu olanaklar da
geleneksel- yenilikçi giyilebilir sanatın oluşmasında etkin bir rol oynamaktadır. Günümüzde
giyilebilir sanat giysi biçimlenmesi içinde giderek heykele yaklaşan bir durum sergilemektedir. Bu anlamda yaratılan giyilebilir sanat eserlerinin pek çoğu giyilmek için değil, sanat
eseri olarak izlenmek ve anlaşılmak için biçimlendirilmişlerdir. Hacim açısından malzeme ve
teknik de bu yaratımın tamamlayıcı parçaları olarak eseri etkilemektedirler. Bu bildiri de ticari moda olgusuna dayanmayan giyilebilir sanatın tekstil malzeme ve tekniklerinin yanı sıra
farklı disiplinlere ait materyallerle bir anlatım aracı olarak nasıl oluşturulduğu, sanatçıların
giyilebilir sanat alanında malzeme ve teknik bütünlüğünde oluşturulan hacim olanaklarını
nasıl kullandıkları, yenilikçi malzemeler ve yaklaşımlardan başka hangi özellikleri ile sanat
alanına dahil olduğu ve olacağı ele alınmıştır.
Anahtar Sözcükler: Giyilebilir Sanat, Hacim, Malzeme, Teknik, Yeni Eğilimler

Abstract

The searches of dissimilarity appeared with fiber art bring along with new art areas which
developed with contemporary wovens. That create a new area as “Wearable Art” related
with fiber-yarn, human-fabric and accessories. Materials of artefacts accepted as Wearable
Art have been changed through time and natural or man-made materials from different disciplines started to include in these fiber, yarn and fabrics. Voluminous artefacts of wearable
art are distinguish with their sculptural volume and shapes. Materials used in the creation
process are choosen among all the objects that exist in nature and determine the purpose
of creation. From the point of view of the volume factor in wearable art, all kinds of mate-
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rials like fabric, wire, paper, tape, metal, wood, glass, plastic, plants can take their place as
complementary parts of this creation. Besides the existing traditional textile techniques,
the possibilities offered by today's technology take an active role in the creation of traditional-innovative wearable art. Nowadays, wearable art in the form of garment is showing
an approaching situation through sculpture. In this sense, many of the works of wearable
art created are shaped with the aim of exhibiting and being understood as artefacts, not for
wearing. In terms of volume, material and technique are also effect artifacts as complementary parts of this creation. In this paper it examined about how wearable art, which does
not refer to commercial fashion phenomenon, created as an expression form by materials
of different disciplines beside textile materials and techniques, how the artists use volume
opportunities created in the material and technical integrity, and how it will be included and
going to be included in the field of art with which features of itself other than innovative
materials and approaches.
Keywords: Wearable Art, Volume, Material, Technique, New Tendencies
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Giriş

Geçmişten günümüze tekstillerin başlangıçta ihtiyaca yönelik olan bir üretimi söz
konusu iken, teknoloji, bilim ve toplumsal gelişime paralel olarak estetik açıdan
da geliştiği görülmektedir. Sosyal, toplumsal, ekonomik gelişimlerin yanı sıra felsefe ve estetik ile her zaman ilişki içinde olan sanat da zaman içerisinde farklı malzeme ve tekniklerin kullanılmasına olanak sağlamıştır. 20.yüzyılın değişen
ve gelişen sanat algısıyla pek çok alanda olduğu gibi tekstil de lif sanatı olarak
yeni bir ifade biçimi geliştirmiştir. Lif sanatı ile ortaya çıkan farklılık arayışlarıyla
çağdaş dokumalara paralel olarak gelişen tekstil malzeme ve tekniklerinin kullanıldığı üç boyutlu, hacimli, heykelsi formların da sanatsal bir kimliğe büründüğü
görülür. Zamanla lif sanatı içerisinde “Giyilebilir Sanat” anlayışı ortaya çıkmıştır.
Melissa Leventon “Artwear Fashion and Anti-Fashion” adlı kitabında giyilebilir
sanatı “bir sanatçı tarafından üretilmiş tekstillerden elde edilen, yine bir sanatçı tarafından yapılmış giysi” olarak tanımlamıştır (Levanton, 2005, s.18). Ancak
zamanla giyilebilir sanat eserleri yalnızca tekstil tasarımcıları tarafından değil,
ressam ve heykeltıraşlar tarafından da tekstil malzeme ve teknikleri kullanılarak
heykelsi formlara sahip, hacimli sanat eserleri olarak da karşımıza çıkmışlardır.
Yeni bir ifade biçimi olarak ilk ortaya çıkışından bu yana farklı disiplinler tarafından yorumlanmakta olan giyilebilir sanatta insanoğlunun ve teknolojinin gelişimi
ve değişimi sayesinde yenilikçi yaklaşımlar ve yeni eğilimler oluşmuştur.

1. Giyilebilir Sanat

Giyilebilir sanat; bireylerin giysiler ile bağıntısına odaklanan, giysinin beden-ruh
ilişkisini esas kılan ve sanatçının fikrini, duygusunu, form ile birleştirerek aktaran
eserleri kapsamaktadır. Giyilebilir sanat, sanatsal bir formu araştırırken dokunma ve görme gibi duyguları da etkilemekte, konu ya da kavram yoluyla geçmişe
ağırlık vermeden estetik konuları ön plana çıkartmaktadır. Giyilebilir sanat hacim-kumaş, işlevsellikle-estetik, performansla-durgun sanat arasındaki sınırları
ortadan kaldırmakta, estetik beğeni ve yaratıcı sanatsal potansiyeli tam olarak
karşılayamayan moda sektöründeki seri üretimle çelişmektedir. Giyilebilir sanatın bu artistik yönü ile uğraşan çok sayıda sanatçı, giysinin sadece bedenle değil,
ruhla da ilişkili olduğu fikrini benimsemişler, fikir, duygu, heyecan ve formun birleşimini yapıtlarına aktararak, bedenin, görsel imajı uyaran ve ifade eden bir araç
olduğunu savunmuşlardır. Bu eseri giyenleri ise, yaratıcılık sürecine yaşam ve
canlılığı ekleyerek eseri tekrar yorumlayan bedenler olarak görmüşlerdir. Bu nedenle giyilebilir sanat eserleri sadece bedeni saran giysiler değil insan ruhunu da
sarmalayan giysiler olarak tanımlanmış ve bu sanatın sanatçıları; sadece kendileri
ve kendilerinin giymesini istediği kişiler için giysi üretme fikrinden yola çıkmıştır
(Dale, 1992, s.8). Giyilebilir sanat ile uğraşanlar yarattıkları eserleri, moda kavramından daha çok, sanat nesnesi biçiminde algılamış ve konumlandırmışlardır. Genel olarak giyilebilir sanat nesnelerine bakıldığında bunları yüzeysel, kavramsal
ve hacimli nesneler şeklinde gruplandırmak olasıdır. Hacimli olarak tanımlanan
giyilebilir sanat eserleri, heykelsi biçimleri ve hacimleriyle öne çıkan çalışmalardır. Bir giysinin moda, kostüm, sanat, tasarım gibi başlıklardan herhangi biri ile
tanımlanması, tamamen sunulan içerik, oluşturulmak istenen anlam ve amaç
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ile ilgilidir. Bu anlamda, içinde bulunduğumuz disiplinler arası ortamda sanatçı
ve tasarımcılar, istek ve eğilimleri doğrultusunda bu tanımlamaların sınırlarında
eserler ortaya koymaktadırlar. Giyilebilir sanat kavramının ilk olarak ortaya çıkışı
bilinmemekle beraber, insanoğlunun daima giyilebilir sanatın düşünce yapısını
oluşturan özgürlük ve özgünlük kavramlarını benimsediği ve sanayi devrimi öncesinde de giyilebilir sanat hareketinin temeli sayılabilecek haute-couture kavramı
ile iç içe olduğu görülmektedir. Kişiye özel tasarım anlamına gelen haute-couturede giysinin muhakkak bir giyeni olmak durumundadır ancak giyilebilir sanatta
böyle bir endişeden kesin söz etmek mümkün değildir. Paul Poiret ve Charles
Frederick Wort’un özgür bir yaratım alanı olarak nitelendirdiği sanatsal giysiler
de giyilebilir sanatın zeminini hazırlayan bir diğer gelişimdir. Tam anlamıyla giyilebilir sanatın bir hareket olarak kabul edilmesi zaman almıştır. Giyilebilir sanat,
Dale’ye göre pek çok bakımdan 19. yüzyıldaki Arts &Crafts ile benzerlikler göstermektedir (Dale, 1986, s.6). Geniş ölçekte ise sanatsal giyimin kökeni Arts&Crafts,
Art Nouveau, Jugendstil, The Vienna Secession, Bauhaus gibi sanatla zanaatı birleştiren akım ve düşünce okullarına dayanmaktadır (Günay, 2012, s.51). 20’lerde
oluşmaya başlayan ve 60’ların sonunda da “Giymek için Sanat” kavramıyla ortaya çıkan “Giyilebilir Sanat Hareketi” o zaman geçerli olan moda anlayışının ana
görüşü dışında bir görüş sergilemiştir. Bu bakış noktasından hareketle sanatçılar
70’lerin başında ticari moda olgusuna dayanmayan giysileri tekstil malzeme ve
tekniklerinin yanı sıra, farklı disiplinlere ait materyallerle bir anlatım aracı olarak
özgürce yaratma olanağı bulmuşlardır (King, 2000, s.16-23). 20.yüzyıldaki sosyal
karışıklıklar, sanatta yaratıcı eylemlerin ortaya çıkmasına neden olduğu için tekstil tasarımcıları bu gelişmeleri yoğun atölye çalışmalarıyla eserlerine yansıtmışlardır (Dale, 1986, s.5). Bu dönemde post modern sanat anlayışının bir getirisi
olarak giyilebilir sanat; giysi biçimlenmesi içinde giderek heykele yaklaşan bir durum sergilemiştir. Böylece gerçekleşen bu heykelsi sanat yaratımları giyilebilme
özelliklerini korumakla birlikte mutlaka giyilebilme şartı taşımazlar. Bu anlamda
yaratılan eserlerinin pek çoğu giyilmek için değil, sanat eseri olarak izlenmek ve
anlaşılmak için biçimlendirilmişlerdir. 20.yüzyılın sonlarına doğru mimari, resim,
heykel başta olmak üzere uygulamalı sanatlar alanında Bianchini Ferier, Erte,
Fernard Leger, Henri Matisse, Jean Cocteau, Mariano Fortuny, Paul Poiret, Pablo Picasso, Raoul Dufy, Raymond Duncan ve Sonia Delaunay ve gibi sanatçıları
dokuma, baskı, dikiş, boyama-baskı gibi tekstile özgü tekniklerle malzemeleri
kullanarak giyilebilir sanat eserleri ortaya koymuşlardır. Sanatçıların üç boyutlu,
heykelsi, giyilebilir nitelikteki bu çalışmaları sayesinde giyilebilir sanat kavramı
kabul edilmiştir. Paul Smith ise bu çalışmalar hakkında “sanatçıların malzeme yetersizliğini avantaja dönüştürerek deneysel çalışmalar ile malzeme ve teknik özgürlüğe kavuştuğunu” aktarmıştır (Adamson, 2007, s.157). Özellikle Janet Lipkin,
Sharon Hedges, Deanne Schwartz Knapp, Raymond Duncan ve Mariano Fortuny
tarafından tasarlanan giyilebilir sanat öğelerinde tekstil malzeme-tekniklerinin
hacim açısından etkilerinin yanı sıra giyilebilir sanatın temel kavramlarından sayılan yaygınlık karşıtlığı fikrini de savunmuş olduğu, dolayısıyla da giyilebilir sanatın bir sanat hareketi olarak da kabul edildiği görülmektedir (Cholchester, 1997,
s.143-144). Giyilebilir sanata konu olan eserlerin hem sanatçı hem de giyen için
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özel bir iletişim biçimi haline geldiği, elle tutulabilir, dokunulabilir tekstillerden
oluşarak sanatçının yaratıcılığı ile malzeme, teknik ve düşüncenin sınırsız çeşitliliği ile birleşmektedir (Levanton, 2005, s.18). İlk zamanlarda lif-iplik, insan-kumaş
ve aksesuarlarla ilişkili olan giyilebilir sanat eserlerinin zaman içinde malzemeleri değişkenlik göstermiş, lif, iplik ve kumaş parçalarına farklı disiplinlere ait olan
doğal ya da yapay malzemeler de dâhil olmaya başlamıştır. Özellikle 21. yüzyılın
gelişen teknoloji ve teknik olanakları sayesinde giyilebilir sanata yeni malzeme ve
teknikler konu olmaya başlamıştır.

1.1. Giyilebilir Sanatta Hacim Öğesi

Genel anlamıyla “bir nesnenin, cismin tüm boyutları ile birlikte uzayda kapladığı yer” olarak tanımlanan hacim kavramı; giyilebilir sanatta malzemeden forma
kadar geniş bir alanda tasarıma etki eden önemli bir faktördür. Giyilebilir Sanat
eserlerinde hacimli formlar malzeme ve tekniğin etkisiyle beden-giysi arasındaki
boşluğu da kapsayacak şekilde yaratılmaktadır. İki boyutlu tekstil tekniklerinin
estetik değerler doğrultusunda üç boyutlu hale gelmesi ile giyilebilir sanatta hacimden bahsedilebilir. “Giyilebilir sanatın yaratım sürecinde kullanılan malzemeler, doğada var olan ve yaratımın amacını belirleyecek bütün nesneler arasından seçilebilir. Hacim açısından malzeme ve teknik de bu yaratımın tamamlayıcı
parçaları olarak eseri etkilemektedirler” (Dale, 1986, s.23). Malzeme ve teknik
aynı zamanda, her sanatçının kişiliğini en iyi ifade eden dışavurumlara yönelebilmesini de olanaklı kılmaktadır. "Eserlere böyle bir bakış açısından bakıldığında da otobiyografik oldukları söylenebilir. King’e göre içsel dünyaların fiziksel
biçimlenmeleridir bu çalışmalar" (Yetmen, 2012, s.93). Giyilebilir sanatta hacim
öğesine malzeme açısından bakıldığında, kumaş, tel, kâğıt, bant, metal, ahşap,
cam, plastik, bitkiler ve benzeri gibi her türlü malzeme bu yaratımın tamamlayıcı
parçaları olarak yerlerini alabilirler. Var olan geleneksel tekstil tekniklerinin yanı
sıra günümüz teknolojisinin sunduğu olanaklar da geleneksel- yenilikçi giyilebilir
sanatın oluşmasında etkin bir rol oynamaktadır. Bu malzeme-tekniklerle özgürce
yaratılan ürünlerin yaratıcısı, malzemesi ve giyeni arasında bir bütünü tamamlama ilişkisi kuran, giysilerin adeta hareket eden bir heykelsi forma dönüştüğü
düşünülebilir. Sanatçılar eserlerini hacimli olarak gerçekleştirdiklerinde; boşlukta
asılı bir biçimde durmasını sağlayarak sergilemişlerdir. Bunun ilk amacı sanat eserini alışılagelmiş giysi formlarından uzaklaştırmak ikincisi ise her giyen ile farklı
bir bütünleşme yaratacak olan giysiyi en basit haliyle anlamlandırmaktır. Giyilebilir sanatta hacim öğesi malzeme-teknik-beden-ruh-fikir etkileşimi içerisinde
formun oluşturulmasında önem kazanmaktadır. Giyilebilir sanat eserlerinin oluşumunda hacim; salt malzeme ve teknikle mümkün olabileceği gibi, tasarım sürecinde doğru kullanılması ve yönetilmesi amacıyla birbirinden çok net bir şekilde
ayrılabilen kavramlar olarak nitelendirilemezler. Bu nedenle giyilebilir sanatta
hacim öğesine etki eden faktörler ön planda oluşlarına göre; tekstil malzeme ve
tekniklerinin etkileri, tekstil dışı malzeme ve tekniklerin etkileri olmak üzere iki
ana başlık altında incelenebilir.
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1.1.1. Giyilebilir Sanatta Tekstil Malzeme ve
Tekniklerinin Hacme Etkileri

Tekstil malzeme ve tekniklerinin etkisiyle hacimlendirilmiş giyilebilir sanat eserlerine bakıldığında geleneksel tekniklerden modern teknolojinin imkânlarına kadar
geniş bir etki alanı karşımıza çıkmaktadır. Dokuma, örme, keçeleştirme, dikiş, katlama, ısıl işlemler gibi tekstil teknikleri ile giyilebilir sanat eserlerine hacim kazandırılmaktadır. Malzemelerde ise, doğal ve yapay lifler, bu liflerden üretilen iplikler, kumaşlar ve tekstil aksesuarlarının kullanıldığı görülmektedir. Bu malzemeler
tekstil veya diğer teknikler ile hacimli giyilebilir sanat eserlerine dönüşmektedir.
Kullanılan doğal veya yapay liflerin özellikleri sayesinde giyilebilir sanatta hacimden bahsetmek mümkündür. Örneğin, yün lifi ile keçeleştirme, termoplastik
yapılı malzemeler ile termofiksaj, ipek ile shibori tekniklerinin hacim öğesi oluşmaktadır. Bu nedenle malzeme ve teknik birbiri ile ayrılmaz bir bütün olarak ele
alınması gereken bir kavramdır. Geleneksel tekstil tekniklerinde hacimlendirme
eyleminin Mısır, Roma, Yunan giysilerinde daha yoğun olarak karşımıza çıktığı ve
Janet Lipkin, Sharron Hedges ve Deanne Schwartz Knapp (Öngen, 2016, s.1241)
tarafından temel fikri ortaya konduğu görülmektedir. Bu eserlere hacim açısından bakıldığında; ilk örneklerin 1960 sonrasında Japon tasarımcıların eserleri ile
bir hareket ve tarz halini aldığı görülmektedir. Hacimli giyilebilir sanat eserlerinin
o dönemde Japon tasarımcılar tarafından önemli bir alan oluşturmasının sebebi,
sentetik liflerin gelişimlerine bağlı olarak ısıl işlemler ile hacimli yüzeylerin tasarlanmasıdır. Miyake’nin geleneksel tekstil tekniklerini yeniden canlandırmak amacıyla teknolojiden de faydalanarak tasarladığı, kalıcı piliseler ile hacimlendirdiği
eserler post-modern sanat anlayışı ile örtüşmekte olan giysilerdir. Miyake’nin
“Pleats Please” adını verdiği koleksiyonu sentetik liflerin bulunuşunun ardından
gelişen termofiksaj yöntemi ile hacimlendirilmiş, piliseli giyilebilir sanat eserleridir. Bu çalışmalarda amaç sadece malzeme kullanımı değil, giysi-beden arasındaki boşluğu kullanarak dikkat çekmek ve hacmi elde etmektir. Malzeme-tekniğin
kazandırdığı hacimli etkilerle oluşturulan giyilebilir bu formlardan heykelsi ve üç
boyutluluğa sahip hacimli sanat nesnesi olarak söz etmek mümkündür
(Görüntü 1).

Görüntü 1. Mutant Pleats, pilise tekniği ile giyilebilir sanat örneği, Issey Miyake 1989-1994
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Milano –Londra -Paris moda merkezleri arasında oluşan etkileşim sonucunda,
80’li yıllarda bir grup moda tasarımcısı modanın anlamını sorgulamaya başladıklarında Caroline Broadhead’de bu sorgulama döneminde giysinin anlamının kavramsal yorumlarıyla uğraşmaya başlamış, sadece modanın şekillendirdiği giyim
yöntemleriyle değil, giyinme olgusunun yaşama yansıyan fikirsel yönleriyle de
ilgilenmiştir. Broadhead, giyilebilir sanat alanında kavramsal anlamda ve büyük
ölçekte ürettiği boyutlu çalışmalarında, ışık ve boşluk kavramlarını ve farklı birleştirme tekniklerini kullanarak, hareketli görünümlü eserler vermiştir. Henrik
Vibskov’un yenilikçi malzemeler, egzotik baskılar hacim ve siluetlerden oluşan tasarımları beş duyuya hitap eden performanslar olarak tanımlanmış, kendi moda
sergileri ile gelişme göstermiştir (Görüntü 2).

Görüntü 2. Henrik Vibskov, hacimli giyilebilir sanat örneği

1.1.2. Giyilebilir Sanatta Tekstil Dışı Malzeme ve
Tekniklerin Etkileriyle Hacim

Giyilebilir Sanat eserlerinde tekstil malzeme ve tekniklerinin yanı sıra disiplinler
arası çalışmaların ve esinlerin bir getirisi olarak tekstil dışı malzeme ve tekniklerin
de kullanıldığı görülür. “Giyilebilir Sanat” yaratımında kullanılan malzemeler de
bir anlamda doğada var olan ve amacı belirleyebilecek bütün nesneler arasından
seçilebilirler. Kumaşlar, tel, kâğıt, bant, at kılı, metal, boncuk, sicim, gazete kâğıdı, ahşap, ayna parçaları, lifler, mantar, plastik, cam, ipek, çiçekler, kurutulmuş
çiçekler, mürekkep, sünger ve benzeri her türlü malzeme bu yaratımın tamamlayıcı parçaları olarak yerlerini alabilirler. Bu türlü malzemeler aynı zamanda her
sanatçının kişiliğini en iyi ifade eden dışavurumlara yönelebilmesini de olanaklı
kılar (Dale, 1986, s.23).
Tekstil malzemelerinin yanı sıra tekstil dışı malzemelerin de giyilebilir sanata dâhil olması bu hareketin bir moda kavramı değil bir sanat hareketi olduğunu da
netleştirmektedir. Bu nedenle de giyilebilir sanat eserleri, estetik değeri yüksek
giyilebilir eserler olmalarının yanı sıra, müze veya galerilerde sergilenebilir sanat
eseri özelliği de taşımaktadırlar. Ahşap, taş, seramik, cam, metal, saç gibi tekstil
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dışı malzemeler, beden üzerinde tekstil gibi giysilere dönüşerek hacimli giyilebilir
sanat eserlerini oluşturmaktadır (Görüntü 3). “Giyilebilir Sanat” anlayışının günümüzdeki önderleri arasında Julie Schafler Dale, Ana Lisa Hedstrom, John Marshall, Marla Weinhoff, Jean Williams Cacicedo, Junya Watanabe, Sandra Backlund,
Yoshiko I. Wada, Kansai Yamamoto, Hüseyin Çağlayan, Issey Miyake, Yohji Yamamato, Alexander Mc Queen gibi pek çok isim sayılabilir.

Görüntü 3. Sandra Backlund, “Body Skin and Hair”, Sonbahar Kış Koleksiyonu 2006-2007

Çalışmalarda, tekstil dışı malzemeler ile bir bağlayıcı zemin ya da bütünlük oluşturması adına tekstil malzemelerinin de birlikte kullanıldığı görülmektedir. Heykelin sert dokusu ile tekstilin yumuşaklık, esneklik gibi kendine özgü estetik dilinin birleşerek Giyilebilir Sanat eseri olarak bir ifade biçimi sunmaktadır. Caroline
Broadhead, Adriana Carvalho, Sandra Backlund, Maison Martin, Nick Cave gibi
sanatçıların çalışmaları tekstil dışı malzeme kullanımına örnek olarak verilebilir.
Bu sanatçılar arasında; heykel, enstelasyon, performans, video ve modayı “Dönüştüren-sanatçı” olarak görülen Nick Cave ise hem tekstile özgü, hem de tekstil
dışı malzeme ve teknikleri kullanarak hacimli giyilebilir sanat eserleri ortaya koymaktadır (Görüntü 4). Öte yandan Nick Cave’in artık birer giyim objesi olmaktan
öteye geçerek tuhaf, alışılmış nesnelerin dışında, bu dünyadan olmayan yaratıkları çağrıştıran çok çeşitli malzemeler ve renkli kurgulardan oluşturulmuş hacimli
giysileri birer çağdaş sanat nesnesi olarak değerlendirilebilir (Leventon, 2005,
s.136).
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Görüntü 4. (Sol), Soundsuit, Miksmedya, kumaş, düğme, kablo, elek, (Orta), Soundsuit, 2012,
kızılcık dalları, tel, döşeme ve manken, (Sağ) Soundsuit, kumaş, Nick Cave, 2014

1.2. Giyilebilir Sanatta Yeni Eğilimler

20.yüzyılın giyilebilir sanat hareketi ışığında, 21.yüzyılda özellikle teknoloji ile tasarımın estetik açıdan ayrılmaz niteliğe kavuştuğu söylenebilir. Kavramsal açıdan
bir giysi biçiminden yola çıkarak tasarlanan giyilebilir sanat eserlerine karşın giyilemeyen sanat eserleri de tasarlanmıştır. Böylelikle sanatı modadan modayı da
sanattan ayıran sınırlar ortadan kaldırılmıştır. Giyilme işlevi olmayan bir elbisenin
yalnızca biçimselliğiyle de anlam ileten yönünün yansıtıldığı düşünülmektedir.
Son yıllarda teknolojinin de gelişmesi ile birlikte tekstil dışı malzemelerin tekstil
malzemelerine yakın görünüm veya işlevler kazanması ile ortaya çıkan hacimli
görünüme sahip ahşap tekstillerin de giyilebilir sanat eseri olduğunu söylemek
mümkündür. Giyilebilir sanatta hacim açısından yeni eğilimlere bakıldığında, teknolojinin bir getirisi olarak hayatımıza giren lazer kesimler ve üç boyutlu yazıcıların daha ön planda olduğu görülmekle birlikte geleneksel teknikler de çağdaş bir
bakışla yeniden yorumlanmıştır. Özellikle son yıllarda, sanat ve tasarım alanında
eğitim veren kurumlarda, disiplinler arası çalışmaların ürünü olarak sunulan giyilebilir sanat öğelerinin yanı sıra, giyilebilir sanatla ilgili yarışmaların da yapıldığı
görülmektedir. Bu haliyle giyilebilir sanat, salt tekstil ve moda tasarımı değil, heykel, seramik gibi üç boyutlu çalışmaların ağırlıklı olarak yapılabildiği alanlarda da
önem kazanmıştır.
Giyilebilir sanat hareketi ile ilişkili yenilikçi çalışmalar yapan bazı tasarımcılar, Iris
van Harpen, Issey Miyake, Yohji Yamamato, Hüseyin Çağlayan, Carol Lee Shanks,
Joan Steiner, Gabriella Marina Gonzalez, Saina Koohnavard, Elvira’t Hart, Noa Raviy ve Bea Szenfeld olarak sayılabilir. Örneğin halen Issey Miyake ile çalışmakta
olan aksesuar tasarımcısı Maiko Takeda, 2014 yılında sentetik malzemeler kullandığı ve “Mind Body” adını verdiği koleksiyonda mantık, vücut ve boşluk kavramlarından yola çıkarak Giyilebilir Sanat için popülerizm karşıtı bir performans
sergilemiştir. (Görüntü 5).
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Görüntü 5. 'Mind Body', 2014, Maiko Takeda

Iris Van Herpen’nın, üç boyutlu yazıcılar ile oluşturduğu giyilebilir sanat eserleri
estetik ve teknik açıdan yenilikçi bir şekilde tasarlanmıştır (Görüntü 6). 2011 yılında sunduğu Capriole adlı koleksiyonunda üç boyutlu yazıcılar ve lazer kesimleri
kullanarak giyilebilir sanata atıfta bulunmuştur. Harpen; siyah, beyaz akrilikleri
kullanarak zihnin ve bedenin karmaşıklığını aktardığını ifade etmiştir. 2017 yılına ait “Between the Lines” adlı koleksiyonda da Harpen yenilikçi malzeme ve
tekniklerin hacimsel etkilerinden faydalanarak fiziksel ve yapısal açıdan dünya
sisteminin kusurlarını, materyallerin boşlukları, uyumsuz şekiller ile zihnin uzamsal ızgaralarıyla birleştirdiğini ve giyilebilir sanat ile ilişkilendirilebilen optik bir
manipülasyonun hipnotik tekrarını siyah ve beyaz ile anlatmak istediğini ifade
etmiştir (www.irisvanharpen.com 01.05.2017).

Görüntü 6. ‘Capriole’, beyaz akrilik giysi, Iris van Harpen, 2011 (solda)
‘Betwen the Lines’ , Iris van Harpen, 2017 (sağda)
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Türk tekstil ve endüstriyel tasarımcısı Hüseyin Çağlayan da; giysi-eşya dönüşümü ile tasarladığı hacimli giyilebilir sanat eserlerinde pek çok farklı materyalden
faydalanmıştır (Görüntü 7). Tasarımlarında özellikle sanat projelerini ulus-aşırılık,
göç ve melezlenme kavramı üzerinden yorumlayan Çağlayan, modern-küresel
olarak tanımladığı parçalarda, mülkiyet nesnesi, arkeolojik tılsım ve kimlik unsurunu da temsil ettiğini ifade etmektedir (Bayraktar, 2010). Bu açıdan hem kavramsal hem de estetik bağlamda eserlerinin dönüşebilir özelliklerinin yanı sıra,
giysinin örtünme ve korunma kavramlarından sıyrılarak kavramsal bir anlatım
biçimine de dönüştüğü söylenebilmektedir.

Görüntü 7. ‘After Words’, pamuklu elbise, sandalye örtüsü ve maun etek-masa,
Hüseyin Çağlayan, 2000

Sonuç

Gelenekten, kültürden, doğadan esinlenen ve doğanın bir parçası olarak insanın kendisiyle bütünleşmesini öneren giyilebilir sanatın, 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 yansıttıkları görülmekte ve giyilebilir sanattan yeni
bir ifade biçimi olarak yararlandıkları düşünülmektedir. Bu sanatı takdir edebilen güncellenmiş değerler bütününün gelişimine paralel olarak günümüzde verilmekte olan yaratımlar kendilerini özgürce ifade etme olanağı bulmaktadırlar.
Başlangıç dönemlerindeki avangard tavır da zamanın gelişimi içinde yerini kendi
alanını belirlemiş bir sanat alanının kendisinden emin duruşuna bırakmaktadır.
Özgürce yaratılan giyilebilir sanat ürünlerinin, yaratıcısı, malzemesi giyeni ya da
sergilendiği mekân arasında tamamlayıcı bir etki yaratan giysilerin adeta hareket
eden- etmeyen bir heykele dönüştüğü görülmektedir. Bu yanıyla giyilebilir sanatın, performans sanatı, vücut sanatı ve diğer benzeri sanatlar ile yakın ilişki içinde
olduğu söylenebilir.
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Bildiri; tekstile özgü malzeme ve teknikler ile tekstil dışı malzeme ve tekniklerle
oluşturulan hacimli giyilebilir sanat eserleri ve yeni eğilimlerde giyilebilir sanatın deneysel yaklaşımlarını ortaya koymaktadır. Kaynaklarda giyilebilir sanatta
hacim öğesi ile ilgili çalışmaların kısıtlı olması sebebiyle, kavram plastik sanatlar içerisinde de incelenmiştir. Bu doğrultuda özellikle 80 ve 90’larda giyilebilir
sanat eserlerinin malzeme ve tekniğin kısıtlamalarından kurtularak sanatla bağ
kurduğu gözlemlenmektedir. Giyilebilir sanat nesnesinin sanata ne kadar yakın
durduğu ya da sanat çerçevesinde ele alınıp alınamayacağına dair tartışmaların
hararetlendiği 60’lardan günümüze gelindiğinde artık bir giysi tasarımının sanat
eseri olarak algılanmasına onu yaratan kişinin karar verdiği; onun ne amaçla nesneyi meydana getirdiğinin önem kazandığı görülmektedir. 21. yüzyılın sanat, tasarım ve estetiğin yanı sıra zanaat ile de arasında ki sınırların ortadan kalkarak
Giyilebilir Sanat eserlerinin galeri ve müzelerde sergilenebilir nitelikte heykelsi,
hacimli formlara dönüştüğü görülmektedir.
Günümüzde giyilebilir sanat eserleri ile kendini özgürce ifade etme biçimi bulan
sanatçılar yalnızca tekstil değil, diğer disiplinlere de ait olan malzeme ve teknikler
ile hacim öğesine farklı kavramlar yükleyerek yenilikçi yaklaşımlar ve yeni eğilimler sergilemektedir. “Giyilebilir Sanat Hareketi”; günümüzde sürekli yenilenmeye
açık, sonsuz fikir, malzeme ve teknik olanağı ile bir iletişim biçimi olmaya devam
edecektir. Gelecekte; estetikten yoksun, özgün ve felsefi bir fikre, görüşe dayanmayan tamamen teknoloji ile yaratılmış insan ile işlev dışında başka bir bağlantı
kuramayan ürünlerin yerine, yenilikçi ürünlerin tasarımında giyilebilir sanatta olduğu gibi beden-ruh ilişkisinin esas alınarak, özgür bir ifade biçiminin yaratılması tüm disiplinler adına sanatın, sanatçının ve sanat eserinin kalıcılığında faydalı
olacaktır.
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Biçimlendirmenin Aracı, Yaratıcılığın Dili Geleneğin Simgesi
Olarak Yöresel Bezler
Regional Fabrics as The Symbol of Tradition, Language of Creativity
and Forming Vehicle
Prof. Günay Atalayer
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü
Öğr. Gör. Ebru Dikmen Varol
Akdeniz Üniversitesi SGSS MYO, Tasarım Bölümü, Moda Tasarımı Programı
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Özet

Bildiri; yöresel bezlerle sanatsal nesne üretimini hedef alan; yöresel bezlerin kültürel kimliğini, teknik belirleyiciliğini, lif özelliklerini sanat diliyle gündeme getirmeyi amaçlayan, “yöresel bezlerle sanat sergisi projesi” ni kapsar.
Bu sergi projesi; BEZCE-2016 “Anadolu’ya Dokunan Bezler” etkinliği kapsamındaki “Yöresel
Bezlerle Sanat” sergisidir. 48’i jüri değerlendirmesi, 12’si davetli olmak üzere 60 sanatçı 61
eser ile yer almıştır. Sergiye katılan akademisyen sanatçılar, yaratıcılıklarının sanatsal ifade
aracı olarak, Anadolu’da üretilen bir yerel bezi kullanmışlardır. Sanatçılardan biçimlendirmenin ana malzemesi olarak seçtikleri bir bezi kullanmaları istenirken; bezin kültürel kimliğinden oluşturulacak özgün hikâyenin görselleştirildiği tekstil heykeller (Heykelimsiler/Üç
Boyutlu Nesneler) hedeflenmiştir.
Sergi projesinin amacı, kültürü taşıyan bir öğe ve yörelerin coğrafi işareti olma yolunda özgün bir nesne olan bezlerin sanat nesnesine dönüştürülmesi; geleneksel özgünlüğün, çağın
sanatsal ifadesi ile buluşması olarak belirtilmiştir. Bildiride bu amacın gerçekleştirilmesi sürecinde yöresel bezlerin sanatsal ifade aracı olarak sanatçılar tarafından kaç farklı anlamda
kullanıldığı irdelenmektedir. Bu nedenle davetli ve jürili sergiye katılan tüm eserler kullanım
açısından esere verdikleri katkının özelliğine göre; gruplandırılacak böylelikle yöresel bezin
kimliği açısından, düşünsel bir değerlendirme yapılacaktır. Her Akademisyenin bezi değerlendirişi farklıdır. Sanatsal yaratıcılığının sürecinde bezin nesnel olanaklarını kişisel bakışına
göre önceler. Yöresel bezin “belirleyici özelliği” her sanatçıda farklıdır. Bu sanatçının görsel
değerlendirmedeki özgünlüğünü de ortaya koymaktadır. Aynı zamanda da yöresel bezin, özgün kimliğini, belirleyici kimliğini de göz önüne çıkarmaktadır. Bildiride konu bu açıdan ele
alınmıştır. Anadolu’daki bezler bir biçimlendirme aracı, bir ifade aracı, bir anlatım aracı, bir
duygu aracı, bir anlatımın konusu, malzemesi, dili olmak gibi tüm bu yönleriyle değerlendirilmiştir.
Proje ile ortak eylemlilik, buluşma gibi olguların sanat - bilim tartışma ortamına sunulması,
yöresel bezlerle heykel için deneysel bir ortak hareket sürecinin katılımcılara önerilmesi,
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böylelikle çağdaş bir bakış açısıyla kültürel olguların yeniden değerlendirilmesi sağlanmıştır.
Sergi projesinde sanatçılar, Anadolu’dan herhangi bir yöresel bez ile yaratıcılıklarını, estetik
ifadelerini hacimli nesneler olarak gerçekleştirdiler. Unutulmuş bezler, sanata dokunurken,
sanatçının elleri de bu bezler ile Anadolu’ya dokunmaktadır.
Sunum, sergi bütünü ve eserleri kapsayan görseller eşliğinde yapılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Bez, Dokuma, Heykel, Sanat, Hacim

Abstract

Declaration; Aiming at the production of artistic objects with local cloths; Covers the art
exhibition project with local cloths, aiming at bringing the cultural identity, technical determinism, fiber properties of local cloths to the agenda with art language.
This exhibition project; BEZCE-2016 “Art Wıth Local Beams” exhibited under the activity
of “Fabrics Touching Anatolia”. 48 jury evaluations, 12 invited guests, 60 artists with 61
works.Academician artists participating in the exhibition have used a local bead produced
in Anatolia as an artistic expression of their creativity. When artists are asked to use a gauze
they chose as the main material of form, Textile sculptors (Sculptors / Three-Dimensional
Objects), where the original story to be created from the cultural identity of the cloth was
visualized.
The aim of the exhibition project is to transform the cloth, which is a unique object in the
way of being a cultural element and a geographical sign of the regions, into an art object;
Traditional authenticity, meeting with artistic expression of the age.In the process of realizing this purpose, it is examined how many different meanings of local cloths are used by
artisans as means of artistic expression. For this reason, according to the nature of the contributions they have given to the guests in terms of usage, all the works participating in the
invited and juried exhibitions ; Will be grouped so that an intellectual assessment will be
made in terms of the identity of the local cloth.While each academic artist has an appraisal
of the cloth and features of the cloth in the work, the look of the cloth is different. This reveals the authenticity of the used cloths. The issue is addressed in this regard. The cloths in
Anatolia have been evaluated in all these aspects such as a shaping tool, a means of expression, a means of expression, a means of feeling, a subject of expression, material, language.
Presentation of events such as joint action, meeting with the project to the environment of
art - science discussion, provision of an experiential joint movement for sculpture with local
cloths was proposed as a participant so that cultural events could be reconsidered from
a contemporary point of view.The Artists in the Exhibition Project realized their creativity
and aesthetic expressions as bulky objects with any local cloth from Anatolia. The forgotten
cloths touch the sanata, and the handler of the artist touches Anatolia with these cloths.
The presentation will be performed in the presence of visuals covering the entire exhibition
and works.
Keywords: Cloth, Weaving, Sculpture, Art, Volume
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Anadolu Dokumacılığı: Yöresel Dokumacılık/Yöresel Dokumalar/
Yöresel Bezler

Arkeolojik bulgular Anadolu’da yaşamın günümüzden yaklaşık 12 bin yıl önceden
var olduğunu söylüyor. Toplumsal yaşamın Anadolu’da hem çok eski bir başlangıca hem de sürekliliğe sahip olduğu kabul ediliyor. Dokumacılık toplumsal yaşam
ile paralel bir gelişim gösteriyor. Bugün sürmekte olan yerel dokumacılık hem geleneksel bir özellik taşıyor hem de yöreye ait bir kimliği var. Bu nedenle Anadolu
dokumacılığı, yöresel dokumacılık, yöresel dokumalar kavramları ile kullanılıyor.
Çünkü günümüzde yöresel özelliklerini sürdüren dokuma yerleri ve dokuma örneklerine çokça rastlayabiliyoruz. Yörelerin adlarını alan dokuma örnekler, bazen
yörede, bazen de yöreden uzak bölgelerde kullanılabilmektedir.
Güzel sanatlar fakülteleri ve ilgili bölümler, zaman zaman yöresel dokumalarla
ilgili gerek üretim gerek pazarlama gerekse biçimlendirme ağırlıklı çalışmalar
yapmaktadır. Bu çalışmalar istihdam artırmak ve bölgeye gelir getirmek temelinde değerlendirilmekte, zaman zaman ise kültürel bir nesne olarak turizm ve
kültür amaçlı tanıtım çalışmaları yapılmaktadır. Tüm çalışmalar çoğunlukla dokumacılığın kullanım nesnesi olarak tarihten gelen geleneksel kullanımına uygun
bir biçimde şekillenmektedir. Bu çalışmalar içinde çok başarılı ve sürdürülebilir
olanların varlığı yadsınamaz.
Yörelerde üretim olarak dokumacılığın devam etmesi, yine yörelerde o yöreye
özgü dokumaların sürdürülmesini sağlamaktadır. Bu dokumaların yöreye özgü
örgü, iplik, bazen hammadde özellikleri taşımakta, kullanım özelliği ya da biçimsel özelliklerde benzerlikler de gösterdiği görülmektedir.
Örneğin; aynı adı alan bezler farklı özellikleri taşıyabilir ya da benzer özellikteki
bezler farklı malzeme ve yapı özelliğinde olabilirler. Ne çeşit benzerlik olursa olsun, her bez yöresine özgü bir özellik taşır. İşte bu özelliğiyle yöresel dokumacılık
ve yöresel dokumalar sözcükleri anlam kazanmaktadır. Dokuma yöntemi ile üretilmiş bu kumaşlar, geleneksel ağızla yöresel ya da yerel dokumalar olarak kabul
edilirken, genellikle bezayağı örgü kullanılması, hammaddesi ne olursa olsun,
tüm dokumalarda Anadolu bezleri sözcüğünün kullanılmasına neden olmaktadır.
Aslında pamuklu dokumalara “bez” adı verilmesi daha yaygındır. Ancak bir sembol olarak bez tanımını kullanmak tercih edilmiş ve hammaddesi keten, ipek, yün,
tiftik de olsa “yöresel bezler” tanımı sembol olarak kullanılmış ve tüm Anadolu
yöresel dokumacılığı için yöresel dokumalar tanımlamasına, bezce etkinliği kapsamında yer verilmiştir. Geleneksel, yöreye ait ve kumaş dokumasını ifade etmek
üzere sembolik olarak Anadolu’nun bez sözcüğü uygun bulunmuş ve yöresel dokumalar için bez sözcüğünden hareketle sanatçı yaklaşımıyla sanat etkinliği için
imgesel bir algı yaratmak amacıyla; BEZCE kavramı kullanılmıştır.
Ancak akademik bir tanımlama yapacak olursak, etkinlik kapsamında kullanılan
tüm kumaşlar için “ yöresel dokumalar” ifadesi doğru bir tanım olacaktır.
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Bezce 2016 “Anadolu’ya Dokunan Bezler” Etkinliği, “Yöresel Bezlerle
Sanat Sergisi”

BEZCE adlı sanat, tasarım etkinliği kapsamında; 21.yy Anadolu dokumacılığına
“daha doğrusu yöresel dokumacılık ve yöresel dokuma örneklerine” başka bir boyuttan yaklaşmak söz konusudur. Kültürel değeri olan, kültür taşıyıcı bir öğe olarak kabul edilen, dokuma örnekler bir sanat nesnesi olma ya da bir sanat nesnesinin biçimlenmesinde yer almak üzere projelendirilmiştir. Bu proje kapsamında
Güzel Sanatlar Fakülteleri tekstil, sanat ve tasarım alanındaki akademisyenlere
“Anadolu’daki istedikleri bir yöresel bez (yöresel dokuma) ile çalışarak sanatsal
bir nesne oluşturmaları “ konusunda çağrı yapılmıştır.
Bu bağlamda yöresel dokumaları çağdaş bir yaratının ilk maddesi olarak kullanmaları istenmiştir. Bezi farklı bir estetik nesneye dönüştürerek, görsel estetik konumuna yeni bir özellik katmak, böylece geleneksel bezin sanatsal bir düzlemde
yeniden gündeme gelmesini sağlamak, istihdam ve sürdürülebilirlik için başka bir
boyut getirecek (sanatçının geleneksel bezi kullanması ile yeni bir kullanım alanı
yaratılması-tasarıma olan dikkatin çekilmesi) sanatsal bir destek hedeflenmiştir.
Üretici dokuyucu çok farklı bir sanat nesnesine dönüşen yöresel bezin kazandığı
estetik görsellikten etkilenebilecektir. Bu durum bezin günlük kullanım nesnesi
olan; yeni üretimlerinde, teknik, estetik, yapısal farklılıklara ulaşmak için tasarımcı ve dokuyucu arasında özgün ortaklıklara yol açacaktır. Öte yandan birçok
sanatçının kullanılabilir bir malzemeyi eserinin hammaddesi-temel malzemesi
olarak kullanması için fark etmesi sağlanmış olacaktır. Ortaya çıkan sanat nesneleri güncel tasarım nesneleri için esin kaynağı olabilecektir. Bütün bu yaratımlarla
yöresel üretimin artması, dokuyucu açısından istihdam sağlanması ve yerel üretimde sürdürülebilir yeni alanların gündeme getirilmesi öngörülmektedir (başka
sanatçılar bu bezi talep edebileceklerdir).
Unutulmuş bezler, sanata dokunurken, sanatçının elleri de bu bezlerle Anadolu’ya dokunacaktır. Bildiri ile yöresel bezlerle sanatsal nesne üretimini hedef alan
“bezce” sanat sergi projesini ele alarak, “ortak sanatsal yaratıcılık eylemi” irdelenmektedir.
Çünkü projeye katılan akademisyen sanatçıların yaratıcılıklarının sanatsal ifade
aracı olarak temel malzemesini Anadolu’dan seçtikleri yerel bir bez oluşturulmuştur. Böylelikle bu bezleri kullanmaları sağlanarak, bezin kültürel kimliği ile
oluşan özgün hikâyesi ile tekstil heykeller (üç boyutlu heykelimsi çalışmalar )hedeflenmiştir. Kültür taşıyıcı öğe olarak “yörelerin coğrafi işareti” olabilecek özgün
bir üretim nesnesi olan bezlerin, sanat nesnesine dönüşümü ile geleneksel özgünlüğün, sanatçıların özgün anlatımlarıyla buluşacağı öngörülmüştür
(Şahin, A Meral, Y. 2012).
Bildiri bu amacın gerçekleştirilmesi sürecinde, yöresel bezlerin sanatsal ifade aracı olarak sanatçılar tarafından kaç farklı anlamda kullanıldığını gözlemektedir. Bu
amaçla davetli ve jürili sergiye katılan tüm eserler, bezlerin kullanımı açısından
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esere verdikleri katkının özelliğine göre gruplandırılarak, düşünsel bir irdeleme
yapılmıştır. Sunumda tüm görseller kullanılırken yazı kapsamında gruplandırılarak örnekler verilmesi yeterli görülmüştür. Hem eserler ve hem de sahiplerinin
kimlikleri gözlendiğinde, 1) Tekstil malzemesini ilk kez kullananlar; 2) İlk kez bu
projedeki amaçla kullananlar; 3) Tekstil malzemesini ilk kez farklı bir açıdan irdeleyenler; 4) Farklı bir sanat disiplininden bu konuya katkıda bulunanların var
olduğu görülmüştür. Bu guruplardaki çok sayıda farklı bakışın yöresel bezlerin
estetiğine katkısı nihai hedef olarak gerçekleşmiştir.

Yöresel Bezlerle Sanat Etkinliğine “Tasarımcı Bir Bakış”

Bildiride yöresel bezlerin kullanıldığı bir etkinlikten söz edilirken; bir serginin ardından düşündürdüklerinden daha fazla bir anlam ortaya çıkıyor. Çünkü biz öncelikle Anadolu bezlerinin sanatın malzemesi olması projesine dikkat çekiyoruz.
Daha açık bir deyişle, yöresel bezlerin bir sanat objesinin temel malzemesi olması
veya sanatsal yaratıcılığın malzemesi olarak bezlerin ele alınmasından bahsediyoruz. Sanatsal yaratıcılığın ortaya konduğu kullanım malzemesi olarak bezleri
ele aldığımızda, kullanım nesnesi olmaktan öte bir anlam yüklendiğini görüyoruz.
Bu durumdaki yaratıcılık nesnelerini (tekstil heykeller) gözlemleyerek, bu sanatsal etkinliği izleyerek; sanat objesi yaratmada yöresel bezlere sistemli bir bakış
yaptığımızı söyleyebiliriz.
Öncelikle bu eserlerde yöresel bezler sanatsal yaratmanın temel nesnesidir.
Sanat objesi yaratım sürecini sanatçı yalnız yaşamıştır. Ancak sonuç üzerinden
bir değerlendirme yapılmaktadır. Öte yandan yöresel bezlerin kültürel ortaklığı olduğunu düşünürsek, tüm sanatçıların yaratım sürecinde farklı bir ortaklığın
içinde olduğu da görülebilir. Tüm bunun ötesinde sanatçının özgün kimliği dikkat
çekmektedir. Yöresel bezleri kullanarak tekstil heykeller yapıldığı ve deneysel bir
çalışma gerçekleştirildiği, bunun, ayrı mekânlarda gerçekleşen “özgün bir grup
yaratıcılığı denemesi” olduğunu da söyleyebiliriz.
Yöresel dokumaların estetik ve teknik kimliklerini ortaya çıkaran, gündeme taşıyan ve üreticiyi sürekli üretim faaliyeti yapmak için özendiren sanatsal bir destek
anlamını da taşımaktadır. Çünkü yöresel dokumacı, ”Bezce” kapsamında bir çalıştaya katılmış, yöresel bezlerle tasarım sergisinin üretim aşamasında tasarımcılarla birlikte çalışmış ve sergisini izlemiştir. Ardından aynı bezlerin sanatsal bir
eylemin sonucunda sanatçının yaratıcılığının malzemesi olarak kullanıldığı ve sanatsal yeni bir nesneye dönüştüğü yöresel bezlerle sanat sergisini de izlemiştir.

“Bezce” Yöresel Bezlerle Sanat Sergisinin Özelliği

Serginin özelliği, etkinliğin amacında da belirtildiği gibi, “Yöresel Bezlerin” kültürel özelliğini, teknik belirleyiciliğini ve lifin önemini sanat diliyle sanat ortamına
getirmektir. Bu gündem çok sayıda sanatçı tarafından oluşturulmuştur. Böylece
gelenek ve kültürel bellek ile ona eşlik eden çevresel etmenlerin; bilim ve teknoloji desteğinde yeni bir döneme girdiği görsel olarak ifade edilebilmiştir.
Öncelikle Bezce, “Anadolu’ya Dokunan Bezler Sanat Sergisi”; çok sayıda sanat
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yöntemi ve tekniğini kullanma, aynı sanat dili ile (bir dokuma bezin aracılığıyla
heykel) ortaya koyma eylemliliğidir. Bildiri bu eylemi ve katılımcıların farklı bakışlarını irdeleyerek, farkındalık yaratma hedefini gerçekleştirmiştir.
Sanatçılar, Anadolu’dan herhangi bir yöresel bez ile yaratıcılıklarını, estetik ifadelerini hacimli nesneler olarak ifade etmişlerdir
Aynı zamanda, yerli ve yabancı birçok sanatçının, ortak bir felsefe ile ve aynı dili
kullanırken (yöresel bir bezin yöreye ait hikâyesi- yöresel bezle hacim yaratma)
farklı yaratma yöntemleri ve kişisel- sanatsal tekniklerle ayrı ayrı ülkeler ve mekanlarda, paylaşımlı bir yaratım eyleminde buluşmasının sanatsal anlamını irdelemek ve sanat eğitimi alanındaki akademisyenlerin görüşüne sunmak mümkün
olmuştur.

Sanatçıların Malzemeyi Kullanmaları Üzerine Bir Bakış

Sanatçının eserini oluştururken yöresel bezlerin hangi özelliğini öne aldığı ya da
bezi hangi bakışla değerlendirdiği konusu bu araştırmanın özünü oluşturuyor. Bu
nedenle; yaratma eyleminde, yöresel bezlerin işlevine bağlı olarak (sanatçının
yaratıcılığı - sanatçı özgünlüğü -sanatçının bezi ele alışı ) eserleri 11 başlıkta gruplandırıyoruz.
1-Sanatsal bir formu kaplama işlevi gören yöresel bez: Bir kısım eserde kullanılan yöresel bezin sanatçı tarafından öngörülmüş bir hacmi çevreleyip, kaplayarak, bir anlamda o hacme yapıştırılarak biçim verildiği görülmektedir (Görüntü 1).
Sergide 3 katılımcı malzemeyi bu doğrultuda kullanmıştır.

Görüntü 1. Nurettin Bektaş (Heykeltıraş)/ İsimsiz, Gaziantep Kutnusu
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2- Sanatsal biçimin dokusunu oluşturmada yöresel bez: Yöresel bez, sanatçının
seçimi olan bir dokuyu oluşturmuştur. Bu dokulu nesneyi oluşturacak doku birimleri yapılırken, bezin doku yapma olanağı ile yaratılan birim hacmin dokusu
belirlenmektedir. Bu birimler başka bir malzeme ile yapılsa daha farklı bir doku ve
hacim oluşumu söz konusu iken; bezin özelliği bu görselliği sağlamıştır. Parlaklığı,
ışığı yönlendirmesi, derinlik ve yükseklikler bezin özelliği ile özgünleşmiştir (Görüntü 2). Sergide 7 katılımcı malzemeyi bu doğrultuda kullanmıştır.

Görüntü 2. Gülcan Batur/Akıl Oyunları, Ödemiş İpeği

3- Bezin temel özelliğini değerlendirmede yöresel bez: Bazı eserlerde yaratılan
hacim bezin temel özelliğini öne çıkarmaktadır. Daha açık söylemle, bezin yapısı
hacmi oluşturmayı sağlamaktadır. Eser bezin bu yapısal özelliğinin getirdiği bir biçimi ortaya koymaktadır. Sanatçı bezin bu özgün özelliğini ustalıkla kullanmakta,
yapı sanatçı eliyle adeta kavramlaşmaktadır. Kıvrak bez/ bükülü bez eserde çok
etkili kullanılmış, doğal hacimler oluşturulmuştur (Görüntü 3). Sergide 7 katılımcı
malzemeyi bu doğrultuda kullanmıştır.

Görüntü 3. İrem Sabanuç Gönül/ Arina, Buldan Bezi
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4- Bezin rengini değerlendirme: Biçimlendirme ve bir hacim yaratma eylemi için,
özellikle yerel bezin renginden dolayı seçilmesi, bezin renk ve biçimini sanatçının
(siyah beyaz kırmızı birlikteliğini) renk değeri olarak kullanması ve estetik görselliğini bunun üzerine kurması fikri ile geliştirilmiş örnekler yer almaktadır. Biçimlendirme bezin renk ve hammaddeden kaynaklanan yapısal özelliği ile oluşturulmuştur (Görüntü 4). Sergide 2 katılımcı malzemeyi bu doğrultuda kullanmıştır.

Görüntü 4. Nigar Demirtay- Nilüfer Ünay Çubukçu/ Zaman, Keles Bezi

5- Bezin özgün ışık geçirgenliğini değerlendirme: Bezlerin dokuları gereği ışık
geçirgenliği olmakla birlikte, bazıları daha geçirgen olarak (tasarlanmışlar/dokunmuşlar) yapılandırılmışlardır. Bu konuda ışıkla ilişkisini öne çıkaran çalışmalarda
bezler arasındaki fark ve özellikler ile doku yapılarının ışıkla ilişkisi bazen sanatçıların yaratıcılığının temel aracı olabilmektedir. Bezce’ de bu açıdan çokça eser
görüldüğü de tespit edilmiştir. Bezden geçen ışık ve onunla oluşturulan hacim
etkisi (Görüntü 5). Sergide 4 katılımcı malzemeyi bu doğrultuda kullanmıştır.

Görüntü 5. Başak Özdemir Uysal/ Anadolu’ya Dokunduk, Hoşgör (Buldan-Denizli)Harbiye İpeği(Hatay)- İbecik Dastarı(Burdur)
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6- Malzemenin lif özelliğinin değerlendirilmesi: Bir kısım sanatçı kullandığı dokumanın hammaddesinin özelliğini öncelemiş ve bu özellikten yararlanmış, aynı
zamanda bezin bu özelliğinin de farkına varılmasını sağlamıştır. Böylece Eser bir
hacmi yaratırken bu hacmi oluşturmada kullanılan dokuma (bezin yapısı) kendi
özelliğini de (örgü/ sıklık/ iplik/ değişkenleri üzerinden) ortaya koymaktadır diyebiliriz. Örneğin bir eserde şalşapik kumaşı kullanmıştır. Lif (tiftik) diri ve sert
bir özelliğe sahiptir. Eser dikişle ve başka bir konstrüksiyona gerek duyulmadan
ayakta durabilmiştir. Asıldığında hacimli yapı diriliğini korumuştur (Görüntü 6).
Sergide 5 katılımcı malzemeyi bu doğrultuda kullanmıştır.

Görüntü 6. L.Gül Gündüz/Üç Şehir, Şal Şapik

7- Malzemenin tekniğinin değerlendirilmesi: Desenlendirme tekniği geliştirilmiş
yöresel dokumalar, bu gurupta dokuma eserin atkısı olarak kullanılmıştır (Anadolu’nun düz bezlerinin geliştirilmiş/ desen atkısı olan – tek çözgü çift atkılı yöresel
bezler/ Eflani- Selalmaz- Üzümlü- İbecik gibi yöresel örnekler). Bu kumaşlar sanatçının desen oluşturma eylemine araç olmuş ve dokuma esnasında desen yapan
iplik özelliğine dikkat çekilerek, bez, desen atkısı gibi kullanılmıştır. Böylece yerel
bez, yerel özgün karakteri ile anıtlaştırılmak istenmiştir (Görüntü 7). Sergide 4
katılımcı malzemeyi bu doğrultuda kullanmıştır.

Görüntü 7. Günay Atalayer/ Salda, İbecik Dastarı
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8- Malzemenin kültürel öge olarak öne çıkarılması: Bir yörenin kültür taşıyıcı
nesnesi olan bez, geçmişten gelen özelliklerini, çevre ve coğrafik doku ile ilişkilerini ortaya koymakta, ağızdan ağza anlatılan konulara uyum sağlayan ve sanatçının da hikâyesini o kültürün bir parçası olarak somutlaştıran bir nesne konumundadır. Sanatçı duygusal bir bağla beze yaklaşmış, yöresel bir çevre konusunu,
yörenin bezi ile somutlaştırmıştır. ”Valla Kanyonu ve Kastamonu çarşafı” birlikteliği böyle bir öykünün eseridir (Görüntü 8). Sergide 4 katılımcı malzemeyi bu
doğrultuda kullanmıştır.

Görüntü 8. Ebru Dikmen Varol/Valla Kanyonu, Kastamonu Çarşaf Bezi

9- Sadece biçim verilen bir hammadde olarak değerlendirme: Yöreden bir konuyu öyküleştirirken sanatçının yaratmak istediği formu oluşturacağı hammadde olarak kullanılan yöresel dokuma yalnızca anlatılan konunun biçim verilen bir
malzemesidir. Yine dokumacılıkla ilgili bir efsaneyi, efsaneye uyan bir yerel bezin
kullanımı ile anlatan sanatçının eylemi ve ortaya koyduğu hacimli nesneyle o bezin hammaddesi ve yöredeki önemini de ortaya koyduğunu söyleyebiliriz
(Görüntü 9). Sergide 2 katılımcı malzemeyi bu doğrultuda kullanmıştır.

Görüntü 9. Fatma Engin Alpat/ Lidya II, Ödemiş İpeği
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10- Bezin özgün temel özelliğini bir hacimli yapıya dönüştürme eylemi: Seçilen
bezin temel özelliğinin, özellikle sanatçının oluşturmak istediği formu olanaklı
kıldığını söyleyebiliriz¹. İstenen biçimin oluşumunda, bezin yapısal özelliğinin kolaylaştırıcı olduğunu görmekteyiz. Bazı sanatçılar, uygulamalarda bezin kimliğini
abartarak, özellikle bezi öne çıkaran bir biçim oluşturmuştur. Örneğin bezin kırışma, kıvrak özelliği nedeniyle eser kıvrımlardan oluşan bir yapı olarak tasarlanmıştır. Bezin bükümlülüğü, kıvrılma özelliği, arkasını gösterme özelliği v.b. doku
özellikleriyle eserini oluşturan ve özgün temel yapıyı doğallıkla değerlendiren sanatçılar bezin temel özelliğine dikkat çekmiştir (Görüntü 10). Sergide 4 katılımcı
malzemeyi bu doğrultuda kullanmıştır.

Görüntü 10. Vildan Tok Dereci/ Döngü, Bükülü Bez

11-Bezi iki kültürün buluşması ya da dünya kardeşliği olarak bir kavram değerlendirmesi yapan uluslararası davetli gurup sanatçıları: Bezleri gönderdiğimiz
sanatçılar özellikle kendi yerel bezleri ile birlikte aynı eser oluşumunda iki bezi de
kullanmış ve böyle bir mesaj vermeyi tercih etmiştir. Kültürler arası köprü oluşturmuşlardır. Görselde Meksikalı Sanatçı kendi kumaşları ile ŞalŞapik’i bir arada
kullanmıştır. ”Bezce” (uluslararası etkinlikte) hem davetli hem de jürili sergilerde
katılımcı olan diğer yabancı sanatçılar ise buna benzer mesajları verdikleri ve bağlantı kurdukları bezleri ile yöresel dokumalar, kavramına hem ülkelerinin örnekleri hem de kişisel bakışları ile katkıda bulunmuşlardır. Fin/ Hadim Bezi, Bulgaristan/ Burdur Alaca vb. Sergide 5 katılımcı malzemeyi bu doğrultuda kullanmıştır.

Görüntü 11. Yosi Anaya/ From Ixtayutla to Siirt, Şalşapik-Mixtex
1- Bezin özgün temel özelliği; o dokumayı hem o bölgedeki hem de diğer bölgelerdeki örneklerle karşılaştırdığımızda, diğer bezlerden ayırt edici yanı olarak tanımlıyoruz. Bu iplik hammadde, örgü, renk, kumaş üstü görsel etkiler,
biçimler gibi olabilir.

2. Uluslararası Sanat Sempozyumu

49

Görüntü 12. Raija Jockinen /Between The Softness and Hardness, Hadim Fabric

Görüntü 13. Katerina Tcaneva / Closeness, Burdur Alaca
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Değerlendirme

Bezce ile Tekstil hacimlerde –bezlerin/ dokumanın – olanaklarına bir farkındalık
yaratılmış olup eserlerde; 1)Bezin rengini- hammadde veya örgüden kaynaklanan parlaklığını öne çıkaran bir biçimlendirme yapılmıştır. Biçim bezin özelliği ile
belirginleştirilmiştir (Kutnu gibi). 2) Bezin dokusu da biçime ikincil bir özellik katılmıştır (Nikfer bezi gibi). 3) Üst üste/ yan yana değişik yöntemlerle, bezin katlanabilme özelliğini dikişle tutturarak derin dokulu bir hacim oluşturma yapılmıştır.
Burada yeniden doku yaratma, öne çıkmıştır (Ödemiş ipeği, Buldan ipeği olarak
bilinen bezler gibi). 4) Bazı bezlerin hammadde –iplik-yapısına bağlı geliştirilmiş
yapısal özelliği kendine özgü bir doku oluşturmakta, sanatçının hacim oluşturmasında güçlendirici, kolaylaştırıcı, bir özellik taşımaktadır (bükülü bez gibi). 5)
Bazı yöresel kumaşlarda desenlendirme tekniği yöreye hastır. Bu desen doğrudan
sanatçıyı etkiler onun oluşturduğu biçim, renk, motif etkisi tekstil heykeli oluşturur (Keles bezi gibi). 6) Yöresel kumaşlarda desenlendirme yönteminin sanatçıyı
etkileyebildiği, yöntemin tekstil hacimleri belirleyen anlatım dili olabileceği görülmüştür (Eflani Üzümlü, İbecik, Selalmaz gibi bezler).

Sonuç

Bezce’yi, davetli ve jüri tarafından seçilmiş sanatçıların “yöresel bezlerle sanatsal çalışmalar” veya “tekstil heykel denemeleri” yapan bir gurup akademisyenin
çalışması olarak değerlendiriyoruz. Anadolu'dan 26 farklı bez dokuma örneğinin
kullanıldığını görüyoruz. Bezce’de jürili sergiye 93 eserle başvuru yapılmış, 48
eser çağrıdaki "3 boyutlu olma ve Anadolu bezi kullanarak eser oluşturma" kriterini sağlayarak jüri değerlendirmesinden geçmiş,12'si ise davetli olmak üzere
toplam 60 sanatçı 61 eser ile katılım sağlamıştır. Yukarıda da belirtildiği gibi bu
61 eserde, Tosya Kuşağı, Sal Şapik, Burdur Alaca, İbecik Dastari, İhram, Ayancık
Keteni, Rize Bezi (Feretiko), Elpek Bezi, Buldan İpeği, Hoşgör, Buldan Bezi, Kutnu,
Trabzon Keşanı, Bursa Keleş, Buldan Bükülüsü, Harbiye İpeği, Karabük Eflani, Pamuklu Bez Çanakkale, Kastamonu Keteni, Kastamonu Çarşaf Bezi, Hadim Bezi,
Ödemiş Keteni, Ödemiş İpeği, Beledi Dokuması, Nikfer Bezi, Çanakkale Pamuklusu ve Merzifon Potlu Çarşafı olmak üzere 26 farklı yöresel bez kullanılmış olup, en
çok Ödemiş ve Buldan’da dokunan bezler tercih edilmiştir.
Bir kısım sanatçının daha önceki çalışmalarında lif sanatı, sanatsal tekstil, el sanatı vb. çalışma gruplarında yer alarak bezleri kullandığı bilinmektedir. Ancak bu
sergi katılımında belirgin sayıda sanatçı yöresel bezleri ilk kez 3 boyutlu heykelimsiler olarak kullanmıştır. Ayrıca düzenleme kurulu özellikle başka disiplinlerden sanatçılar davet ederek bezlerin farklı disiplinlerden sanatçıların yaratıcılık
süreçlerinde kullanılmasını amaçlamıştır. Sonuçta, farklılığın somut özellikleri
görülmüştür. Örneğin heykel sanatçılarının seçtikleri yöresel bezi; dokumanın
hammaddesi veya kumaş özelliğinin önceleyerek kullandığı görüşündeyiz. Diğer
tekstil sanatçılarının seçtikleri bezleri herhangi bir şekil verilebilen hammadde
gibi gördüğünü düşünüyoruz. Çünkü doğrudan bezleri şekillendirerek, bezin kendisiyle hacmi oluşturmayı tercih etmişlerdir. Ayrıca ekteki tablodan da (Tablo1)
anlaşılacağı üzere çok sayıda sanatçının geleneksel bir bezi sanatsal bir eylemde
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malzeme (eylemin ilk maddesi) olarak ilk kez kullandıklarını söyleyebiliriz. Bazı
sanatçıların tarzının ve tekniğinin dokunmuş kumaşın dokuma teknikleri üzerinden oluştuğu görülmüştür. Büyük çoğunluğunun Anadolu yerel bezlerini tanıdığı,
bezler konusunda bilgiye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Diğer bir gurup bu sergi
ile önemli bir sanatsal malzemeyi keşfettiklerini ifade etmiştir.
En önemli kazanım ise; yöresel bezleri dokuyan Anadolu dokumacısının- yöresel
dokumacının; kültürel bir nesne olan (dokumanın) ürününün Bezce Sergi çalışması ile sanatsal bir boyut kazanabildiğini görmüş olmasıdır. Yöresel dokumacılar,
bezin konumundan çok etkilendiklerini ifade etmişlerdir.
“Bezce” yöresel bezlerin sanatsal yaratıcılıkta bir değer olabildiğini somut olarak
göstermiş ve birçok sanatçının farkındalık eylemine destek olmasını sağlamıştır.
Başka bir ifade ile Bezce kültür taşıyıcısı dokuma kumaşların değerleri üzerinde;
üreticisinin, sanatsal yaratıcıların, bilimsel araştırmacıların ortaklaştığı bir alan
buluşması olmuştur. Sanat eğitimi alan, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri özellikle tekstil tasarımcıları Anadolu’da bezlerin zenginliği, yörelerin beklentileri ve
bezlerin sonsuz kullanılabilirliği konusunda önemli bir deneyim yaşadıklarını ifade etmişlerdir.
Sonuçta yöresel dokumacı ile akademisyen tasarımcının buluştuğunu ve bezin
sanatsal nesne olarak öngörülen varlığını akademisyen sanatçılarla paylaştığını
söyleyebiliriz.
Yabancı sanatçılar ilk kez tekstil heykel deneyimi yaşayan sanatçılar, akademisyenler; bu sergi ile oluşan etkinliğin bir sanatçı ağı oluşturduğunu belirtmişlerdir.
Ülkeler arasında kültürel bir alış verişin bezler üzerinden yapılmasını anlamlı bulmuşlardır. Bezce sanat sergisinin “ETN European Textile Network- Avrupa Tekstil
Ağı” sorumluları bu oluşumu tartışmaya değer bulmuş ve tekstil forum dergisinde yer vermeyi önermişlerdir.
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Tablo 1. Yöresel Bezlerle Sanat Sergisi/ Eserlerin Sınıflandırılmasından Seçkiler
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Siyasetten Sanata Ütopya
Utopia from Politics to Art
Prof. Dr. Nihat Aycan
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Özet

Siyaset, sanat ve felsefe üçgeninin merkezinde yer alan ütopyalar, bireylerin toplumla ilişki
düzeylerine göre, statüleriyle rollerini ideal şekilde belirleyip geleceklerini tasarımlar. Mutluluğu dile getirme yollarından biri ütopya, diğeri ütopyayı eleştirerek mutluluğu engelleyen
kötü geleceğe dikkat çeken distopyadır. Çalışmada, insanların mutluğunu hedefleyen siyaset
ile sanat, ütopyalarda buluşturulmuş; mutluluk sağlamanın nasıl mümkün olacağı, anti-özcülük sanat yaklaşımlarıyla belirtilmiştir. Çalışmanın araştırma yöntemi, doküman analizidir.
Siyaset ütopyalarındaki daha yaşanabilir ve adaletli bir dünya özlemi, sanatın her türünde de
dile getirilmiştir. Sanatın ütopyayı ifade etmesindeki temel düşünce, kişilerin sadece kendi
varlıkları değil, yaşadıkları dünyanın da daha iyi olmasıdır. Ütopik olanı edebiyattan müziğe,
resimden mimariye, danstan sinemaya kadar geniş bir yelpazede kurgulayan sanat, bu özelliğiyle karakterleri, eylemleri, olayları ele alırken, sınırları zorlayıp son noktaya kadar gitmek
ister. Buna göre, Sanatı entelektüel bir faaliyet şeklinde tanımlayan sanat ütopyaları, sanatın
kültürel bağlamıyla tarihsel ve toplumsal gelişmelerini, dışavurumun eleştirisine odaklanan
anti-özcülük yaklaşımlarını öne çıkarmıştır.
Anahtar Sözcükler: Ütopya, Distopya, Siyaset, Sanat, Anti-özcülük

Abstract

Utopias located in the center of the triangle of philosophy, politics and art design the future
of people according to their level of relationship with the society and by ideally determining their status and roles. One way of expressing happiness is utopia and another one is
dystopia; by criticizing utopia, drawing attention to the bad future preventing happiness.
In the current study, politics and art both aiming the happiness of people are combined in
utopias and how happiness can be created is expressed with anti-essentialism approaches.
Research method of the study is document analysis. Longing for “a more livable and just
world” involved in political utopias has been expressed in every type of art. Longing for
“a more livable and just world” involved in political utopias has been expressed in every
type of art. The main reason for art to express utopia is “to help individuals make not only
their lives better but also the world in which they live.” Art fictionalizing what is utopic in
an extensive spectrum ranging from literature to music, painting to architecture, dance to
cinema wants to reach the final point while dealing with characters, actions and events.
Art utopias defining the art as an intellectual activity; on the other hand, brought about
innovations putting forward the cultural contexts of art and its historical development as
the approaches of anti-essentialism.
Keywords: Utopia, Dystopia, Politics, Art, Anti-essentialism
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Giriş

Antik dönem uygarlıklarından bu yana düşünür ve sanatçılar, yaşadıkları toplumda gözlemledikleri mevcut düzenlerin çelişki ve aksaklıklarını sorgulamışlar ve söz
konusu düzenlerin yerine, uzun vadede de olsa gerçekleşmesi arzulanan ideal bir
toplum düşünü insanlığa seçenek olarak sunmuşlardır. Söz konusu toplum düşünün ideal şekilde gerçekleşmesinin soyut koşullarını siyaset hazırlarken, somut
koşularını sanat hazırlamıştır. Bu hazırlık, insanların mevcut birliktelik koşullarından hoşnut olmamaya başladıkları andan itibaren, ideal birliktelik arayışlarına
zihinlerde, hayali bir şekilde, ütopya olarak, siyaset ve sanat gibi iki temel alanda toplumsal değişimi başlatma girişimiyle yapılmıştır (Aycan, 2002: 170, Çüçen,
2003: 331, Hazar, 2006: 139).
Ütopya, köken olarak Yunanca "yok/olmayan" anlamındaki ou, "mükemmel olan"
anlamındaki eu ve "yer/toprak/ülke" anlamındaki topos sözcüklerinden türemiş;
Thomas More'un 1516'da yazdığı "De Optimo Reipublicae Statu deque Nova Insula Utopia" ya da kısaca, "Utopia" isimli kitabıyla da yaygınlaşmıştır. Bu kitapta,
insanların manevi gelişmelerini sağlamak ve ruhlarını olgunlaştırmak için güzel
sanatlar ve bilimle uğraştıklarından söz edilmiştir. Bilindiği gibi kişilerin biyolojik
yapısı iyiye kodlandığından, kendilerine acı veren her şeyden uzaklaşır, mutluluk
verenlere yönelir. Onurlu, mutlu yaşamayı dile getirme yollarından biri ütopya,
diğeri ütopyayı eleştirerek mutluluğu engelleyecek kötü geleceğe dikkat çeken
distopyadır (Bentham, 2011: 26, Hands, 2011: 52).
Kişiler ideal birliktelik özlemleriyle her tür isteklerini, siyaset ütopyalarıyla sözel
olarak belirtirken; diğer özlem ve isteklerini görsel, işitsel, görsel-işitsel gibi araçsal sanat ütopyalarıyla, çeşitli sanat türleriyle belirtir. Toplum yaşamındaki olası
İdeal birliktelik, siyaset ütopyalarıyla açıklanırken; duygu, düşünce ve değerlerle
ilgili her tür ütopik istek, sanat ütopyalarınca açıklanır. Sanatın ütopik figürü, var
olanların ve var olmayanların birbirine göre konumu olup; kişinin kendisini kaybederek kendinden geçtiği ve kendini “dünyasal” bağlardan kopardığı, iç güdülerini hayata aktardığı, gerçek hakikatin böylece ele geçirildiği ütopik bir etkinlikte
sanat ortaya çıkar. Sanat da, yaşamın en büyük mümkün kılıcısı, yaşama götüren
en büyük ayartıcı, baştan çıkarıcı; kısaca, yaşamın büyük uyarıcısıdır (Becermen,
2009: 31).
Siyaset, sanat ve felsefe üçgeninin ortasında yer alan ütopyalar, bireylerin toplumla ilişki düzeylerine göre, onların statüleriyle rollerini ideal şekilde belirleyerek, geleceklerini tasarımlar (Erkmen, 2008: 13, Ağkaya, 2016: 25).
"Sanatçı, uzun uğraşılardan sonra alnında ışığı ilk hisseden kişidir" diyerek sanatı yücelten ve güzel sanatlara verdiği önceliği, düşünce ve eylemleriyle devrimler şeklinde gösteren M. K. Atatürk’ün de belirttiği gibi (www.atatürkinkilapları.
com), sanatın ütopya ile ilişkisini değerlendirmek önemlidir.
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Çalışmada, insanlara mutluluk sağlamayı temel hedef belirlemiş siyaset ile sanat,
ütopyalarda buluşturularak; mutluluk sağlamanın nasıl mümkün olacağı, anti-özcülük sanat yaklaşımları açısından da belirtilmiştir.
Çalışmanın problem cümlesi, kişilerin kaliteli yaşamalarını sağlayacak siyaset anlayışı ile bunun iletişim dili olacak sanatın ütopyalarda buluşturulmasında ortaya
çıkan bazı sorunlardan oluşmaktadır. Bu sorunlar, ütopyaların siyaset ve sanata
bir bakış açısı getirip getirmediği, getirmiş ise bunun ne tür bakış açısı olduğu ve
ele alış tarzının, siyaset ile sanatı daha anlaşılır kılıp kılmayacağı şeklindedir.

Yöntem

Çalışmamız, araştırma öznelerinden doğrudan veri elde edilmesinin mümkün olmadığı, deneysel olmayan durumlarda; sabit desenler şeklinde kullanılan örtük
yöntemler altında sınıflandırılan ve bağımsız bir araştırma yöntemi olarak ele alınan, doküman analizi çerçevesinde yapılmıştır (Küçük ve Aycan, 2014: 4). Doküman analizi, her bilim alanında olduğu gibi, eğitim bilimleri alanında da oldukça
sık kullanılan bir yöntem olup (Mee, Lan, Chin, 2009: 271, Ritter et al, 2009: 6,
Karadağ, 2010: 54, Çepni, 2014: 25); bu yöntemle, çalışmak istenilen olay veya
olguya ilişkin bilgiyi içeren dokümanlar analiz edilir (Bailey, 1994:11, Yıldırım ve
Şimşek, 2008: 222).

Bulgular ve Tartışma

Bir tavır olarak, status quo’nun eleştirisi ve istenmeyen duruma karşı bir tepki ve
hayal gücü yardımıyla iyinin (ya da bir uyarı olarak kötünün) tasarlanması olan
ütopya, düşünce tarihi ve mevcut toplumsal birlikteliklerle sürekli ve doğrudan
temas hâlindedir. Gelecek yaşantıdaki olası tehlikelere dikkat çeken distopya ise,
kişilerde farkındalık yaratıp, ani sosyal değişimlerin insanlığa verebileceği zarar
konusundan ön uyarı yapmıştır. Sanatın estetik yönüyle sağlamaya çalıştığı ‘herkesi mutlu etme’ amacı, ütopya ve distopyanın da amacıdır. Sanattaki ütopyalar
dünyadakileri bildik şeylerle değil de alışılmadık, rahatsız edici şekilde yorumlayarak belirtmeleri nedeniyle; sanat ve siyaset ütopyaları, status quo savunucularınca şiddetle eleştirilir (Ağkaya, 2016: 27).
Ütopya eserlerindeki ‘daha yaşanabilir ve adaletli bir dünya’ özlemi, sanatın her
türünde dile getirilmiştir. Sanat, realitede karşılığı pek olmayanı, bir bilinç ile
ütopya şeklinde ifade eder. Buradaki en yüce en iyi olana yönelik ütopyalardaki
temel düşünce, sadece kişilerin kendi varlığı değil, ‘yaşanılan dünyanın da daha
iyi olması’ şeklindedir. Ölüm sonrasında yaşanılacağına inanılan dünyadaki mutluluk vaadinin simgesel anlatımı bahçe, ada ve yabanıl doğa gibi tasvirlerle, antik
Greko-Romen'den günümüze, farklı materyal ve yaklaşımlarla ütopik olarak belirtilmiştir (Ateşli, 2016: 11).
Sanat, ütopik olanı edebiyattan müziğe, resimden mimariye, danstan sinemaya
uzanan geniş bir yelpazede, yaşadıkları toplumun kişiliklerinde bıraktığı izlerin,
sanatçılarca zevk veren şekilde ve ustaca kurgulanarak dile getirildiği alandır.
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Bu özelliğiyle sanat karakterleri, eylemleri, olayları ele alırken sınırları zorlayıp
son noktaya kadar gitmek ister. Böyle bir durum, Platon’dan günümüze kadar,
ampiristlerle rasyonalistler tarafından gerekçelendirilen sanat düşmanlığına yol
açmıştır. Sanata getirilen temel eleştiri, ‘gerçekliğin üstünü örtüyor’ şeklindedir.
Eleştirinin arka planında, gerçeklikten duyulan memnuniyetsizliği sanatın ütopik
resimlerle belirtmesi olduğu kadar; gelecekteki gerçekliği de önceden yansıtması
ve bunu da ele aldığı olay, olgu ve karakterlerle en uç noktaya taşıyıp, o anda söylenebilecek en son sözü estetik şekilde söylemesidir (Cevizci, 2012: 172, Toprak,
2011: 5).
Bir yönüyle sanat, ortaya çıktığı dönemin rengini taşısa ve içerisinden çıktığı toplumsal düzenin ideolojisini yansıtsa da; büyük sanat eserlerinin bunların ötesinde
çok daha önemli bir özelliği vardır. Bu durum, 'kültürel fazlalık' kavramıyla açıklanır. Kültürel fazlalık, sanatta kendi dönemini, temsil ettiği ideolojiyi aşan bir "ütopik fazlalık" barındırır. Sanat ütopik olanın dile getirildiği, kurgulandığı en önemli
alandır. Kurgulama edebiyattan müziğe, resimden mimariye, danstan sinemaya
uzanan geniş bir yelpazede sanatın hemen hemen her alanında gerçekleşir. Bu
özelliği ile sanat, karakterleri, eylemleri, olayları ele alıp sınırları zorlayarak son
noktaya kadar gittiği için; ütopik gündüz düşü, sanatın bir ön basamağıdır. Ütopik bilincin en saf ve katışıksız ifadesi olan bu durum, var olan ideoloji içerisinde
olmayan geleceğin doğrularını belirtir. Gelecekteki gerçekliğin bir ön-yansıması
olan sanat, insan bilincinin temel potansiyelini oluşturan hayal gücü ve yaratıcılığı kullanarak yapılır (Toprak, 2011: 6).
Araştırmanın problem cümleleri: hem "siyaset ve sanat gibi farklı iki alanın ütopyalarda buluşturulup buluşturulamayacağı değerlendirilmesi", hem "ütopyaların
siyaset ve sanata bir bakış açısı getirip getirememesi" ve "ele alış tarzımızın, siyaset ile sanatı ne düzeyde anlaşılır kılacağı"? Şeklindedir. Kişiler ideal birliktelik özlemini, siyaset ütopyalarıyla, sözel olarak belirtirken; diğer özlemlerini de,
görsel, işitsel, görsel-işitsel gibi araçsal sanat türü ütopyalarıyla belirtir. Yaşamın
mümkün kılıcısı, uyarıcısı sanat; ütopya ile yaşama götüren en büyük ayartıcı,
baştan çıkarıcıdır.
Felsefe, siyaset ve sanat üçgeninin ortasında yer alan ütopyalar, bireylerin toplumla ilişki düzeylerine göre, statüleriyle rollerini ideal şekilde belirleyerek, geleceklerini tasarımlar.
Farklı kuram, yaklaşımlarla ifade edilen sanat anlayışı, 'zaman ile sanatı aradıkları
yer' ölçüt olarak alındığında, iki grupta belirtilir. Birincisi, Yirminci Yüzyıla kadar
varlık bulan ve sanatın yansıtmacı özünü; sanatsal faaliyet, sanat eseri ya da sanatçıda arayan "özcülüğü yansıtan sanat yaklaşımları" iken, diğeri Yirminci Yüzyıl
sonrası daha çok varlık bulan, madde ile onun biçiminden ayrılmayan, soyut birtakım nitelikler ve formlarla uğraşan, dayanağını sanat psikolojisi, sanat felsefesi
ile sanat sosyolojisinden alarak, dış dünyaya dönük sanat eleştirisi ile dışa vuruma odaklanan "anti-özcülük sanat yaklaşımları "dır (San, 2008: 38).

58

2nd International Art Symposium

Sanat açıklamalarında tamamlayıcı açıklamalar getiren sanat yaklaşımlarından
anti-özcü sanat yaklaşımları, sanat eleştirilerini üç başlıkta belirtir. Birincisi, sanatı praksisi temel alarak, onu entelektüel bir faaliyet şeklinde tanımlayan ve daha
adil bir toplum için, onun diyalektik maddeci dönüşümünü amaçlayan, dönüşümü de gerçekteki şekliyle değil, insanların onu hayal güçleri, muhayyileleriyle
düşledikleri şekliyle, kendilerinden sonraki kimi düşünürlere de yol gösterici şekilde eleştirel şekilde sunan Marksist sanat yaklaşımıdır. İkincisi, sanatı sosyolojik kurum yapılarıyla ilişkisinde, neyin sanat olarak kabul görüleceğinin 'zaman
ve yere göre' sosyal, fiziki çevre ortamı ile ırk, tarihsel an ve dönem ekseninde,
siyaset, ekonomi, din, aile ve teknolojinin farklı yorumlamalarıyla değişeceğini
belirterek, toplum merkezinde ele alınan kurumsal sanat yaklaşımıdır. Üçüncüsü,
sanatın ve sanat eserinin içinde üretilmiş olduğu çağdaki dünya görüşü, gelenekler, inançlar ve sanat anlayışı gibi bütün koşullar, bunların oluştuğu ortam bağlamından hareketle genelde de tikel olayların kurgulanarak ele alınması gerektiğini
eleştiri ile belirten tarihsel sanat yaklaşımıdır (Küçükalp, 2003: 470, Ulusoy, 2005:
12, Ötgün, 2008: 17, San, 2008: 67).

Sonuç

Siyaset alanındaki ütopyalar, eğitim-öğretimi zorunlu ve parasız, kadın-erkek
eşitliği, çalışma saatlerinin azaltması gibi insan onuruna yaraşır, mutlu bir yaşantının ütopik ilkelerini yıllar öncesinden belirtip, önlem alınmaz ise gelecekteki
olası tehlikelere de distopyalar ile dikkat çekerken; sanatı entelektüel bir faaliyet
olarak tanımlayan sanat ütopyaları ise, sanatın kültürel bağlamını, toplumsal ve
tarihsel gelişmeleri merkez alarak vurgulayan, anti-özcülük sanat yaklaşımlarına
dikkat çekmiş ve yüceltmiştir. Yukarıdakilerin sanatçı gerçeğinde ne ifade ettiğini, günümüz ressamlarından İslimyeli, sanatçının gerçeğini düşler belirler sözü ile
(İslimyeli, B. N. Düşünce Durakları: 24 Nisan 2014) belirtmiştir.
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Geleceğin Sanatı Öngörülebilir mi?
Is Future Art Foreseeable?
Arş. Gör. İhsan Hayri Batur
Galatasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü

Özet

Tarih, geçmiş olguları sebep-sonuç ilişkisi içinde açıklayan bir disiplindir. Bu disiplinin tüm
dalları gibi, sanat tarihi de ele aldığı konuyu belli bir nedensellik içinde inceler. Dolayısıyla
sanat dediğimiz olguyu bir yanıyla kendi yaratım süreci içinde, bir yanıyla da çevresel faktörlerin etkisini gözeterek değerlendirmek gereklidir. Nedensellik bağıntısı, felsefenin de üzerinde önemle durduğu konuların başında gelir, öyle ki, ortaya çıkış ve gelişim süreçleri göz
önüne alındığında, felsefe dediğimiz araştırma sahasının esasen bir nedenler bilimi olarak
tarifi mümkündür. Nitekim Antik Yunan’da ilk ortaya çıktığı çağlardan itibaren felsefi arayış,
doğada gözlemlenen olaylar arasındaki bağlantıya ve bunların gerisindeki ilk neden yahut
nedenlere yönelik bir meraktan türemiştir. Doğa filozoflarının başlangıçta salt mekanik koşullandırma üzerinden izaha kalkıştıkları nedensellik bağıntısı, giderek katı mekanizmin dışında açıklamalar bulma gereği hissetmiş, Anaxagoras’tan Platon’a, Aristoteles’ten Hume’a
dek birçok filozofun derinleştirmek zorunda kaldığı bir mesele hâlini almıştır. Nedensellik
bağıntısının kabulünün de reddinin de zorlayıcı yanları söz konusudur. İkinci durum bizi zaten başlı başına bir absürdite içine sokarken, birinci durumun da doğurduğu determinizm
sonucu insan hürriyetine alan bırakmama riski taşır. Determinizm içinde sıkışıp kalma tehlikesine karşı insanoğlunun bulduğu pratik çözümlerden biri sanat olagelmiştir. Yaratım süreci itibariyle özgürlüğe ve nedenler zincirinden bir kaçışa kapı aralayan sanat, tâbi olduğu
dışsal ve tarihsel koşullar itibariyle ise yine belli bir nedenselliğin içinde yer almak zorundadır. Makalemde söz konusu nedenselliği bugünden geleceğe tahmin yoluyla işlettiğimizde,
geleceğin sanatının belirleyici unsurlarının neler olabileceğine dair öngörülerde bulunmanın
koşullarına dair bir zemin çalışması gerçekleştirme amacını güttüm ve birkaç muhtemel senaryoyu değerlendirdim.
Anahtar Sözcükler: Determinizm, Sanatın Öngörülebilirliği, Nedensellik, Fütürizm, Tarihsel
Zorunluluk

Abstract

History is a discipline that explains past events in a causal relationship. Like all branches of
this discipline, history of art examines the subject it deals with in a certain causality. Therefore, it is necessary to evaluate the art both in its own creation process, and with a consideration of the environmental factors. The connection of causality is one of the basic issues
that philosophy emphasizes, so that when we consider its emergence and development
processes, it is possible to describe the research field we call philosophy as the science of
causes. As a matter of fact, the philosophical quest from ancient times, which first appeared
in Ancient Greece, is a connection between the phenomena observed in nature and the
first cause behind them or a reason for them. The causality relation, which nature
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philosophers initially attempted to imagine through mechanical conditioning, felt an increasing need to find explanations other than rigid mechanics, an issue that many philosophers
from Anaxagoras to Plato, from Aristotle to Hume, had to deepen. Obviously, the rejection
of causality provokes difficulties, and so does its acceptance. The first case introduces us
into a whole absurdity while the second comes with the risk that determinism does not
leave space for human liberty. One of the practical solutions that men have found against
the danger of being trapped in determinism is art itself. The art that opens the door to an
escape from the chain of causes in terms of the creation process has yet to take place in
a certain causality in terms of the external and historical conditions to which it belongs. In
my article, we discussed the conditions for carrying out a groundwork to reach out to some
predictions of what might be the determinative elements of the art of the future, and we
have evaluated several possible scenarios by pushing causality from present time to the
next decades by means of foreseeable estimations.
Keywords: Determinism, Foreseeability of Art, Causality, Futurism, Historical Necessity
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Bilim tarihi, kültür tarihi, dinler tarihi, felsefe tarihi, harp tarihi gibi birçok alt kırılımı olsa da, en genel anlamıyla tarih, geçmişte yaşanmış toplumsal ve siyasi
olayları, sebep-sonuç ilişkisi içinde ele alan bir disiplindir.
Elbette insan faaliyetinin her bir alanının ayrı ayrı tarihi yazılabileceği gibi, başlı
başına kendine has bir insani faaliyet alanı olan sanatın da tarihi buna dâhildir,
yani genel anlamdaki tarih biliminin alt disiplinlerinden biri de sanat tarihidir.
Parça-bütün ilişkisi içinde bakıldığında, tüm bilim dallarıyla, bunların alt disiplinleri arasında karşılıklı etkileşim görmek mümkündür. Örneğin akışkanlar mekaniğini, genel fiziğin temel yasalarından tümüyle bağımsız ele almanın imkânı
yoktur. Benzer şekilde tarih biliminin herhangi bir alt disiplinini de yine bütünden
tümüyle ayrı ele almak isabetsiz neticelere yol açacaktır. Her ne kadar araştırma
metodu bakımından bu alt disiplinleri ayrıştırmak belli kolaylıklar sağlasa da, felsefe tarihini bilim tarihinden; kültür tarihini dinler tarihinden; harp tarihini siyasi
tarihten büsbütün bağımsız göremeyiz, zira insan faaliyeti dediğimiz şey bu parçaların tümünü birden kapsayan bir bütündür.
Bu şekilde bakıldığında öncelikle felsefi olarak şu birkaç soruyla hesaplaşmak zorunda kalırız: birbirini etkileyen ve koşullayan tüm alanlarıyla birlikte bir bütün
olarak ele alındığında, insan faaliyeti dediğimiz şeyin en baştan bugüne değin
tüm macerası, başka türlü olamayacak olan bir zorunluluklar silsilesi midir? En
başta verdiğimiz tanıma uygun olarak tarihi bir sebep-sonuç ilişkisi içerisinde
görmenin doğal devamı olarak bu soruya evet dememiz gerekir, zira bu bakış
açısında dünyanın verili bir anı, bir önceki anın sonucu, bir sonraki anınsa nedeni
olarak belirir.
İlk bakışta bu tür bir mekanik nedensellikle tüm geçmişi açıklamak, insan iradesini yok sayan, tek tek tüm insan faaliyetlerini belli bir büyük akışın önlenemez
ve başka türlüsü düşünülemez yapı taşları gibi gören, robotik bir tarih tasarımına
götürdüğünden ötürü rahatsız edici gelebilir. Ancak bir tarih atlasının sayfalarını
çevirdiğimizde yahut bir genel dünya tarihi okuduğumuzda belli bir determinizmin baskın olduğuna şahit oluruz. Savaşların çıkışı, devletlerin kuruluşu, sistemlerin yıkılışı gibi majör anlatılardan tutalım, genel tarih planında çok daha az yer
tutuyor gibi görünen konulara dek yapabileceğimiz tüm gözlemler şunu göstermektedir ki, hakikaten olaylar birbirini izlemektedir, tüm olgular kendilerini önceleyen diğerlerinin sonucudurlar ve her biri kendilerinden sonraki başka olguların nedenidirler. Bir kara parçasının keşfi, bir ticari anlaşma, bir teknik buluş,
bir siyasi ittifak, hatta bazen bir kişisel dargınlık, büyük toplumsal dönüşümleri
tetikleyebilmiştir.
Bu noktada yine felsefi olarak hesabını vermemiz gereken bir diğer soru ise geleceğin öngörülebilirliği sorusudur. Geçmişi belirleyen nedensellik zinciri geleceğe
doğru da işletilebilir mi?
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Bu sorular ışığında sanatsal faaliyeti nasıl yorumlamak gerekir? Diğer insan faaliyetleri gibi sanat da bir dışsal belirlenim sürecinin sonucu mudur, yoksa insanoğlunun katı nedensellikten bir kaçışı mı? Sanat eseri hangi ölçüde toplumsal
tarihsel mekanizmalarla koşulludur yahut hangi ölçüde sanatçının bireyselliğini
yansıtır? Geleceğin toplumunu belli bir oranda öngörebildiğimiz takdirde geleceğin sanatını da öngörmüş olur muyuz?
Her ne kadar nedensellik bağlamında geleceği öngörmek mümkün görünse de,
geçmişi araştırmakta kullandığımız yöntem ve malzemeler geleceğe dair elimizde
mevcut değildir. Nitekim geçmiş araştırmasını da bugünkü sonuçlardan geriye
doğru bir muhakeme yaparak değil, eski tarihlerden bugüne kalan belge ve bulgulardan hareketle yaparız. Tarihin akışındaki temel etkenleri göz önünde bulundurarak bazı öngörülerde bulunmak mümkün olsa da, bunlara bilimsellik atfetmenin imkânı yoktur. Fütürizm, rasyonel tahmin ile mistik kehanet arasında tam
olarak nereye yerleştirilmesi gerektiği belli olmayan bir düşünce alanıdır. Böyle
olmakla birlikte birçok düşünür ve devlet adamı bu zihin jimnastiğinden geri durmamışlardır.
Geleceğin, örneğin önümüzdeki 50 yılın sanatının ne olabileceğini tahmin etmek
için öncelikle bu sürecin toplumsal dinamikleri üzerindeki majör belirleyici etkilerin neler olabileceğini kestirmemiz, bunların birey üzerindeki dönüştürücü
sonuçlarını öngörmemiz ve en nihayet teknolojideki gelişmelerin sanatsal malzemeyi ne yönde evrilteceğivizyonundan hareketle birkaç akla yakın senaryo kurgulamamız gerekmektedir.
Bu itibarla, öncelikle felsefe tarihinde “neden” konusuna nasıl yaklaşıldığının kısa
bir özetini vermek aydınlatıcı olacaktır. Sonraki aşamada nedensellik ilkesine değinerek determinizmin temel kabullerini ve buna yönelik itirazları gözden geçirip,
tüm bu verilerden hareketle geleceğin sanatına dair öngörünün imkânlarını ve
belirleyici tarihsel koşulları değerlendirmemiz gerekecektir:
Gündelik kullanımda neden fikri üzerinde çok durmayız. Olayların birbirlerine neden-sonuç ilişkisine bağlı olarak akmaları gündelik yaşantımızı oluşturur ve bunu
doğal bir refleksle kabul ederiz. Elimizi çırptığımızda ses çıkması, taşı bıraktığımızda düşmesi gibi olayların tamamı, çoğunlukla peşinen kabullendiğimiz mekanik
nedensellik zinciri içinde gündelik hayatımızı oluşturur. Genel anlamda bir tanım
vermek gerekirse, bir şeyin nedeni, herhangi bir sonucu ortaya çıkaran, veya en
azından ortaya çıkmasına etki eden olgudur. Bu şekilde bakıldığında bir olayın
nedenlerini saymak, temelde “niçin” sorusuna cevap vermek suretiyle o olayı
anlaşılır kılmak demektir. Dolayısıyla herhangi bir olaya etki eden tüm nedenleri
eksiksiz saydığımızda, o olayın açıklamasını mükemmelen yapmış oluruz.
Nedenleri saymak için ortaya koyduğumuz açıklamalar bütünü, gerekli değil yeterli olan şartlardan oluşan bir yığından ibarettir, zira nedenini açıkladığımız olay
nihayetinde gerçekleşmiş, vuku bulmuştur. Oysa bu şartlar yığını, yeterince incel-
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tilmiş, yeterince ufaltılmış olmadığı sürece zihnimizi tatmin etmez, zira dünyanın
belli bir hâlini toptan varsayar. Fakat böylesi bir açıklama bütünü arasından merakımızı giderecek bir ana sebep, diğerlerinden ayrışan bir özel neden bulmakta
zorlanırız. Yığın şeklinde verebileceğimiz sebep çoğu kez gerekli veya yeterli olarak kabul edilmeyecektir.
Aldous Huxley, “Algının Kapıları” adlı eserinde, gündelik bir olayın nedenlerinin
sıralanması esnasında yaptığımız ciddi hatayı eleştirir. Huxley’e göre açıklamasını
vermek istediğimiz sonucun ortaya çıkmasında yeterli gibi görünen ve zamansal
olarak söz konusu sonucu önceleyen bir olguyu dünyanın muazzam karmaşıklığı
içerisinden çekip çıkarmakla, dünyanın geri kalanının “her zamanki gibi” davrandığı varsayımına dayanmaktayızdır. Yukarıdaki basit örneklerle açıklamak gerekirse, burada içine düştüğümüz yanlış şudur: elimi çırpmış olmamı, peşi sıra gelen
ses için yeterli bir sebep olarak görsem de, aslında dünyanın tüm şartlarının aynı
kalıyor olmasını bir sabit, el çırpıyor olmayı ise bir değişken olarak kabul etmekteyim. Oysa dünyanın şartlarının sabit kalması gerektiği baştaki denklemde açıkça
belirtilmemişti. Kaldı ki, el çırpmam dışında geri kalan dünyanın adeta donmuşçasına aynı kalacağını varsaymak da isabetli bir varsayım olmayacaktır. Şu hâlde,
çıkan sesi açıklamam için sadece el çırpmış olmamı açıklamam değil, geri kalan
tüm kâinatın o ana kadarki tüm hesabını verebiliyor olmam gerekir.
Nedenler meselesi üzerine düşünmek Antik Yunan’dan beri filozofların temel
uğraşı olmuştur. Hatta felsefe dediğimiz zihin faaliyetinin belki de başlıca gailesi
nedenleri açıklamaktır. En azından felsefenin dünya sahnesine çıkışı itibariyle bu
önerme doğru kabul edilebilir, zira Sokrates öncesi dönemin hemen tüm düşünürlerinin neredeyse tek konusu nedenler olmuştur.
Şöyle ki: köleci toplum yapısı sayesinde gündelik meşgalesini başkalarına yaptıran site insanı, bu işlerden artan vaktinde gözünü çevresindeki çokluğa ve düzene
çevirmiş, bu çokluğu ve düzeni bir nedene bağlama gereği hissetmiştir, felsefe
işte bu arayıştan kaynaklanmıştır. Şu anki dünyanın nedenlerini geriye doğru götürdüğümüzde hepsinin başında yer alan bir nihai nedene, ilk nedene ulaşılacağı
düşüncesi ve bu yoldaki muhakemeler ilk filozofların düşüncesini oluşturmuştur.
Bu anlamda felsefe bir nedenler bilimi sayılabilir ve dolayısıyla metafizik dediğimiz disiplin nihaî nedenlerin incelenmesi olarak tanımlanabilir. Bu nedenle Aristoteles Metafizik adlı eserinin başında kendisinden önceki filozofların bu konuyla
ilgili teorilerinin bir dökümünü verir¹.
Aristoteles’in bildirdiğine göre söz konusu nedenler başlarda maddi idi. Örneğin Thales, Anaximenes, Anaximandros, Herakleitos gibi birçok filozof maddi bir
“arkhe” peşindeydiler. Örneğin Thales suyu, Anaximenes havayı, Herakleitos ateşi her şeyin ilk nedeni olarak sayarken, Anaximandros “apeiron” (sonsuz, sınırsız)
dediği kavramı başa yerleştirmişti. Her ne kadar Anaximandros soyut bir kavrama
gönderme yapıyor gibi görünse de aslında apeiron’dan kastı yine cismani özellikler taşıyan bir madde idi. Empedokles ise ilk neden olarak dört temel elementi,
1- Aristoteles, Metafizik, 983a-993a; 998a-b
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yani hava, su, ateş ve toprağı öne sürüyor, tüm evrenin bunların belli oranlarda
bir araya gelip ayrılmalarından oluşmuş görüyordu. Bir araya gelmenin prensibi
aşk, ayrılmanın prensibi ise nefret idi.
Presokratik filozoflar arasında maddi nedensellikten ilk uzaklaşan Anaxagoras olmuştur. Kâinatın mevcudiyetinin ve düzenli işleyişinin rasgele olamayacağını düşünen Anaxagoras, tüm bu düzenin ardında bir ilk akıl, yani Yunancasıyla “nous”
olması gerektiğini savunmuş, bu görüşüyle kendisinden çok sonra gelecek olan
Aristoteles tarafından da takdir görmüştür. Metafizik adlı eserinde Aristoteles
Anaxagoras için şöyle der: “Şeylerde mevcut bulunan veya sonradan ortaya çıkan
düzen ve güzelliğe toprak veya bu cinsten bir unsurun neden olduğu düşüncesi
hiç gerçekçi değil; öyle ki eski filozofların böyle düşünmüş olabileceklerine insanın inanası gelmiyor. Öte yandan doğada hayranlık uyandıran olayları tesadüf
veya talihe bağlamak da akıl kârı değil. Fakat ne zaman ki bir büyük adam ortaya
çıkıp tıpkı hayvanlarda olduğu gibi doğada da bir akıl olduğunu, evrensel yaradılışın ve düzenin bu akla tâbi olduğunu söyledi, işte o zaman kendisinden öncekilerin tüm zırvalıkları yanında, tek makul şeyler söyleyenin bu adam (Anaksagoras)
olduğu görüldü”².
Presokratik dönemin ilk “arkhe” arayışlarından sonra Aristoteles nedenler öğretisini daha inceltir. Öncelikle duyusal veya duyuötesi bir arkhe’ye yaslanmak yerine
maddi evreni dört unsur, yani anâsır-ı erbâa’dan müteşekkil görür ve “stoikheia”yı (elementleri) “dunamis”leri (kuvveleri) bakımından inceler. Böyle bakıldığında
sanki Aristoteles, övdüğü Anaxagoras’ın maddi olmayan ilk neden anlayışından
uzaklaşıp, evrene tekrar maddi temel arama noktasına dönmüş gibi görünse de,
elementlere “poion” (nitelikler) yükleyerek Empedokles’ten farklılaşmaktaydı.
Yani Aristoteles’in elementlerinin kendilerine mahsus özellikleri ve doğal hareketleri vardı³ ve bu durum “dunamis”in (kuvve) “energeia”ya (fiil) dönüşmesiyle
ortaya çıkan “kinesis” (hareket) ilkesi olarak açıklanıyordu⁴. Şöyle ki, “kinesis”
“topos”la (yer) ilişkilidir ve bir element kendi doğal “topos”unda bulunmadığında, yani olması gereken yerde olmadığında bir “steresis” (“me on”dan (mutlak
yokluk) farklı olarak bir şeyin eksikliği, yoksunluğu, mahrumiyeti) meydana gelir
ve tözler doğal yerlerine olan yatkınlıkları dolayısıyla bu yoksunluğu doldururlar,
bu da hareketin kaynağıdır.
Aristoteles’ten önce Platon nedensellik konusunu başlı başına ele alarak ayrıntılı bir şekilde değinmemekle birlikte, muhtelif eserlerinin çeşitli pasajlarında
presokratik neden anlayışına yönelik getirdiği eleştirileri bulmak mümkündür⁵.
Platon’un söz konusu eleştirisi, Sokrates öncesi doğa filozoflarının bir “akıllı tasarım”ı, yani tekhne’yi görmezden gelerek, ikincil nedenlere (sunaitia) dayalı ve
“zorunluluk”tan (ananke) türetilmiş bir nedensellik anlayışına sahip olmalarına
yöneliktir. Özetle Platon’a göre salt maddi nedenselliği hareketin tek nedeni olarak görmek, temel yaşamsallık ilkesini, yani “ruh”u (psukhe) göz ardı etmek demektir. Nitekim Philebos adlı eserinde hakikati üç temel unsura bağlı kılar, bunlar
2- Aristoteles, Metafizik, Kitap I, 3
3- Aristoteles, Gökyüzü Üzerine, I, 269a
4- Aristoteles, Fizik, III, 201a
5- Platon, Phaidon 95d-99d; Timaios 46c-47e; Yasalar 892c
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biçimsel neden olarak peras, etkin neden olarak demiourgos ve maddi neden
olarak apeirondur.
Aristoteles ise Platon’un parçalar hâlinde değinip bıraktığı bu kavramları sistematize eder ve bu üç nedene ereksellik ekleyerek kendi dört neden öğretisini oluşturur. Fizik⁶ ve Metafizik⁷ adlı eserlerinde nedenleri formel/biçimsel (eidos), maddi
(hyle, hypokeimenon) etkin/fail (kinoun), ve ereksel (telos) olarak sıralar. Bunu
bir örnekle açıklamak gerekirse, kullanılan tuğla, cam, ahşap gibi malzemeler bir
ev için maddi nedeni, bu malzemelerin belli bir düzen içinde kullanımı biçimsel
nedeni, inşaatta çalışan işçiler, mimar vs fail nedeni ve bu evin yapılış amacı da
ereksel nedeni oluşturur.
Sonraki çağlarda kendisinden teknik, teknoloji gibi kelimeleri türecek olduğumuz
tekhne kavramı Eski Yunancada hüner, beceri, ustalık gibi anlamlara gelmekteydi. Yani muhtelif unsur yahut malzemelerin rasgele bir arada bulunarak belli bir
sonucu doğurması değil, bunların belli oran, düzen, sıra ve amaç doğrultusunda
bir araya getirilmesinde bir kasıt, bir tasarım, bir ustalık yani tekhne olduğu düşüncesi Platon’un doğacılara yönelik itirazının temelini teşkil ediyordu. Unsurların belli bir niyete dayanmaksızın gelişigüzel bir araya gelerek ortaya bir sonuç
çıkması için ise başka bir kavram, yani tukhe (talih, kısmet, tesadüf vs) kullanılırdı.
Aristoteles kendi nedenler öğretisini kavramsallaştırırken bir yandan Platon’un
itirazını dikkate alır, fakat diğer yandan tukhe’yi de yabana atmaz. Niyetlenilmemiş dahi olsa, sonuca etki eden nedenleri ilineksel nedenler (sumbebekos) olarak
sisteme dâhil eder. Atomcularda büsbütün materyel bir açıklama içinde körleme
bir fiziksel zorunluluk (ananke)olarak yer bulan ve Platon tarafından bu yönüyle
eleştirilerek tekhne ile karşıtlık içinde sunulantukhe kavramı, Aristoteles’te daha
farklı bir ara kademeye yerleşir: sumbebekos yani ilineksel nedenler ikiye ayrılır, bunlar ya hiçbir akli tasarım yahut maksadın yer almadığı büsbütün kendiliğindenlik sınıfındandır, yahut da tam olarak telos’a dâhil sayılmamakla birlikte,
atomcuların maddi ananke’sinden ayrışan, içinde bir miktar proairesis’in (akli seçim, kasıtlı tercih) bulunduğu türdendir. İşte tukhe bu türden bir nedendir. Yani
ananke gibi tamamen amaçsız kör fiziksel zorunluluktan farklıdır fakat nous (zihin) yahut phusis (doğa) gibi telos doğrultusunda hareket eden bir neden olmayıp
bunlardan daha aşağı bir seviyededir⁸.
Elbette felsefe tarihi aynı zamanda zıt görüşlerin de tarihidir. Hatta kökeni yine
antik çağa dayanan şüphecilik akımı da bu zıt görüşlerin varlığının kabulü neticesinde ortaya çıkmış ve kabul görmüştür. Antik şüpheciliğin en temel dayanağı,
herhangi bir hususta hangi iddia ortaya atılırsa atılsın, aynı ağırlıkta, aynı inandırıcılıkta bir karşıt iddianın da mümkün olacağı, dolayısıyla hiçbir konuda kesin hükümlere varılamayacağı kanaatine dayanıyordu. Antik şüphecilik akımının
modern felsefedeki temsilcilerinden belki de en önemlisi sayılabilecek olan David Hume⁹, nedensellik konusunda son derece ilginç karşı tezler öne sürmüştür.
Hume’a göre bir olayın bir diğer olaya neden olduğunu gözlemlediğimizde, birbi6- Aristoteles, Fizik, II, 194b-195a
7- Aristoteles, Metafizik, 1013a-1014a
8- Aristoteles, Fizik, II, 198a
9- Hume, David, An EnquiryConcerning Human Understanding
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rini takip eden bu iki olayın iki terimi yahut kutbu arasında bir çeşit nedensellik
bağlantısı veya eski tabirle illiyet rabıtası kurduğumuz zannına kapılırız. Oysa bir
olaylar dizisine baktığımızda, bu diziyi meydana getiren olaylardan başka bir şey
görmeyiz. Yani söz konusu olaylar arasında kurduğumuz bağlantı gerçekte deneysel veriye dayanmaz. Tecrübe bize sadece olayları verir, aradaki bağlantıyı gözlem
neticesinde değil, zihinsel bir operasyon neticesinde kurgularız. İşte Hume, birbirlerini her defasında takip eden olaylara bakarak bir nedensellik fikrine varmayı
reddeder, zira bu fikir bize neden ve sonuç olarak saydığımız iki olayın birbirini
takip etmesinden ötürü bir alışkanlık şeklinde gelmiştir, ve bir daha bu iki olaydan
ilki gerçekleştiğinde, peşi sıra ikincisinin de gerçekleşeceğine dair hiçbir kesinlik
ileri süremeyiz. Böyle bir iddiada bulunduğumuzda ise zorunluluk doğurma bakımında meşruiyeti olmayan bir önceleme yapma hatasına düşmüş oluruz.
Diğer yandan, yine nedensellik bağlantısıyla ilgili düşülmemesi gereken bir hata
da mantıksal içerme ile nedeni birbirine karıştırmamaktır. A’nın B için yeter-şart
olması, A doğru olmasa da B’nin doğru olabileceği türden önermeler için geçerlidir. A bu tür bir bağlantıda B için gerek-şart değildir. Örneğin baba olmak için
erkek olmak gerek-şarttır, ancak yeter şart değildir, zira erkek olup baba olmamak pekâlâ mümkündür. A’nın B için gerek-şart olması ise, A doğru olmadığı takdirde B de doğru olamaz demektir. Örneğin eğer bir geometrik şekil kare ise aynı
zamanda paralelkenardır. Yani kare olmak paralelkenar olmak için yeter-şarttır,
çünkü tüm kareler tanım gereği aynı zamanda paralelkenardırlar. Ancak tersi için
yeter-şart diyemeyiz, zira tüm paralelkenarlar kare olmayabilirler. Şu hâlde paralelkenar olmak kare olmanın gerek-şartı, kare olmak ise paralelkenar olmanın
yeter-şartı sayılabilir.
Neden meselesinin bizi zorunlu olarak sevk ettiği bir nokta de determinizm, yani
eski Türkçeyle söylemek gerekirse icâbiyye yahut günümüz Türkçesiyle gerekircilik yaklaşımıdır. Nedenlerin varsayılması en nihayetinde her türlü bilimin başlangıcı ve imkân şartıdır, zira pozitif bilimlerde olsun, sosyal bilimlerde olsun,
şeylerin ve olayların rasgele ortaya çıkmadıkları, meydana gelişlerinin muhakkak
surette kendilerinden önceki başka olguların neticesinde gerçekleştiği kabul edilmek zorundadır. Aksi takdirde, yani şeylerin ve olayların gelişigüzel, herhangi bir
önceleyici nedene bağlı olmaksızın ortaya çıkabileceklerini bir an için kabul etmek demek, her türlü bilimsel açıklamanın reddi anlamına gelecektir. “Falanca
olay gerçekleşti fakat bunun hiçbir nedeni yok” önermesi başlı başına tüm bir
bilim geleneğini yok saymak, hatta logos’u bütünüyle terk edip masalsı bir evren
anlayışına geri dönmek anlamına gelecektir.
Lakin tüm olguların esbaba riayetle, yani nedenlere yaslanarak açıklanabileceği
görüşünün bizi götürdüğü uç nokta şudur: dünyada olup biten her şey, kronolojik sırada kendinden önce meydana gelmiş diğer olayların neticesidir ve şu anda
meydana gelmekte olan olayların da gelecekte zorunlu sonuçları olacaktır. Nasıl
geçmişte olup bitmiş şeyleri değiştirmek mümkün değilse, gelecekte ortaya çıkacak olaylar da tıpkı geçmiştekilerin değiştirilemezliği kesinliğindedir. Yani ev-
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rensel zamanın içinden herhangi bir anda dünyanın verili hâli, bir önceki hâlinin
sonucu, bir sonraki hâlinin ise nedeni olmak durumundadır. Örneğin 1583 senesinde dünyanın hâli zorunlu olarak 1582 senesinde olup biten işlerin neticesidir
ve aynı şekilde 1584 senesinde olanlara sebep olmuştur. Tarihi günümüze taşıyacak olursak, yarın olacaklar bugün olmakta olanların neticesi olacaktır ve bu
bakımdan bütünüyle determine yani belirlidir. Burada belirli ifadesinden kasıt,
verili bir önceki hâlden hareketle yalnızca tek bir sonraki hâlin mümkün olduğudur. Evrende olup biten her şey öyle olmak zorunda olduğu için öyle olmaktadır
ve tek bir mümkün gelecek vardır.
Buraya kadar söylediklerimiz konunun ontolojik veçhesi sayılmalıdır. Ancak meseleye bir de epistemolojik yönden bakmak gerekir. Elbette yarın neler olacağı
bugünden belirlidir demek, bu bilgiye sahip olmanın insanoğlu açısından mümkün olduğu anlamına gelmez. Determinist yaklaşıma göre yarının ne olacağı kesin
ve belirlidir, ancak yarının ne olacağı bilgisine ulaşmak için gereken bugüne dair
kapsayıcı bilgi ve kusursuz veri işleme gücü insan kapasitesinin çok üzerinde olduğundan pratikte imkânsızdır. Geleceğin kesin bilgisi mevcutsa ve bu bilgi bizde
değilse, elbette bu durum kader meselesini de içeren bir teolojik soruyu da beraberinde getirir: o hâlde bu bilgi nerede, yani hangi zihinde mevcuttur? Parametrelerin sonsuzluğu bakımından insan zihnini aşan bir bilgi eğer söz konusuysa, bu
bilgiyi ihtiva eden zihnin de sonsuz kapasiteye sahip bir zihin olması gerekecektir.
Lakin kesin gelecek bilgisine ulaşmanın insan için sadece pratik yönden değil, teorik olarak bile mümkün olup olmadığı tartışmalıdır. Fakat determinist yaklaşıma
göre bizim bu bilgiye ulaşıp ulaşamayacağımızdan tümüyle bağımsız olarak geleceğin ne olduğu belirli ve kesindir.
Nitekim özellikle 17. yüzyıl ve sonrasında yaşanan bilimsel gelişmeler bu yargıyı
doğrular nitelikte olmuştur. Örneğin Newton, kuvvet ve kütleyi bildiğimiz takdirde ivmeyi hesaplayabileceğimizi kanıtlamıştır, bu sayede hareketin oluşumu
açıklanabilir hâle gelmiş ve bir sonraki ânı tahmin etmek mümkün olmuştur.
KezâLeibniz de saat gibi çalışan bir evren tasarlamıştır. Laplace’ın teorileri de yine
nedensellik ve tahmin üzerinden kurgulanmış bir determinizme işaret etmektedir.
Fakat özellikle 20. yüzyılda ortaya çıkan, Einstein ve Heisenberg’in öncülük ettiği
iki teorik fizik yaklaşımı, Newton ve sonrasında gelişen klasik fiziği tartışmalı hâle
getirmiştir. Özellikle parçacık fiziğinde elde edilen bulgular, evrenin tek bir mümkün seyri olabileceği yönündeki determinist metafiziği sarsmıştır.
Aristo fiziğinden Newton fiziğine, oradan kuantum fiziğine dek nedensellik meselesinin ontolojik, epistemolojik, teolojik boyutları olduğunu görmüş olduk. Konunun elbette bir de etik boyutu mevcut. En kabaca ifadesiyle şu: eğer yapıp
etmelerimiz belli nedenlerin zorlaması ise, yani ortaya çıkan her sonuç önceki
nedenlerin dayatması ile oluyorsa, o hâlde bu dünya tasarımında hür iradeye yer
kalıyor mu? Burada bir çelişkiye düştüğümüz çok açık, zira eğer hür irade varsa
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determinizm yoktur, determinizm yoksa zorunlu nedensellik bağlantıları yoktur.
Bu durumda sebepsiz sonuçları kabul etmek zorunda kalırız ki bu tüm evreni sonsuz bir absürdite yığınına dönüştürür. Nedensiz sonuçlar imkânsızdır dediğimiz
andan itibaren rasyonel olgulara rasyonel açıklama getirmenin imkânını yakalarız, fakat bu şart altında da özgürlüğü yok saymış oluruz.
Bu tür felsefi çıkmazlar birçok filozofun zihnini meşgul etmiş, ara formüller bulmaya zorlamıştır. Ancak tüm bu fizik/metafizik nazariyelerin arasında göze çarpan bir alan vardır ki, orada özgür iradeye yer vermemek ve nedenselliği öne
çıkarmak neredeyse olanaksızdır: sanat.
Sanatsal yaratım sürecindeki nedenlerden bağımsızlaşabilmenin, yani bir çeşit
özgürlük payının en veciz ifadelerinden birini 17. yüzyıl Alman şairi AngelusSilesius’un dizelerinde buluyoruz:
Yoktur gülün nedeni niçini, açar çünkü açar,
Umurunda mı hiç onun, gören olmuş, olmamış?¹⁰

Bu bakımdan ele alındığında, sanat yapıtı, dış dünya ile sanatçının iç dünyasının
bir sentezi olarak neredeyse kendiliğinden ortaya çıkan, dış belirlenimlere en az
maruz kalan insan faaliyetlerinden biri olarak belirir. Bu şekliyle düşünüldüğünde, sanat yapıtının içindeki duygulanım ve spontaneite yahut ilham payı, onun
tahmin edilebilirliğini alabildiğine zorlaştırır, hatta çoğu defa sanatçının kendisi
bile çalışmanın sonucunda ortaya çıkacak eseri öngöremeyebilir.
Ancak sanatsal faaliyet sanatçının yaratım sürecinden ibaret değildir. Bir de bu
sürecin etrafında kümelenen dışsal-tarihsel koşullar vardır. Dışsal koşullar derken
söz konusu sanatın (ki burada konunun başlarında değindiğimiz tekhne kavramını yeniden hatırlamalıyız) kullandığı malzemeyi (kelimeler, notalar, taş, mermer,
ahşap, boya vs); tarihsel koşullar derken ise eserin temasını, muhtelif cereyanları, sanat piyasasının koşullarını, toplum, eğitim ve kültür yapısını kast ediyoruz.
Dışsal koşullar olmadan sanatın farklı dallarından bahsetmemiz mümkün olmazdı, tarihsel koşullar olmadan ise farklı dönemlerin sanat akımlarını ayırt edemeyeceğimiz gibi, sanat tarihi gibi bir disiplin de sadece tarih boyu verilmiş sanat
eserlerinin bir kataloğunu çıkarmaktan ibaret kalırdı. Örneğin mağara resmiyle
yağlıboya resim arasındaki fark genel anlamda dışsal koşullardaki gelişmelere
dayalı olarak değerlendirilebilir. Öte yandan yağlıboyanın sınırları içinde kalarak
empresyonizm yahut kübizm akımlarını da tarihsel gelişmelere bağlamak mümkün görünmektedir. Benzer örnekleri edebiyat, müzik gibi diğer majör sanat dalları için çoğaltmak mümkündür.
Nitekim, bir yandan sanatsal yaratım sürecinin nevi şahsına münhasır bağımsızlığını teslim etme mecburiyetinin yanı sıra, herhangi bir dönemin sanatını o dönemin belirleyici dinamiklerinden büsbütün ayrı görmek inandırıcı bir yaklaşım
10- Silesius, Angelus (JohannesScheffler), Cherubinischer Wandersmann, I, 289: “Die Rosistohnwarum; sieblühetweilsieblühet, Sieachtnichtihrerselbst, fragtnicht, obmansiesiehet.”
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olmaz. Çağdaş sanat akımlarına baktığımızda da benzer durumla karşı karşıya
kalırız. Happening, event, enstalasyon gibi kavramların terminolojimize girişi çok
yenidir.
Bu verilerden hareketle baştaki sorumuza, yani “geleceğin sanatı öngörülebilir
mi?” sorusuna geri dönecek olursak, buna cevap için baştan beri ele aldığımız
ana başlıklardan destek almaya ihtiyaç duyarız. Determinizm bağlamında konuşacak olursak, günümüz sanatının muhakkak bir devamı gelecek, antitezi oluşacaktır. Günümüz dünyasının majör belirleyenlerini saptayarak, geleceğin sanatının nasıl evrileceğine dair yaklaşık tahminlerde bulunmak mümkün olabilir. Öte
yandan sanatsal yaratım sürecinin en temel belirleyicisi olan yaratıcılık, nedensizlik, özgürlük, beklenmediklik, spontaneite gibi kavramları düşündüğümüzde ise
her türlü öngörünün hata payının son derece yüksek olacağını da peşinen kabul
etmek gerekir.
Bu peşin kabul altında, önce yukarıda belirttiğimiz dışsal koşullara dair, sonra da
tarihsel koşullara dair bir öngörüde bulunmaya çalışırken, yöntemsel temkin gereği en mütevazi, en iddiasız yaklaşımı tutmak bizi muhtemelen isabetsiz tahminden korumanın yegane yoludur; ancak aynı temkin sürecinin riskli yanı da, hüküm
vermekten kaçındığımız oranda bizi sıradan ve genel geçer ifadelerin sığlığında
kalmaya mahkum etmesi olacaktır.
Çağımızın en belirleyici unsuru şüphesiz ki teknolojidir. Çok değil 30 yıl önce vefat
eden bir kişiyi, öldüğü günkü bilgisiyle günümüzde uyandırdığımızı hayal edecek
olursak, herhalde bu kişi en çok bugünün dijital teknolojisi karşısında hayrete kapılacaktır. Teknolojideki ilerlemelerin mevcut hâliyle süreceği varsayımı altında,
geleceğin sanatını belirleyecek olan dışsal koşulların en belirleyici olanının dijital
teknoloji olacağı yönündeki tahmin bugün için makul görünmektedir.
Dijital teknolojiyi sanatın birkaç dalına uyarladığımızı farz edelim: müzikte çok
daha fazla dijital-elektronik enstrüman ve sesin; heykelde 3D teknolojilerin, hologramların; resimde bilgisayar destekli çalışmaların öne çıkacağı herhalde ilk
akla gelenler olacaktır. Demek ki sanatın dışsal koşulları arasına girecek en başat
malzeme yüksek olasılıkla dijital-elektronik malzeme olacaktır.
Diğer yandan işin tarihsel koşullar boyutunu düşündüğümüzde, çağımızın belirleyici paradigması olarak genel kabul gören post-modernizm akımının da yerini
kendisinin bir başka versiyonuna yahut antitezine bırakabileceğini öngörmek çok
riskli bir analiz gibi durmasa gerek. Bu yönde bir gelişme olması, post-modernizmle birlikte gelen “politicalcorrectness” söyleminin dışında, muhatabını daha
cepheden hedefleyen, daha agresif bir dil yahut üslup kullanan türden yapıtlarla
karşılaşabileceğimizi ihtimal dâhiline getirecektir.
Dünyanın genel siyasi konjonktürüne de en azından son 20 yıldır, belki Soğuk
Savaş’ın bitimi ve peşi sıra Birinci Körfez Savaşı’yla başlayan süreçte, giderek tır-
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manan gerginliklerin hâkim olduğu sır değil. Bu eğilimin sürmesi, dünyanın dört
bir yanında patlak verebilecek kanlı ve vahşi savaşların kapıda olduğuna işaret
ediyor olabilir. Bu bağlamda düşünüldüğünde, önümüzdeki dönem sanatının değineceği başat temalarnın savaşlar, yıkımlar, kitlesel dramlar vb olması şaşırtıcı
olmayacaktır. Öte yandan bu karamsar senaryo, çağımızın en büyük fütüristlerinden sayabileceğimiz Huntington¹¹’un Medeniyetler Çatışması tezleriyle de uyumludur. Dolayısıyla önümüzdeki dönemin sanatının, tıpkı daha önceki çağlarda birçok örneğine rastlayabileceğimiz gibi, enternasyonal bir söylem ve ideal arayışı
yerine, her milletin kendi kültür ve medeniyet köklerinden besleneceği bir çeşit
Rönesans ruhu taşıyabileceğini söylemek de mümkün görünmektedir.
Son olarak sanatın fâil nedenine, yanidemiourgos’a yahut“sanatçı”ya yönelik bir
öngörü denemesi yapmamız gerekirse; resim yapan, şiir yazan, beste yapan robotlarla daha bugünden karşılaşmaya başlamışken, sinema dünyasına dijital teknolojilerin gitgide hâkim olduğunu ve yarının dünyasında bu tür teknolojilerin
giderek “öğrenen yapay zekâlar” hâline geleceği bilgisini de göz önünde bulundurarak, acaba “sanatçı robotlar”la karşılaşmaya, yani belki bir nevi insanın elinde
determinizmden son kaçış mahfili olarak kalan sanatı da teknolojiye kaptırmaya
hazır mıyız?
Bu tür fütüristik öngörüler hayalci hatta korkutucu görünmekle birlikte, unutmamak gerekir ki, yakın zaman öncesine dek satrançta yapay zekânın insanı yenebilmesine pek olasılık verilmiyordu, ta ki 1996 senesinde Deep Blue adlı yazılım
satrancın harika çocuğu Kasparov’u yenene dek. Bugün ise tam tersine, işlemcilerin ulaştığı hız ve kapasite göz önünde bulundurulunca, artık insan zekâsının
herhangi bir satranç programını yenmesi imkânsız bir hâl aldı. Benzer bir gelişmenin sanat alanında yaşanmayacağının teminatını vermek, yukarıda değindiğimiz
temkin payını çok aşmak olacaktır. Beyne yerleştirilen elektronik bio-chip’lerle
takviye edilmiş insanların oluşturabileceği bir gelecekte bizleri nasıl bir sanatın
beklediğini kestirebilmek oldukça güç.
Ancak ne olursa olsun, geleceğe dair yapılabilecek tahmin/konjektür/ekstrapolasyon’larda her zaman için bir ihtiyat payı bırakmak, yukarıda değindiğimiz tümü
kapsayıcı nous’unöngörülemezliği dâhilindedir. Şairin dediği gibi, gül’ün açmasının nedensizliği, insan ruhunun bir yerinde her daim özgürlüğe açılan bir aralık
olduğuna dair elimizdeki umut ve tarihsel birikim, umulur ki sanatın ve hür iradenin her türlü dünyevi/teknolojik determinasyona galip geleceğine dair nüveyi
özünde barındırmaktadır.

11- Huntington, Samuel, The Clash of Civilisations and the Remaking of World Order
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Yüce Kavramının Günümüz Çağdaş Sanatında Yorumlanması ve
Uygulamaları Üzerine Eleştirel Bir Analiz
A Critical Analysis on the Interpretation and Applications of the
Supreme Concept in Today's Contemporary Art
Doç. Bengisu Bayrak
Nişantaşı Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi
Doç. Dr. Nazan Alioğlu
Beykent Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Özet

Son yirmi yılın sanatını tanımlamak için belli bir terim olmasa da, birkaç baskın özellik öne
çıkmaktadır: anıtsalcılık, deneyselcilik ve sansasyonculuk. Çağdaş sanatta büyük boyutlu sanat yapıtlarının yaygınlaşması, yüce kavramının yeniden düşünülmesine ve günümüzdeki
anlamlarının yeniden değerlendirilmesine zemin hazırlamıştır. Bu bildiri; Kant, Hartmann ve
Burke’ün perspektiflerinden günümüze yüce kavramının dönüşümüne dair bir tartışma açmak ve büyük boyutlu çağdaş sanat yapıtlarının dinamikleriyle yüce arasındaki ilişkiyi analiz
etmeyi amaçlamıştır. Bildiri, farklı çağdaş sanat yapıtlarını örnekleyerek anıtsal çağdaş sanata kalan tek estetik değerin yüce değeri olduğunu ortaya koymaktadır.
Anahtar Sözcükler: Kant, Yüce, Büyük Ölçekli Sanat Yapıtı, Çağdaş Sanat, Popüler Kültür ve
Kitsch-yüce

Abstract

Although there is no specific term to identify the art of the last 20 years, there are few
dominant characteristics that come forward: monumentalism, experimentalism, and
sensationalism. These characteristics are also the characteristics of the new culture
industry. The proliferation of large-scale artworks leads to rethinking of the concept of
the sublime and its contemporary meanings. This article aims to open a discussion on the
transformation of the concept of the sublime from the perspectives of Kant, Hartmann, and
Burke to today’s understanding, and analyse the relationships between the sublime and
the dynamics of large-scale artworks. Exemplifying different contemporary artworks, the
article demonstrates that the only aesthetic value left to monumental contemporary art is
the sublime.
Keywords: Kant, Sublime, Large-scale Artworks, Contemporary Art, Popular Culture and the
Kitsch-sublime
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Giriş

1980’lerin sonundan itibaren farklı bir yönelimde dönüşmeye başlayan
postmodernizmden sonra 20. yüzyılın son on yılında ve 21. yüzyılın ilk on
yılında üretilen sanat yapıtlarını bütünsel olarak tanımlayacak bir terim ortaya
çıkmamışsa da, ortaya çıkan eğilimlerden üçü çağdaş sanatın baskın karakterlerini
yansıtmaktadır: Anıtsalcılık (çok büyük boyutlu yapıtlar), deneyselcilik (katlanmış,
kırılmış yapıtlar, zaman içinde yok olan yapıtlar, vb.) ve sansasyonculuk (sanatsal,
felsefi veya sosyo-kültürel anlamda tartışma yaratan yapıtlar) (Gompertz, 2013).
Anıtsalcılık ve sansasyonculuk genellikle paralel olarak işleyen üretim biçimleri
olarak sanat izleyicisini hem eğlendirip hem de etkilerken, sanatçısına da hızlı ve
etkili bir şekilde ün kazandırdığından bir tür kazan-kazan alanı oluşturmuştur. Bu
yaklaşım, devlet desteğinin hızla azaldığı ve eğlence odaklı mekânların hızla arttığı
yeni kapitalist dönemde kaynak oluşturmak için daha çok ziyaretçi elde etmeye
yönelen Tate, Guggenheim, Whitney gibi çağdaş sanat müzeleri tarafından da
benimsenmiştir. Neyin “sanat yapıtı” olarak kabul edileceğine, neyin “güncel
sanat” olduğuna karar veren ve çağdaş sanata yön veren otorite makamları
olarak müzelerin ve Documenta, Venedik Bienali gibi önemli bienallerin bu
tür yapıtlara yatırım yapmaları ve öncelik vermeleri, anıtsal yapıtların çağdaş
sanatın sergilendiği, izlendiği veya tüketildiği galeri ve sanat fuarları gibi ticari
platformlarda çoğalmasının önemli nedenlerinden biridir.
Çağdaş sanatta büyük boyutlu sanat yapıtlarının yaygınlaşması, yüce kavramının
yeniden düşünülmesine ve günümüzdeki anlamlarının yeniden değerlendirilmesine
zemin hazırlamıştır. Bu bildiri, küresel çağdaş sanat pazarının önemli bir unsuru
olan yücenin, Kant, Hartmann ve Burke’ün bakış açısıyla literatürdeki anlamının
günümüzde nasıl ve ne şekilde dönüştürdüğüne dair bir tartışma açmak, yücenin
değişen anlamlarına vurgu yaparak büyük boyutlu çağdaş sanat yapıtlarının
dinamikleriyle yüce arasındaki ilişkiyi analiz etmek amaçlarını taşımaktadır.

Yüce Kavramının Tarihsel Gelişimi

Yüce kavramı üzerine ilk düşünen düşünür MS 1. yüzyılda yaşadığı düşünülen
Sahte Longinus’un incelemesi 17. yüzyılda John Hall tarafından İngilizce’ye,
Boileau tarafından Fransızca’ya çevrilmiş olmakla birlikte, 18. yüzyılın ortalarına
kadar yüce kavramı çok fazla taraftar kazanamamıştır (Eco, 2006). Longinus’a
göre yüce, bir sanat etkisidir. Keyif verme amacı taşır, şaşkınlık yaratır, büyüler
ve izleyicileri
inandırmaktansa onları benliklerinin dışına çıkarır, yalnızca ikna edici ve hoşa
gidenden üstündür. Homeros’un şiirlerinde ve klasik trajedilerde de dile getirilen
yüce, hem sanatçının hem izleyicinin duygusal katılımını tetikleyen ulu ve
soylu tutkuları ifade eder. Yüce, şiddetli duyguların ifade edilmesidir ve şiddet
duygusundan esinlenmektedir (Eco, 2006). Longinus’a göre ruhumuz yüce
olanın önünde ayaklanır, gururlu bir sevince kapılarak hissettiklerinden kendisi
sorumluymuş gibi kibirli bir neşeyle dolar (Eco, 2006).
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17. yüzyıl, estetik beğeni dünyasının güzellik ve yücelik olmak üzere ikiye ayrıldığı
dönemdir. Bu yüzyılda kimi ressamlar çirkin, sakat, kötü ve yaralı karakterleri ya
da bulutlu ve fırtınalı gökleri ve “dağların şiirselliğini” betimlemedeki başarıları
için övgüler alırken, kimse bir fırtınanın ya da kabarmış bir denizin ya da biçimsiz
tehditkâr bir şeyin güzel olduğunu ileri sürmemiştir. 18. yüzyıl ise yücelik kavramı
üzerine yeniden düşünüldüğü bir yüzyıl olmuştur. Edmund Burke (1728-1797)
Yüce ve Güzel Hakkındaki Fikirlerimizin Kaynağı Üzerine Felsefi bir Araştırma
(1756) adlı eserinde güzelliği yüceliğin karşısına yerleştirmiştir. Burke, güzelliğin
orandan ve uyumdan oluştuğu düşüncesine karşıdır ve bu anlamda yüzlerce
yıllık estetik kültürüyle çelişir; ona göre güzel olanın tipik özellikleri çeşitlilik,
küçüklük, pürüzsüzlük, aşamalı değişim, duyarlılık, duruluk ve açık renklilik,
ayrıca – bir ölçüye kadar – zarafet ve inceliktir. Burke’ün bu tercihleri, geniş
boyutları, yalçınlığı, özensizliği, sağlamlığı, dayanıklılığı ve karanlığı çağrıştıran
yücelikle ilgili görüşüyle çelişkili olduğu için ilginçtir. Yücelik, dehşet gibi
duyguların dizginlerinden boşanmasıyla hayata geçer, karanlıkta gelişir, gücü
doğurur; boşlukla, yalnızlıkla ve sessizlikle tanımlanan yoksunluğu çağrıştırır.
Yüceliğin egemen özelliği sınırı olmayan unsurlar, güçlük ve daima daha büyük
olana olan özlemdir (Eco, 2006). Burke güzel kavramını toplumsal içgüdüye, yüce
kavramını da varlığını koruma içgüdüsüne bağlayarak açıklar. Burke’e göre yüce
bir hoşlanmadır; ama bu hoşlanma korku ve dehşet duygusuyla karışıktır. Bu
hoşlanma duygusuyla insan kendisini doğaya, doğal ve toplumsal güçlere karşı
korur. Bu nedenle Burke, güzelin insanları öbür insanlarla birleştirmesine karşılık,
yücenin ayırdığını söyler. Çünkü güzel toplumsal içgüdüye, yüce ise varlığını
koruma içgüdüsüne dayanır (Tunalı, 2010).
Güzellik ve yücelik arasındaki benzerlik ve farklılıkları büyük titizlikle tanımlayan
düşünür, Yargı Yetisinin Eleştirisi (1790) adlı eseriyle Immanuel Kant olmuştur.
Kant’ın yüce olarak tanımladığı şeyler büyüklükleriyle (magnitude) veya güçleriyle
(might) bizi etkilerler. Bu yücelik karşısındaki direncin oluşturduğu heyecan,
öznede sarsıcı bir etki yapar. Heybetli gücüyle ilk anda korku oluşturduğundan
güzelde olduğu gibi bir çekiciliği yoktur. Yüce karşısında özne aynı anda hem
cezbedilip hem de itildiğinden, Kant’ın “negatif hoşlanma” olarak tanımladığı
bir haz oluşturur (Altuğ, 1989:157). Bu nedenle yüce, bir beğeni nesnesi değil,
bir heyecan nesnesidir (Altuğ, 1989). Bu nesne, öznede öncelikle hayranlık ve
korkuyla karışık bir saygı uyandırır. Yücenin bütünsel olarak kavranamaması
güzelde var olan mutluluk verici coşkudan farklıdır, çünkü yüce, yetersizlik
duygusunun oluşmasına neden olur. Bu yetersizlik, duyuların kapasitesini
aştığından, öznede hoşlanma duygusuna yol açar. Yüce, ne güzelde olduğu gibi
duyuma dayanır ne de iyide olduğu gibi belirli bir kavrama dayanır. Yücenin
güzel ile ilk ayrımı sınırlama kavramına olan yaklaşımlarıdır. “Doğada güzel, bir
sınırlamadan oluşan nesnenin biçimine ilişkin bir sorundur; oysa ki yüce, dolaysız
biçimde sınırsızlık tasarımı içerdiği veya varlığıyla böyle bir tasarımı uyandırdığı
ölçüde, biçimden yoksun bir nesnede, nesnenin bütünselliğine ilişkin fazladan bir
düşünce ile birlikte bulunur” (Kant’tan aktaran Altuğ, 1989:154). Buna göre yüce,
biçimden yoksun, sınırlandırılmamış veya sınırsız olandır. Yüce biçimden bağımsız
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olabildiği için, yüceden duyulan haz, nicelik tasarımıyla bütünleşiktir. Yücenin
nicelik tasarımı, ölçülemez veya ölçünün üstünde olanı ortaya çıkarır, kavrama
gücünü aşan bir büyüklük ve sınırsızlıktadır (Altuğ, 1989). Yücelik duygusu
uyandıran nesne “form bakımından yargı gücünün amaçlarına karşıt ve sunum
yetimize uyarlanmamış olarak görünür ve o hayal gücümüzü zorlayabilir”
(Kant’tan aktaran Altuğ, 1989:157).
Kant yüceliği matematik yüce ve dinamik yüce olarak ikiye ayırır. Matematik
yüceye tipik bir örnek olarak “yıldızlı gökyüzü manzarası” verilebilir (Eco,
2006:294). Bu manzarada gördüklerimiz algılayabildiklerimizin çok daha ötesine
gider ve gördüğümüzün ötesini düşünmeye zorlanırız. Öznelliğimizin boyutlarını
kavramamıza yardım eden ve sahip olamayacağımızı elde etme isteği uyandıran,
rahatsız edici, olumsuz bir haz ortaya çıkar. Dinamik yüceye verilebilecek tipik bir
örnek fırtına görüntüsü olabilir. Burada aklı sarsan sonsuz genişlik yerine sonsuz
güç izlenimidir. Bu örnekte doğamız kendini aşağılanmış bulur ve bu da rahatsızlık
duygusu doğurur. Bu rahatsızlık duygusunu dengeleyen, karşısında doğanın
güçlerinin umarsız kaldığı ahlaki yücelik duygumuzdur (Eco, 2006).
Kant’ın estetik anlayışındaki yücenin büyüklük ve kuvvete dayanması, objede
değil süjede temellenmesi ve estetik-ahlaksal bir değer olması, Kant sonrası
felsefe ve estetiğinin de hemfikir olduğu bir görüştür (Tunalı, 2010). Ancak,
Hartmann’a göre yücenin çerçevesi Kant’ın çizdiğinden çok daha geniştir.
Hartmann yücenin özel biçimlerini şöyle sıralar:
1- Ölçülebilir niteliğe bürünmeden tarz açısından büyük olarak algılanan veya
büyük olmamalarına rağmen büyük etkisi yapan şeyler
2- Ciddi, üstün, gösterişli ya da derin etkisine sahip nesneler
3- Esrarlı, suskun ve hareketsizlik durumları
4- Kudretli ve korkunç olma
5- Trajik olma
6- İnsan yaşamında ahlakça üstün olma
Buna göre, Hartmann yüceyi sadece niceliksel olarak tanımlamaz ve yüceyi
süjeden objeye geçirir. Yüce, süjede değil, objede bulunan büyüklük ve üstünlük
değeri üzerinden değerlendirilir (Tunalı, 2010).
Hartmann’ın yüce anlayışına katkısı, Kant ve sonrası felsefede büyüklük,
sonsuzluk, kuvvet gibi soyut kavramları ve soyut dünyada temellendirilen yüceyi
obje dünyasına indirerek varlık tabakalarıyla açıklamasıdır. Buna göre yüce,
ahlaksal nitelikte bir duygu olmayıp salt estetik bir fenomeni dile getirir. Yüce,
salt bir duygu tonu olarak değil, kendi başına bir değer olarak genel estetiğin bir
kavramı hâline gelir. Artık yüce, tabakalar arasındaki ilişkide kendini gösterir ve
irreel tabaka, reel tabakaya ulaşır (Tunalı, 2010).
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Modern ve Postmodern Dönemde Yüce

Özellikle son yirmi yılda günümüz sanat ve edebiyat kuramı literatüründe teknoyüce, eko-yüce, gotik-yüce, banliyö-yüce gibi farklı yönelimlerle ele alındığından
yüce kavramıyla ilgili bir anlam bütünlüğünden söz etmek zordur. Cunningham’ın
(2004:549) alıntıladığı Jean Luc-Nancy’nin belirttiği gibi, “yüce, yeniden moda
oldu. Bütün modalar, moda olmaktan çok bir şeyi temsil etmenin yoludur. Aynı
zamanda gerekliliklerin ve kaderin bir düzenidir. Yüce, her zaman bu adla var
olmasa da her zaman mevcuttu. Her zaman modaydı çünkü her zaman estetikten
bir kopuş ya da estetikte bir kırılmayla ilgili olmuştur”. Adorno da Kant’ın yüceyi
doğayla ilişkilendirdiğini vurgular; sanatta formel güzelin çöküşünü modernin
doğuşuyla ilişkilendirir ve yücenin modern sanata kalan tek kavram olduğunu
savunur (Cunningham, 2004:550). Benzer bir şekilde Newmann (1948) modern
sanatın itici gücünün güzelliği yıkma arzusu olduğunu ifade eder. Ancak,
modernizme eleştirel bir yaklaşımla bir soru yöneltir: Yüce anlamına gelen
efsanelerin – Sahte Longinus’un sözünü ettiği – mitosların olmadığı bir zamanda
yaşıyorsak, saf ilişkileri içinde her türlü yüceyi kabul ettiğimizi reddediyorsak,
soyutla yaşamayı reddediyorsak, yüce bir sanatı nasıl yaratacağız?
Newmann’a göre Picasso’nun çabaları da yüce arayışı olarak kabul edilebilirdi,
ancak onun eserleri güzelin doğasının ne olduğu üzerine bir uğraştı. Mondrian,
saflığa ve öze ulaşmak adına Rönesans’ın temsil üzerine değerlerini yıkmıştır ancak
mükemmeliyet (geometri) yüceyi yutmuştur. Newmann’a göre Avrupa sanatının
yüceyi başarma konusundaki yetersizliği, bu sanatın (bozulmuş ya da saf haliyle)
duyuların realitesi içinde kalma konusundaki saf arzusudur. Newmann’a göre,
Batı’nın modern sanatı bu yüzden yeni bir yüce yaratamamıştır. Newmann’la
benzer bir bakış açısıyla Lyotard da 20. yüzyıl başında avant-gardın figürasyonu
ve doğanın temsilini reddedişlerinin tarihi olduğunu ileri sürer, soyut ve minimal
sanatta sunulamayanın sunumunun gerçekleştiğini ifade eder (Cunningham,
2004). Lyotard’ın bakış açısında avant-gardın, Kant’ın yücenin estetiğiyle
soyutlamanın problematiği üzerinden bir ilişki mevcuttur. Lyotard’ın yücesinde
her türlü düzenleme ve kuraldan bir geri çekiliş olduğu için, avant-garde sanat
yücedir. Bu yücelik, aynı zamanda vücut sanatı (body art) ve happening ile avantgardın izleyene yaşattığı şok ve korku deneyimidir. Kant’ın formülasyonunun
ötesinde yücenin önemi, geçici deneyime ya da tecrübeye bağlı olması ve
modernizmin zamana bağladığı tarih bilinciyle ilgili olmasıdır (Cunningham,
2004).

Günümüz Sanatında Yüce: Sanat Yapıtının Ölçeğinin Büyümesi

Kant’ın yüce yaklaşımının postmodern dönemde en açık tezahürlerinden biri,
1960’ların sonlarından itibaren ortaya çıkan land art hareketinden Walter de
Maria’nın Yıldırım Tarlası (1977, New Mexico) adlı yapıtıdır. Yaklaşık 1,5 km x
1 km alan kaplayan yapıt, 400 adet paslanmaz çelik çubuğun birbirlerinden
67 metre aralıklarla 16 x 25 sisteminde dik olarak yerleştirilmesiyle bir ızgara
sistemi oluşturularak üretilmiştir (Atakan, 1998). Yapıtın “gerçekleşmesi”
(realizasyonu) için ise, çelik çubuklardan başka bir şey bulunmayan araziye
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yıldırım düşmesi beklenmiş ve başarılı sonuçlar fotoğraflanarak belgelenmiştir.
Yapıtın öz malzemesini yıldırım oluşturur ve bu öz malzeme Kant’ın yücesinde
olduğu gibi, biçimden yoksun ve sınırsızlık tasarımı içinde kendini ortaya çıkarır.
Bu yapıt karşısında izleyici korkuyla karışık bir hayranlık duyar ve güvenli alanda
bulunmaktan dolayı haz alır. 18. ve 19. yüzyıl Romantizm’inden Joseph Wright of
Derby, John Martin, William Turner gibi sanatçıların yapıtlarındaki doğanın kudreti
ve kontrol edilemezliği bu yapıtta mimetik özelliklerinden sıyrılmış, kavramsal
bir boyutta yoğunlaşmış ve belirgin bir formdan uzaklaşmıştır. Böylece, izleyiciyi
kapsama alanına alan, izleyiciyi yapıt içinde eriten ve çözünmesini sağlayan,
sınırsızlık tasarımı içerisinde bir yapıt ortaya çıkmıştır.
İzleyicinin kapsama alanı içine alınması olgusuna Julian Bell’in Darvaza (2010)
yapıtında insanın yetersizliği olgusu eklenir. Darvaza, 1971 yılında Karakum
Çölü’nde (Türkmenistan) Sovyet mühendislerin petrol ararken karşılaştıkları
boşluğu ve içinde birikmiş olan doğal gazı yakmalarıyla kontrolden çıkan ve
halen devam eden yanmanın neden olduğu kraterin imgesel bir yorumudur.
Bell, sahadan çektiği bir görseli 245 cm genişliğinde bir tuvale aktarır ve kraterin
kenarına elleriyle aniden yükselen sıcaklık dalgalarından yüzünü korumaya
çalışan yaklaşık 2,5 cm yüksekliğinde bir insan figürü yerleştirir. Bu büyüklükteki
bir tuvalde yer alan küçük bir insan figürü, öznenin dış dünya ve onun nesneleriyle
olan uzamsal ilişkisini kavraması için bir referans noktası işlevi görür. Objelerin
boyutlarında yapılan dramatik değişiklikler uzamsal algımıza meydan okuduğu
için büyük boyutlu yapıtlarla karşılaşmak çarpıcı bir deneyim olarak algılanır.
Bell (2013), yapıtın yüce etkisini arttırmak için kraterin yuvarlak kenarlarından
görünebilecek kısımları kestiğini ve böylece merkezi bir ön alan oluşmadığından
resmin temelini alevlerin oluşturduğunu ifade eder. 245 cm genişlikteki dairesel
eğimdeki ufuk çizgisi, tuvalin kapsamının yakınına çekilen izleyiciyi kendi alanına
çeker ve kuşatır.
Doğanın yıkıcı gücünün görselleştirilmesi ve izleyicinin bu gücü deneyimlemesi
Doris Salcedo’nun Deprem (2007) adlı mekâna özel yerleştirmesinde vücut
bulur. Salcedo bu yapıtı için Tate Modern’in 155 m uzunluğu, 23 m genişliği, 35
m yüksekliği ile anıtsal büyüklükte yapıtların sergilenmesine ayrılmış Turbine
Hall adlı büyük salonunun zemininin tamamını kullanmış ve 60 cm derinliğinde
yarıklar oluşturmuştur. İzleyici, bu denli bir tahribat yapabilecek bir gücü, tehlikeyi
yaşamadan, kendi güvenli alanından oluşan yıkıntıya bakarak gördüğünün
ötesini tahayyül ederek – depremin cisimsiz imgesini zihninde canlandırarak
– deneyimler. Burada söz edilen depremin gerçekten doğanın bir ürünü olup
olmamasının yücelik duygusunun oluşması açısından bir önemi kalmaz, burada
esas olan tahayyülün zihinde imlediği dehşettir. “Acı ve dehşet zararlı olmadıkları
sürece yücelik nedenleridir” (Eco, 2006:291).
Genel olarak felsefede gerçek ve soyut kavramları karşıt olarak ele alınır, empirik
gerçeklik ile empirik gerçekliğin düşünce objesi haline gelmesi karşıtlık içinde
düşünülür (Tunalı, 1996). Platon, empirik gerçekliğe ait varlık ile düşünsel varlığın
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örtüşük kavramlar olmadıklarını, empirik gerçeğe oranla ideanın asıl ve salt
realite olduğunu savunur. Bu açıdan, soyut sanatta soyut olan ile somut (reel)
olan arasında ontolojik bir ilişki vardır. Değişen doğal formların arkasında salt bir
realite olduğundan, doğal biçimler salt ilgilere geri taşınmalıdır (Tunalı, 1996).
“Böyle salt bir realite (gerçeklik), empirik realiteyi aşan, onun dışında bulunan,
aşkın (transcendent) bir realitedir” (Tunalı, 1996:153). Ancak gerçeklik, empirik
gerçekliğin dışında değil, onunla bir ilgi içinde düşünülebilir. Bir doğa ürünü
olmayan, bir tasarı olarak sanat yapıtı yapay bir varlıktır ve bu bakımdan doğa
yönünden soyuttur, ama bu soyutluk sanat yapıtı yönünden aynı zamanda
somuttur (Tunalı, 2004; Tunalı, 1996). Somut bir varlık gerçekliği ifade ettiğinden,
soyut olanın aynı zamanda somut olması paradoksu “realité nouvelle” denen
bir gerçekliktir (Tunalı, 1996:154). Anish Kapoor’un Marsyas (2003) adlı heykelyerleştirmesi bu türden bir gerçeklik algısı oluşturur. Trompeti anımsatan
birbirine geçmiş ve birbiriyle bağlantılı soyut formlardan oluşan yapıt tüm binayı
sardığından işin kendisi de dâhil sergi salonundaki diğer mimari elemanlar (duvar,
zemin, tavan, vb.) tümüyle tek seferde algılanamaz, parçalı olarak görülebilirler.
Bu parçalılık, konturları ortadan kaldırdığından yapıt biçimsizliğe gider. Sınırsızlık
duygusu ile iç mekânın sınırlılığının çarpışması, sınır kavramına vurgu yaparak
paradoksal bir şekilde sınırsızlık özelliğini arttırır. Yapıt duyuların realitesinden
çıkar ve Lyotard’ın söz ettiği sunulamayanın sunumu olgusu kendini burada
ortaya çıkarır. Bu bakımdan, yoğun bir yüce deneyimi yaşanır.
Somut bir nesnenin soyutluk içinde kurgulanarak Hartmann’ın ifade ettiği büyük
olmamalarına rağmen büyük etkisi yapan yapıtlara bir örnek olarak Ai Weiwei’nin
Ayçiçeği Çekirdekleri (2010) yapıtı verilebilir. Sergi salonuna bir deniz gibi yığılan
yaklaşık olarak yüz milyon adet el yapımı porselen ayçiçeği çekirdeği¹ sonsuzluğa
gönderme yapan bir manzara oluşturur. İzleyicilerin çekirdekler üzerinde
yürümelerine ve yatmalarına izin verilerek farklı bir sergi deneyimi yaşamalarına
olanak sağlanır. Bunun yanı sıra yapıt, nasıl üretildiği konusunda bir merak,
hayranlık ve şaşkınlık duygusu uyandırır. Küçük bir birimin çoğaltılmasıyla
üretilmiş en etkili yapıtlardan bir diğeri, Antony Gormley’nin Britanya Adaları İçin
Alan (1993) yapıtıdır. Boş bir Tudor malikânesinin zeminini boyları 8 ila 26 cm
arasında değişen kırk bin adet kil figür² ile doldurmuştur.
Kimi sanatçılar ise yapıtlarının üretim zorluklarıyla izleyiciyi şok etmeyi ve şaşkınlık
duygusu uyandırmayı temel ve öncelikli amaç edinirler ve güncel çağdaş sanatta
karşımıza sıklıkla çıkarlar. Yüce kavramının dönüşümü bununla paralellik gösterir.
Yapıtın nasıl üretildiği konusunun yapıtın estetik fonksiyonunun ve sanatsal
anlam katmanlarının önüne geçmesi sanat yapıtı kavramının içini boşaltırken
yüce kavramının da kendi anlamını yutmasına neden olur.
Bu gibi yapıtlar bir sanatçının birey olarak üretebileceği yapıtların kapsamının çok
üzerinde işgücü ve finansman gerektirir. Prototype New York adlı heykel sanat
üretim stüdyosunun işletmecisi Ted Lawson çağdaş sanatta sanatçıların beklenen
talepleri bireysel olarak karşılayamayacaklarını şu sözlerle özetler: “her bir detayı
1- Ayçiçeği Çekirdekleri yapıtını oluşturan yüz milyon porselen çekirdek, eskiden Çin İmparatorluğu için porselen
üreten Jingdezhen kasabası halkından yaklaşık 1600 kişi tarafından tek tek elle boyanarak üretilmiştir.
2- Kil figürler St. Helens’den 100 gönüllünün yardımıyla üretilmiş ve üretim sırasında mekâna yerleştirilmiştir.
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kendin yapmakla uğraşırsan, bir galeri mekânını hiçbir zaman dolduramazsın”
(van den Berg &amp; Pasero, 2012: 157). Van den Berg &amp; Pasero (2012)
büyütülmüş ölçek – veya çoğaltılmış miktar – için özel üretim teknikleri ve
birbirine bağlı ticaret ve zanaatların yanı sıra, ön finansmanın gerekliliğinin altını
çizerler ve sanat ile ticari oluşumların organik bağlarına dikkati çekerler. Bu da
McEvilley’nin (2001) günümüzde yüceyi küreselleşmeyle ilişkilendirerek söylediği
küresel kapitalizmin bilinmeyen yüzünün büyüklüğüyle dehşet verici olduğu ve
sanat ile teknolojinin büyük oyunun içindeki oyuncular oldukları sözünü hatırlatır.
Elit sınıfın ve yeni zenginlerin sanata olan ilgilerinin artması, büyüyen sanat
pazarıyla birlikte sanata yatırılan sermayedeki artış ve “dikkat ve ilgi ekonomisi”nin
oluşturduğu yeni dinamikler sanatçıların daha büyük mekânlar için daha büyük
işler üretmeleri için rekabet ortamları ve biçimleri oluştururlar. Damien Hirst’ün
57. Venedik Bienali’yle eş zamanlı olarak Palazzo Grassi’de gerçekleştirdiği
İnanılmaz’ın Enkazıdan Hazineler (Treasures from the Wreck of the Unbelievable)
adlı sergi rekabet ortamının nasıl faydaya dönüştürülebileceğine dair güncel
bir örnektir. Kurmaca bir batıkta “bulunan” parçaların sergilendiği sergideki
en büyük parça 18,22 x 7,89 x 11,44 metre ölçüleriyle mekânın orta avlusunda
sergilenen Kâseli İblis adlı heykelidir. Sergi kataloğunda (Punta della Dogana:
François Pinault Foundation, 2017) heykelin “orijinal buluntunun” büyütülmüş
bir versiyonu olduğunun ifade edilmesi, yapıtın büyütülmüş olduğuna dair ikinci
bir vurgudur. Anıtsal heykel “kopyası çıkarılırken” deniz altında yıllarca kalmış
nesneler üzerine yerleşebilecek çeşitli deniz canlıları da heykele dâhil edilmiştir.
Bu canlılar, heykelin dayanıklılığının ve kalıcılığının bir göstergesi olmanın yanı sıra
bir süsleme ve yabancılaştırma öğesidir, bilinmeyene ait gizemin destekleyicisi ve
pekiştiricisidir. Yapıt yüce duygusunun izleyenin zihninde oluşturulabilmesi için
pek çok referansı (efsaneler ve mitoloji, Michelangelo’nun Davud heykeli, 18.
ve 19. yüzyıl romantizm akımı yapıtlarındaki kontrol edilemez coşkun denizler,
kâşifler ve nadireler kabineleri, su altı dünyasının gizemi ve derinliği, vb.) planlı
bir kolaj gibi bir araya getirir ve heykelin büyük ölçeğiyle etkiyi arttırır. Ancak
deniz kabukları ve diğer deniz canlıları yapıtı aynı zamanda kitsche yaklaştırır.
Bu da yapıtın kitlesel hitap gücünü arttırır. Kulka’ya (2014) göre bir nesnenin
veya temanın kitsch olarak kabul edilebilmesi için 3 koşulu gerçekleştirmesi
gerekir. Bunlar; (1) kitschin duygusal yoğunluğu olan nesneleri veya temaları
tasvir etmeleri, (2) tasvir edilen nesne veya temaların anında ve çaba sarf
etmeden ayırt edilebilmeleri ve (3) tasvir ettiği nesnelerle veya temalarla ilgili
çağrışımlarımızı temel ölçekte zenginleştirmemesidir. Kitschin kitlelere hitap
gücü ilk iki koşulundan gelir (Kulka, 2014). Hirst’ün yapıtını bütünüyle kitsch
olarak tanımlayamamamızın nedeni, koşullara bütünüyle uymamasıdır. Buna
rağmen, bu yapıttaki kitsch çağrışımlar, yapıta dair yüce kavramını da kitsche
yaklaştırır.
Jeff Koons’un şişme oyuncak figürleri, Marc Quinn’in deniz kabukları gibi büyük
ölçekli heykeller ve Claes Oldenburg ile Coosje van Bruggen’in kaşık ve kiraz,
mandal, dondurma veya hamburger gibi tüketim nesnelerinin büyük ölçekte
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heykelleri, ise, yüceye ulaşılan değerlerle ilgilenmezler ve yalnızca ölçeğin büyük
olmasıyla izleyiciyi etkilemeyi tercih ederler. Popüler kültür imgelerini sıklıkla
kullanan Pop Sanatı’nın, Kulka’nın (2014) koşullarını düşündüğümüzde kitsche
diğer sanat kategorilerinden daha yakın olduğunu görürüz. Pop sanatının tüm
üretimlerinin (Warhol’un Campbell konserve çorba serisi, Lichtenstein’ın Fırça
Darbeleri, vb.) kolaylıkla duygusal tepkilere yol açmaması ve Pop sanatının
ironiyi kullanma biçiminin çok anlamlılığa neden olması, akımın bütünüyle kitsch
olarak tanımlanmasına izin vermese de Pop Sanatı’nın kitsch ile ortak olan
özelliklerine dikkati çeker. Tipik kitsch heykeller, imgesel ve kültürel stereotipleri
kullandıklarından dolayı neyi temsil ettikleri sorgulanmaz. Çünkü, hâyâl gücüne
ve çağrışımlara yer bırakmayacak kadar düz anlamlıdırlar. Bu bağlamda, paragraf
başında örneklediğimiz sanatçıların heykellerinin Kulka’nın (2014) koşullarını
yerine getirdiğini söylemek mümkündür. Kitsch-yüce yalnızca kitsch olan
yapıtların yüceltilmesi değil, yücenin de kitschleşmesidir. Buradan hareketle bir
sanat yapıtının kitsche yaklaşmasının veya kitsch olmasının yüceye erişmede de
olumsuz etki yaptığı çıkarımına varılabilir.

Sonuç

Sanat yapıtının ölçeğinin büyümesi birden çok ve birbiriyle bağlantılı nedenden
kaynaklanır. Van den Berg &amp; Pasero (2012) bu nedenleri şöyle sıralarlar:
1. Sanat pazarının büyümesiyle doğru orantılı olarak sanat üretimi stüdyolarının
ortaya çıkması
2. Land art hareketiyle birlikte sanatçıların müze ve galeri sisteminin dışındaki
geniş alanlarda çalışmaya başlaması ve atölyenin şehircilik ve endüstriyle yer
değiştirmesi
3. 1970’lerden itibaren medyanın ilgisiyle kamusal alandaki sanat yapıtının
izleyen ile ilişkisinin pozitif bir yönelimle ele alınması sanatın dar kalıplarını ve
seçkinci tutumunu kırması
4. Geleneksel olarak domestik boyutlarda olan heykeller ile şehirleşmeyle birlikte
ortaya çıkan ağır sanayi ürünleri (vinçler, kargo gemileri, gökdelenler) arasındaki
boyut orantısızlığının artması
5. Sanat yapıtı ile izleyici arasındaki ilişkinin yeniden kavramsallaştırılması ve
yapıtın realizasyonunda izleyicinin aktif rol oynaması
6. Sergi mekânlarının anlamının ve öneminin sadece sergi yapılan bir mekân
anlamından daha öteye taşınması ve bununla paralel olarak küratör faktörünün
ortaya çıkması
7. 1990’lardan itibaren ortaya çıkan yeni üretim biçimleriyle sanatsal üretimin
diğer kültürel ve yaratıcı endüstrilerle yakınlaşması
Burada sıralanan nedenlere, eğlence kültürünün yüksek sanata sirayet etmesini
ve Adorno’nun kitleler için geliştirmiş olduğu kültür endüstrisi kavramına karşın
elitlerin ve elitist sanatın da kendi kültür endüstrisini yaratmış olduğu eklenebilir.
Yukarıda, sanatta yücenin farklı sanatsal ve estetik biçimlerde kullanımına
bakmak için günümüz çağdaş sanatından içerik ve biçimlerine göre farklı sanat

2. Uluslararası Sanat Sempozyumu

85

yapıtları örneklenmiştir. Bunlar sırasıyla; doğanın kendine ait bir enstrümanının
doğrudan veya müdahaleli olarak sanat yapıtına dâhil edilmesi; doğanın yıkıcı
gücünün yorumlanarak bir yüzeye aktarılması; soyutluk ile doğanın ve reel
dünyanın dışında yeni ve yabancı bir dünya yaratılması; küçük birimlerin bir araya
getirilerek çoğaltılması; yücenin sanat tarihsel çağrışımlarının bilinçli bir şekilde
kurgulanarak bir araya getirilmesi; kitlesel hitap gücü kuvvetli ve ayırt edilmesi
kolay nesnelerin ölçeklerinin büyütülmesi pratiklerini kullanan yapıtlardır.
Doğa çıkışlı olan sanat ile tamamen doğanın dışında olan soyut sanatın ulaştığı
yücenin Kant’ın çizdiği yücelik çerçevesine daha yakın durdukları, küçük birimlerin
bir araya gelerek oluşturdukları sınırsızlık tasarımıyla elde edilen yücenin hem
Kant’ın hem de Hartmann’ın görüşleriyle uyuştuğu, bilinçli kurgunun belli
bir noktaya kadar yüceye eriştiği ve son olarak sıradan nesnenin ölçeğinin
büyütülmesinin ise kavramsal olarak yüceyi sadece ölçü bağlamına indirgediği ve
popüler kültürü yüceltirken yüce kavramını kitschleştirerek kitsch-yücenin ortaya
çıkmasına neden olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, güzelin tasfiyesiyle birlikte
anıtsal çağdaş sanata kalan tek estetik değerin – klasik ve çağdaş anlamlarıyla –
yüce değeri olduğu sonucuna varılmıştır.
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Geleceğin Yatırım Araçları Olarak Sanatta Geçmiş Deneyimler
Past Experiences in Art as Future İnvestment Tools
Öğr. Gör. Gülşah Bayraktar
Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

Özet

Günümüz Sanatının güncel konularından bir tanesi olan bellek kavramı pek çok sanatçının
çalışma alanına dönüşmüş bir kavramdır. Geçmişin şimdiki zamanda kavramsallaştırılmasının örneklerini sunan güncel sanat yapıtları izleyeni yeniden anlamlandırmalarla karşı karşıya getirmektedir. Bugünün değerleriyle geçmişe yönelik bakışımız arasında bir çapa vazifesi
görmeyi deneyen sanat eleştirel ve geleceğe dair öngörüler oluşturmaktadır. Günümüz dünyasında yitirdiğimiz kültürel, kimliksel değerlerimiz ve farklılıklarımızı hatırlamak noktasında
hümanist bir dil geliştirmektedir.
Duchamp yapıtlarıyla algı kalıplarını kırarak sanat dünyasında ezberlere bir de tersten bakabilme fikrini gündeme getirmiştir. Böylece modern teorinin müzelere hapsettiği örneklerdense daha canlı bir biçimde toplumla ilişki halinde olan bir üslup benimsenmiştir. Özellikle
performanslarda ve happeninglerdeaktivisit bir dille eleştirdiği dünyayı şaşırtmaya ve izleyeni yapıtın içine dahil etmeye yönelik girişimler gözlemlenmiştir. Bu yolla sanat müzelerden
çıkıp sokaklara taşmış ve yapıt üretiminin gerçekleştirildiği alan gündelik hayatımızı sürdürdüğümüz mekanlar olmuştur. Bu tutum ise bir yapıtı biricik yapan ve yüksek sanat çerçevesinde değerlendirilmesine yönelik kriterlerin ortadan kaldırılmasına yol açmıştır. Sanatçının
gündelik, sıradan ve kayda değer gibi görünmeyen bir mevzuyu alıp malzemesi haline getirmesine teşvik eden oluşumlar bu sürecin takipçisi olmuştur.
Sanatın 20. yüzyılın ortalarından sonra içe dönük bir biçimde bireysel ile kolektif olanın anlatısına odaklandığı görülmektedir. Bu bireyin kişisel tarihi olabildiği gibi bir grubun tarihini
ve öz kimliğini yargılamadan bilmeye ve anlamaya yönelik bir harekettir. Sanat bu sefer periskopunu yüzeye çıkararak denizin dibine bakmaktansa daha önce olup bitivermiş mütevazi, minör anlatılara ama bazen de dramatik geçmiş anlatılarına odaklanmaktadır. Sanatın
peşine düştüğü bilinmeyen ve anlatılmamış hikayelerden oluşan bu dehlizde yol almak bir
tür bellek seferidir. Sanatçının bir gözlemevinin araştırmacısı, etnolog yada bir arkeolog gibi
çalıştığı bu seferde karşısına çıkan anı imgeleri ile oluşturmaya çalıştığı görsel dil geçmişin
kutsanmasından öte bilgiyi gelecek için referans haline getirmektir. Burada önemli olan geçmiş anımsamalarında unutma ya da dış bir baskının müdahalesine maruz kalmış öz imajı
oluşturan değerler ve farklılıkları yakalamaktır. Bir yapıtın insani olanla kurduğu bu diyaloğun amacı bireysel ya da kolektif belleğin bizi geleceğe taşıyacağı göstergeleri bulmaktır.
Ancak sanatın buradaki pozisyonu bir polemik yaratmak değil belleğimizin deposundan ne
şekilde faydalanacağımızı bilmeye yardımcı olmaktır. Buna bağlı olarak sanat geleceğimiz
ile ilgili mesajların bireysel ya da kolektif geçmiş bilgilerinde kayıtlı olduğu görüşü üzerinde
durmaktadır.

2. Uluslararası Sanat Sempozyumu

89

Bu çalışmada belleğin sanattaki bireysel ve kolektif örneklerinden yola çıkılarak geçmiş izlenimlerin sosyal anlamları üzerinde durulacaktır. Disiplinlerarası yapıtlara yer verilecek bu
metinde diğerlerinin hikayelerindeki anlatıların işaret ettiği bugüne ait problematikler ve
kavramlar üzerinden ilerlemek yöntemimiz olacaktır. Böylece sanatın nostaljik bir algının
üretimi değil geçmişten devşirdikleriyle pozitif yargılar üretmemizi sağlayan zihinsel üretime
yönelik bir tavrı olduğu ortaya koyulacaktır. Sonuç olarak sanatın geleceği kurgulayabilmek
için geçmiş anımsamalarına bakmak gerektiği üzerine bir dil benimsediği aktarılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Kimlik, Öz İmaj, Bireysel Bellek, Kolektif Bellek, Disiplinlerarası Sanat

Abstract

The concept of memory, which is one of the current topics of contemporary art, is a concept that has turned in to the field of work of many artists. Today’s art Works presenting
examples of the conceptualization of the present time of the past confront the viewer with
remarks. The art of trying to see an anchor between today's values and past-looking is creating critical and future predictions. We are developing a humanistic language at the point
of remembering our cultural, identity values and differences that we lost in today's world.
Duchamp broke the patterns of perception with his Works and brought ideas against the
memorization in the art world. In this way, a style that has been in contact with society in
a more vivid manner has been adopted in the examples of modern theory. Attempt shave
been made to embarrass and incorporate the world into which the activist critic, particularly in performances and happening, criticizes the world. In this way, the art is out of the
streets, and the area where the artifacts are produced has become a place where we continue our daily life. This attitude has led to the removal of the criterion for making a work
unique and being evaluated in the framework of high art. Formations that encourage the
artist to take a daily, ordinary, and not worthy position and make it a material have become
followers of this process.
It is seen that after the middle of the 20th century art focuses in wardly on the narrative of
the individual and the collective. It is an act of knowing and understanding the judgment
of a group's history and self-identity, as well as personal history of the individual. This time
the art focuses on explaining the humble, minor narrative, and sometimes dramatic history
that has taken place before taking the periscope to the surface and looking at the sea. It
is a kind of memory expedition to take the road at this corner of art, which is made up of
unknown and untold stories. The visual language that the artist is trying to create with the
images of the moment who is working as an investigator of an observatory, an ethnologist,
or an archaeologist, is the blessing of the past, making the knowledge a reference for the
future. What is important here is to capture the values and differences that constitute the
self-image that has been exposed to the intervention of an external pressure or forgetting
in past reminiscences. It is this dialectical intentional individual or collective memory that
an artifact establishes with human beings to find the indicators that will lead us to the
future. But the position of art here is not to create a polemic, but to help us know how we
will benefit from the store of our memory. Accordingly, art is concerned with the idea that
messages about our future are recorded in individual or collective history.
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In this work, the social meanings of past impressions will be emphasized, starting from the
individual and collective examples of memory in art. In this text that will be featured in
interdisciplinary works, we will have a way to move forward through today's problematics
and concepts pointed out by the stories of others. Thus, it will be shown that art is not a
production of a nostalgic genius, but an attitude towards mental production that allows us
to produce positive judgments through the past. As a result, art will try to convey the fact
that it adopts a language on the need to look back on past memories in order to construct
the future.
Keywords: Identity, Self Image, Individual Memory, Collective Memory, Interdisciplinary Art
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Giriş

Günümüz modern teknolojilerinin hayatımızı pratik ancak daha kolay tüketilebilir
hale getirdiği açıkça görülmektedir. Bununla birlikte görsel algımızı bombardımana tutan ve zihnimizi oyalayan imajlar dün nerede, ne yaptığımızı unutturacak
kadar zihnimizi kirletmeye devam etmektedir. Belleğimizin bir çeşit sömürü altında olduğunu söyleyebileceğimiz bu durum gerçekliğimizin ve varlık sebebimizin
muğlak hale geldiği bir manzara çizmektedir. Bu nedenledir ki bugün kim olduğumuz, bizi geleceğe taşıyacak olan değerlerimizin neler olduğunu bilmeye eskisinden daha çok ihtiyaç duymaktayız. Bu noktada en önemli kaynak belleğimizdir.
Belleği sosyal bir olgu olarak tanımlayan Halbwachs (Assmann, 2001, s.45) hatırlama sürecinde topluma öncelik tanımaktadır. Buna göre toplum anımsamalarımızın kütüğüdür. İnsan eylemlerini toplumla birlikte gerçekleştirir ve anımsama
diğerleriyle iletişim halindeyken canlı kalmaya devam etmektedir. Toplumla ilişkilendirilen anımsama eylemi kültürel normlar değerler, alışkanlıklardan beslenen
anlam bloklarından oluşmaktadır. Bu durumda bireyin belleği toplumun sosyal ve
kültürel temsilinin bir aynasıdır. Assmann konuyla ilgili olarak küçük bir nüans yaratarak bireysel olanın anılarımız olduğunu ancak anılarımızın yine de içinde yetiştiğimiz toplumun stereotipi olduğunu belirtmektedir (2001, s.46). Connerton
benzer biçimde düşünce ve duygularımızı belirleyen anımsamanın bir çok kimsenin sahip olduğu ortak fikirler kümesinin sonucu olduğunu söylemektedir (1999,
s.65-66). Bergson ise karşıt bir biçimde belleğin kişisel deneyimlerden kaynaklanan bir tahayyül olduğunu belirtmektedir (Barash’tanakt. Susam, 2015, s.25).
Bellek ile ilgili teoriler bir kimlik kazandığımız çevrenin anımsamalarımıza form
veren şey olduğu üzerinde durmaktadır. Bu görüş aynı zamanda neleri hatırlayıp
neleri unutmamız gerektiğine ve hangi bilgileri saklamamız gerektiğine karar verenin yine toplum olduğunu belirtmektedir. Auge’nin (1999) bahçıvanın ayıklama
ve budama işlemine benzettiği anımsama ve unutma belleğimizin gelişigüzel bir
seçimi değildir (Bilgin, 2013, s.24). Sosyal çevremizin kültürel konvansiyonlarınca
belirlenen bir faaliyettir. Ancak iletişim devam etmediği ya da geçmiş imgelerinin
ortadan kaldırıldığı durumlarda bellek bir erezyona uğramaktadır (Auge’den akt.
Bilgin, 2013, s.25). Belleğin aldığı bu hasar unutma problemi ile karşı karşıyadır.
Unutma çağımızın sorunudur. Bilgiyi işlemek için başvurduğumuz bellek zamanın
etkilerine bağlı olarak kayıplara uğramaktadır. Toprak savaşları nedeniyle zorla
yerinden edilenlerin, kayıp ya da mağdur yakınlarının, bastırma ve sansüre uğramış toplumların anlatılarında ve benzeri olaylara tanık olmuş mekanların izlerinde belleğin unutma süreci işlemektedir. Schudson’a göre hatırlama ve unutma iç
içedir ve bu kaçınılmazdır (Bilgin, 2013, s.24-25). Bu düşünceye göre unutmadan
bağımsız bir hatırlama eylemi yoktur. Geçmişin yeniden düzenlenmesinde her
zaman bir şeylerin eksik kalacağını ifade eden bu bilgi belleğin uçucu olduğunu
göstermektedir. Dolayısıyla bir üretim etkinliği olan hatırlama unutma yoluyla
da şekillenmektedir. Ancak burada üzerinde durulması gereken nokta unutmaya
neden olan faktörlerin kolektif ve bireysel bellek kaybına yol açtığıdır. Konuyu
kimlik, kültürel farklılıklar, değerler, tarih ve minör anlatılar bağlamında incele-
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diğimizde sosyal ve toplumsal temel olguların yitimi ile karşılaşılmaktadır. Bellek
sürekli aşınmaya karşı bir yenilenme halidir ve şimdiki zaman içinde sürekli olarak
inşa edilmektedir. (Susam, 2015, s.28). Ancak küreselleşmenin tüketmeye yönelik
kodları geleceğe dair bir öngörü oluşturmak konusunda çaresizdir. Bu vaatsizlik
ve geleceksizlik ekranında sanat günümüzde insanlara geçmişin imgelerine dönüp bakmayı önererek onlar aracılığıyla kat edebileceğimiz mesafe ile ilgili öneriler sunmaktadır.
Sanatın bellek görüntülerini izlek edindiği yapıtlarda, geçmiş bilgileri unutulduğu
yerden çıkarılıp aşina hale getirilmektedir. Bugün içinde yeniden anlamlandırılan hatırlama figürleri geçmişin nostaljisinden sıyırılıp sezgilerimizle algılanabilir
bir zemine yerleştirilmektedir. Kimlik, benlik, aidiyet, öz imaja ait simge, sembol,
işaret, anlatılar ve belgelerle kavramsallaştırılan yapıt, sanatçının elinde bir laboratuvarın deneyleri gibi işlev görmektedir. Hatta “gündelik olanın mikroskobik
ayrıntılarına inilerek geçmiş anıtsallaştırılmakta ve tarih haline getirilmektedir”
(Foucault’dan akt. Yılmaz, 2012, s.68). Böylece anı imgelerine verilen değer bir
grubun ya da bireyin biricik göstereni olarak ifade edilmektedir. Çünkü geçmiş,
kimlik hikayemizi meşru hale getirebileceğimiz ve sonsuz bir boşluk duygusundan
kurtulabileceğimiz tek alandır. Kimliğimize istikrar sağlayan ve gelecek planlarımıza arka plan oluşturabilecek tuğlalardır. Sanatın bu konuyla yakından ilgilenmesinin gerekçesi ise geçmişingelecek için bir yatırım nesnesine dönüştürülmesinin olanaklarını kendinde taşıyor olmasıdır. Belleği bir müzenin envanterleri gibi
tasniflemektense dolaşıma sokarak onu görülür ve izlenir bir forma yerleştirmektedir. Ses, eşya, belge, koku gibi malzemelerle geçmişi araçsallaştırarak bireysel
ya da kolektif anlatıya görünürlük sağlamaktadır. Böylece belleğin rafa kaldırılmış
şeylerin bir dökümü değil kültürel, manevi, öze ait tüm verilerin içinde bulunduğu
bir kapsül olduğu anlatılmaya çalışılmaktadır. O nedenlesanat, insanların hayata
devam etme pratiklerinin belleğimizde ya da suigeneris¹ te yer aldığını mütevazi
bir dille anlatmaktadır. Geleceği belirsiz bir ufka bakma hissinden kurtarabileceğimiz ışığı bizlere göstermektedir. Bunu zamanın kaybolan belirtilerinin içinden
yakaladığımız ipuçlarıyla belleğin köklerine ulaşma umudunu yayarak yapmaktadır.

Yöntem

Bireysel ve kolektif belleğe ait geçmiş deneyimler sanatçıların zihinlerini meşgul
eden bir konudur. Bu nedenle sergilerde ve bu sergileri takip eden yayınlarda bellek üzerine üretilmiş eser örneklerine yer verilmektedir. Sanatçının bir araştırmacı pozisyonuna girmesiyle geçmiş anlatılarının kutsandığı bir tavır ortaya çıktığı
görülmektedir. Bu aşamada sanatçı izleyicinin konuyla ortaklık ve ilgi kurmasını sağlayacak paydaları estetik unsurlara feda etmeden işlemeye çalışmaktadır.
Dolayısıyla izleyici, sanatçı ve yapıt arasında dolaşıma giren geçmiş metaforları,
sanatın reel dünyayı ele alışı bağlamında farklı bir gözleme tabi tutulmaktadır.
Bu çalışmada ise sanatın geçmişe verdiği değer, disiplinlerarası dil kullanan sanatçıların eserleri çerçevesinde incelemeye konulmuştur. Sözlü tarih, fotoğraf,
eşya, manipüle edilen bellek, tarih yazımının yapıtın merkezine yerleştirilmesi ile
1- Öncelikle Tanrı için kullanılan bir terim olarak, kendi türünde tek olanın; bir konuda biricik olanın özelliğine verilen Latince ad (Cevizci, 2013, s.1465).

2. Uluslararası Sanat Sempozyumu

93

geçmişe bugün içinden yeniden bakmayı hedef alan yapıt okumalarına yer verilmiştir.Geleceğe dair bir referans yaratmak konusunda verilen örneklerin aynı
zamanda ortak problemlerimiz olduğu üzerinden hareket edilmiştir. Bu vesile ile
sanat yapıtının insanlığın hazinesini yeniden okumamız gerektiğine dair bir biliş
yaratmaya çalışan gayret içerisinde olduğu belirtilmek istenmiştir.

1. Sanatın Kurtarıcı Dili

Sanatın günlük hayattan ve toplumdan bağımsız bir pratik olmadığı bilinen bir
gerçektir.Sanat, toplumun ya da bireyin anılarını mevzu edinerek,görülmeyen
sınırları aşmaya çalışmaktadır.Bir toplumun tarihe mal olmuş bir vakası sanatın
konusuhaline getirilirken minör bir anlatının da aynı ölçüde yapıtın merkezinde
yer alan en değerli şey olduğu görülmektedir. Sanatın bireysel ve kolektif olanla kurduğu bu bağlam, belleğin hazinesine ulaşmayı sağlayan merceği izleyicinin
eline uzatmaktadır.
Sanat, farklı kültür ve kimlikteki toplumların bellek izleri ilehaşır neşir olarak geçmişi bugüne bağlayan zaman aralığında gezinmektedir. Bir nevi geçmişten devşirdikleriyle bugüne ait olan belleğin bilgisini ortaya koyarken, geleceğe dönük
bir yol haritasını önümüze sermektedir. Bu nedenle sanat geçmişin malzemesini
bugünün içinde yeniden ele alıp belleğin kaynaklarını, şu anın içinden bakarak
değerlendirmektedir. Kolektif yada bireysel geçmiş anlatısını, belgeyi, eşyayı,
bir mekanı bulunduğu yerden geleceğe yapılmış bir atıf olarak kurgulamaktadır.
Sanatın bu dönüştürücü gücü zamanın ötesindeki bir oluşu düşlemekle ilgilidir.
Özellikle tarih perdesi arkasında kalmış toplumların yaşadığı süreçler ve bunlara
tanık olanların anlatıları,sanatın geleceğe dönük yatırımının malzemelerini oluşturur. Bireylerin anıları yaşanan olayların yalnızca bir delili iken; sanat, sözlü tarihi, yazılı ve görsel belgeleri plastik bir unsur haline getirerek bunlarıdünyanın
lehine çevirmeye yönelik bir tavır ile uzlaştırmıştır. Sanatın bu kurtarıcı dili, belleğinmüzeleştirilmesini değil onu vitrininden çıkarıp gelecek için kullanabileceği bir
anahtar işlevi görmesini sağlamaktadır. Berger’e göre; “geçmiş içinde yaşanacak
bir şey değildir. Eyleme geçerken içinden bir şeyler çekip çıkarttığımız bir sonuçlar kuyusudur” (1978, s.11).Bu düşünce sanatın bellek ve onun göstergeleri ile
kurduğu ilişkinin tetikleyicisi niteliğindedir. Yapıt ve belleğin karşılaşma alanını
belirleyen geçmiş imgeleri,yeni kanallar açmaktadır. Böylelikle sanat, geçmiş bilgilerinin referanslarıyla hareket edip içinde bulunduğumuz anın anlam blokları
içine yerleştirmeyi denemektedir. Dolayısıyla sanat ele aldığı kavramların okunu
ileriye doğrultarak geçmiş deneyimlerinin önemineodaklanmamızı sağlamaktadır. Uzak ve yarı saydamlaşmış hikayelerlekim olduğumuz ve kim olacağımıza ilişkin sezgiler yaratarak zamanın boşluğunu, akışkanlığını hatırlatmakta ve bunun
üzerine düşünmeye zorlamaktadır.

1.1 Sanatın Laboratuvar Alanı: Diğerlerinin Hikayeleri

Anlatılmamış deneyimler ve bilinmeyen hikayelerin alanına yüzünü çeviren sanatçı, yapıtın koşullarını değiştirerek onu bir araştırmanın parçası haline getirmektedir.Sanatçının yapıtla kurduğu anlam, bireysel bir evrenin görüntüleri
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olmaktan çıkıp diğerlerinin de içinde yer aldığı bir bütüne taşınmaktadır. Böylecesanatçı diğerleriyle birlikte soluk alıp verdiğimiz büyük bir kümenin elemanları
olduğumuzu bize hatırlatmaktadır.Satorre, “İlahi Gerçek” (Kanıtlanmış Piaxtla)
adlı çalışmasında etnografikyönteme dayalı bir çalışma üreterek bu konuya yaklaşımını dile getirmektedir (Görüntü 1). Sanatçı 1952’de Meksika’nın bir yerleşim
yeri olan Piaxtla’dan yola çıkarak ABD’ye yapılmış olan göç deneyiminiaraştırmaya yönelmektedir. Bununla birlikte göçün bireysel ve kolektif deneyimlerine
ilişkin anlatıları tanıklardan dinleyerek sözlü tarihin kaydını tutmaktadır. Yaptığı
mikro tarih çalışmasını 350 adet çizim ve 137 sahne içeren bir senaryo çizelgesi
ile görselleştirir. Kendiside Meksikalı olan sanatçı, yapıtıyla deneyimin bugüne ait
bir izleğini oluştururken aynı zamanda bir hikayenin de kazısını gerçekleştirmektedir. Bir geçmiş anlatısının koşullarını bugün içinde değerlendirirken,gönderme
yaptığı zamandan sıyırıp çıkardığı anlamın kapasitesini değiştirmektedir. Böylece
bir anlatı estetik uygulamalara dönüştürülerek ortak ve evrensel bir söyleme dahil edilmektedir. Göç kavramına ilişkin bir temsilin yaratıldığı yapıtta, bir diğerinin
göç hikayesi de bu yolla görselleştirilmektedir. Hem bireysel hem de kolektif olanın sularında gezdirilen geçmiş temsili,içinde bulunduğumuz sistemi okuyabilmek
adına bir öngörü oluşturmaktadır.Yapıt küresel dünyanın akışına ayak uydurarak
merkez olarak algılanan yere ulaşmanın eleştirisini yapmaktadır. Kısacası günümüzün handikapı gelecek için birmetafor haline getirilmektedir.Bourriaud, sanatın merkez ile periferi arasında bir toplumsal aralık oluşturduğuna dikkat çekerek
onu anlambilimin ötesinde bir tanımlamayla açıklamaktadır. “Toplumsal aralık,
bir insani ilişkiler uzamıdır; bir taraftan az ya da çok uyumlu ve açık olarak global
sistemin içinde yerini alırken bir taraftanda bu sistemin içinde egemenolanların
dışında başka mübadele olanakları olduğu fikrini uyandırır ” (Bourriaud’danakt.
Asan, 2007).Bu düşünceye göre sanat başka bir mübadele olanağı fikrini ortaya
atarak “bir savunma ve mesafe yaratma işlevi üstlenmektedir” (Fleckner, 2002,
s.272). Sanat eseri, birkaç imge ve söz ile yaşanmış bitmiş olanlarla aramızdaki
mesafeyi kurmayı deneyerek, yaşadığımız dünyanın problematiklerine ilişkin ihtimaller geliştirebileceğimiz pencereyi açmaktadır.

Görüntü 1. Jorge Satorre, 2008-2010, İlahi Gerçek (Kanıtlanmış Piaxtla),
Değişken boyutlar, Enstalasyon
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Göç kavramı ile ilişkilendirilebilecek bir diğer çalışma JormaPuranen tarafından
“Hayallerde Eve Dönüş” adlı çalışmada işlenmiştir.Puranen, tarihin geçmiş şifrelerini bozarak, adları haritada kaybolmuş Sami (Lapon) ırkının izlerini sürmektedir
(Görüntü 2). Rus ve İsveç sömürgesi ile Finlandiya topraklarından sürülen Sami
kültür ve kimliğinin yok edilmesi fotoğraflarla deşifre edilmektedir. Buna neden
olan hırsın kayıtlarını belgeleyen sanatçı aynı biçimde Finlandiya’nında sömürgeci saldırganlığını göz önüne sermekten kaçınmamaktadır. Sanatçı, binlerce yıl Samilerin yaşadığı Petsamo’da balıkçılık yapmış olan babasının kendisine aktardığı
sömürge hikayeleri ile kuzey sömürgeciliğine olan ilgisini arttırmıştır. Halk ile arazi arasındaki özgürlük savaşının takibini süren sanatçı, yabancı dilde yazılmış bir
harita ile Samilere karşı yapılan meydan okumayı sorgulamaya açmıştır (Hicks,
2015, s.171). “1884’te Prens Roland Bonaparte’ın Lapland seferi sırasında Fransız
bir fotoğrafçı Lap’li insanlara ait 400 adet fotoğraf çekmiştir”². Puranen Fin Lapland’li olan bir arkadaşı aracılığıyla keşfettiği bu görüntülerin görsel kayıtlarına
ulaşmıştır. Geçmiş ile gelecek arasındaki boşluğu, arka planda kalmış Sami halkının portreleri ile doldurmayı denemiştir. Bunun için buluntu fotoğrafları yeniden
çekerek grafik filmlere aktarmış ve 100 yıl önceki maziyi şimdinin içinde yeniden
canlandırmıştır. Böylelikle kimlik, kültür, bellek ve aidiyet kavramlarını bir çalışmada buluşturansanatçı, Sami halkının bağlı oldukları orijinlerine yönelmektedir.
Bununla birlikte yirminci yüzyılın başlarında sahiplerinin elinden alınan toprakları kutsamaktadır. Bir toplumun belleğinin araştırmacılığını yürüten sanatçı,bu
toplumunhikayesine ve bu hikayelerin tanıklarının yüzlerine odaklanarak onları
anlama çabasının önemine dikkat çekmektedir.Hicks’e göre;
Uzun zaman önce ölmüş Samilerin fotoğraflarını arazinin üzerine basarak
Hayallerde Eve Dönüş (1991) gibi imgeler yaratan Puranen yalnızca adaletsizliğin akıllarda yer etmesini sağlamaz, aynı zamanda insan ve yaşadığı çevre arasında bölgeye ilişkin haritalarla belgelerde dile getirildiğinden
daha doğal bir bağlantı kurulmasını önerir (2015, s.171-172).

Görüntü 2. Jorma Puranen, 1991, Hayallerde Eve Dönüş, 90x120 cm,
Jelatin gümüş baskı

2- http://www.blueskygallery.org/exhibition/jorma-puranen/# Çeviri tarafıma aittir. Erişim Tarihi: 28.05.2017
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Sanat, bireysel ve kolektif bellek anlatılarına somut form vererek yaşanmış olanlar ile aramızdaki duygu ve zamanın kontrastlığını görünür hale getirmektedir.
Ancak sanat bu noktada bir problematiğe yol açmaz,“insanlar arasında, ‘bize
dayatılan iletişim bölgeleri’ndekinden farklı bir karşılıklı alış verişin gelişmesini
kolaylaştırır”(Bourriaud’danakt. Asan: 2007).Buna bağlı olaraksanat geçmiş ile
gelecek arasında bir köprü oluşturmaktadır. Günlük hayatı ve belleğimizi düzenlememizi sağlayan özgürbir alan yaratarak varlığımızın, ait olduğumuz kültür ve
kimliğimizin hezeyanlarını sürdürmeyi değil, bundan sonra ne olacağımızla ilgili bir anlatı geliştirmeyi öngörmektedir.Sanat bu yüzden belleğin kütüphanesini
önemser ve ondan beslenir. Belleğimizin hazinesini insanlığın umudu için kullanır.
Bireysel ve kolektif tarihimizle aldığımız nefesin farkında olup zamanın ötesinde
bir plan kurgular ve onu hedef alır. Kimlik, kültür ve belleğin bize öz değerimizi
verdiğini vurgulayarak varlık alanımızı genişletir. Diğerinin varlığından haberdar
olmamızı sağlayan bir ritim duygusu ile hareket eder. Yani kolektif ya da bireysel
tarihin belleğini, bir diğerini tanımak ve anlamak üzere plastik bir ifade kullanır.
Sarkis’in belleğin uykusunu açtığı yapıtlarında üzerinde durduğu en önemli noktada budur. İçsel ve sosyal varlığımıza çizdiğimiz çerçeveyi ortadan kaldırarak elimizdeki hazinenin farkına varabileceğimiz üzerinde durulmaktadır.
Sanat için sanat eseri ve onunla görselleşen ifade “belleğin hazine kutusunda” kilitli durmaz; sanatçı yarattığı ya da bulduğu nesnelerin içinde
depolanan bireysel ve kolektif bellek gücünü serbest bırakmak ister. Geçmişindeki sarsıntılarla ilgili sanatsal deneyimlerini, “benim çalışmalarım
daima belleğe bağlıdır” diye özetler Sarkis. “bütün yaşadıklarım belleğimde saklıdır. Ancak tarih de bir hazinedir. Bize aittir. Tarihte olmuş her şey
bize aittir, ortak mülkiyetimizdedir. İnsanoğlunun acı ve aşk içinde ürettiği
her şey içimizdedir ve en büyük hazinemizdir. Benim de bütün yaptıklarım,
yaşadıklarım ve çektiklerim hazinemdir. Bu kişisel hazineyi sanatta somutlaştırdığımızda, görselleştirdiğimizde ve aktardığımızda, bu formlarla yol
alabiliriz; onlar sayesinde sınırları kapatmayıp açabiliriz” (Fleckner, 1995,
s.191-192).

Sanat birbirine zıt görünen ifadeleri ya da bakış açılarını buluşturarak bahsi geçen sınır kavramını eritebilmenin peşindedir. Bir yapıtın temsili, birbirinden farklı
grupların ya da özelde bireylerin deneyimlerine akışkanlık kazandırmak olabilir.
“Ancak birbirine karşıt hakikat ve gerilimlerin incelenmesi ve ustalıkla dengelenmesi, sanatçının taraflardan birinin zaferi için tezahüratta bulunduğu siyah beyaz
bir anlatı değildir” (Lenzi, 2014, s.11). Bu daha çok belleğibir enerjiye dönüştürmenin yöntemlerini çoğaltmak ve sorgulamaya yönelik bir eğilim oluşturmaya
çalışmaktır. Bunu destekleyecek olan şey, geçmişin izlerini kullanarak geleceğe
ait önseziler yaratmayı sağlayacak bireysel ve kolektif deneyimin metaforlarını
çoğaltmaktır. Sanatın geçmiş deneyimine önem verdiği bu alan ileriye dönük düş
kurabileceğimiz ve ona geçmişin perspektifi içinden bakabileceğimiz faydayı sunacaktır.
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1.2 Sanatın Aydınlattığı Kör Köşeler

Güneydoğu Asya Sanatı’nın, 1970’lerden sonra kurumsal yapıları ve iktidarı ele
aldıkları yapıtlarında geçmişe yeniden bakmayı tercih eden bir izlenim gözlemlenmektedir. Kültürün, kimliğin ve belleğin dokusunureferans alan yapıtlarda gizli
olmayan açık bir ilerleyiş bulunmaktadır. Bu çerçevede toplumun bellek kaybı
modern toplum bireyinin karşısına çıkartılarak şu an ve geçmiş arasındaki rekabet, toplumun lehine bir araç olarak işlenmektedir. Asyalı sanatçının bilinçli bir
şekilde içeriden ve dışarıdan bu konuya yaklaşabilmesi, bellek deformasyonuna
neden olan dünyaya bir cevap aramayıve buna seyirciyide dahil etmeyi gerektirmiştir. Sanatçı Kunavichayanont’un izleyicinin katılımıyla gerçekleşen “Tarih Dersi” adlı yapıtı, tarihin inşasının bireyin kendi eliyle sesini duyurma etkinliği olarak
kurgulanmıştır (Görüntü 3, Görüntü 4). Eski ahşap ilkokul sıralarına yerel tahta
oymacılığı ile Siyam döneminden başlayarak Tayland tarihinin tartışmalı konuları
aktarılmıştır.Bu gösterişsiz çalışmada silinmiş ve tabulaştırılmış tarihsel vakalar
ile ilkokul sınıfının masumiyeti yan yana getirilmiştir. Ortada mevcut bir tarih
anlatısı ve izleyicinin katılımı ile ortaya çıkan yeni bir tarih anlatısı mevcuttur.
Nora’ya göre;tarih geçmişin bir temsili iken belleğin daima şimdiye ait olduğu bir
bağlam söz konusudur (1984, s.277). Yapıt bu fikri temel alarak izleyiciye tarihi ile
ilgili aktif bir rol vermektedir. İzleyici masalardakioymaların üzerine kağıtyerleştiripüstünü kalemle boyayarak imgelerin görünür olmasını sağlamaktadır.Böylece
izleyici henüz yazılmamış tarihin şekillenmesinde doğrudan sorumluluk almaya
teşvik edilmekte ve resmi ideolojinin kurumsallaştığı bir yerde kendisine kaderini
yenidenyazma şansı tanınmaktadır. Böylece Kunavichayanont’un yapıtı, üzerine
düşünülmemiş konulara ışık tutarak kör noktalarımızı farkettirmektedir. Bu düşünce Raslan’ın görüşünde açık bir dille ifade edilmiştir. "Sanat, deneyimimizin
çoğunluğun gözardıetmemizi ve devre dışı bırakmamızı tercih edeceği köşelerini
aydınlatmalı” diyerek aynı zamanda sanata bir görev yüklemiştir (Raslan, 2014,
s.181).

Görüntü 3. Sutee Kunavichayanont, 2000, Tarih Dersi, Enstalasyon,
Üzeri oyulmuş masalar ve ziyaretçinin deneyimine açık çizimler
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Görüntü 4. Sutee Kunavichayanont, 2000, Tarih Dersi (detay)

Sanat bir toplumun belleğinin anı imgelerini güncelleyerek toplumun tarihine
fener tutmakta ve onu sanatın yeni bir mecrası olarak karşımıza çıkarmaktadır.
Görsel ve yazılı belgelere, arşivlere ve nesnelere hiç olmadığı kadar değer vererekonlarınyapıtın estetik bağlamına katılımını arttırmaktadır. Böylece birer sanat
nesnesi olarak terfi eden eşya ve belgeler, bellek ve yapıt arasındaki fiziki bağı
sağlayan bir diyalektiğin kurucusu olmaktadır. Bunun yanısıra kolektif belleğe
mal olmuş bir olayın canlı tanıklarınınkayıt dışı anlatılarıdadokümentaldilin birer
parçası olarakkabulgörmüşlerdir. Sözlü tarihin güncel sanata katkısının öne çıkarıldığı bu anlayış; izleyici, bellek ve yapıt arasında güçlü bir anlaşma sağlamıştır.
Bir sanat yapıtının omurgasına yerleştirileneşya, belge ve kayıt dışı anlatıya,geçmişin birer fragmanı olarak sanat alanında rol verilmesi, belleğin bugüne ait bir
kavram olduğu düşüncesini benimsememize yol açmaktadır. Böylece belleğin gömülü bir şey olmadığına ve bizi hep bu zamana bağlayan sese kulak kabartmamız
gerektiğine dikkat çekmektedir. “Yapıtlarımla insanları ağlatmak istiyorum, en
çok bunu umut ediyorum” diyen Boltanski’nin dramatize ettiği bu bakış, sanatın
yaydığı sesi işitmenin aciliyetini ortaya koymaktadır (Antmen, 2008, s.298).
Sanat, insanlara kendi bellekleri aracılığıyla ufku algılayabilecek içe bakışı gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu anlamda Salcedo,travmalar yaşamış Kolombiya insanının yasını paylaştığı yapıtına geleceği görebilmek adınabazı ipuçlarıyüklemektedir.Bu nedenle “Atrabilarious” adlı yapıtında, dünyada kendimize
nasıl bir yer vaat ettiğimiz ile ilgili soruları sormaya davet etmektedir (Görüntü
5, Görüntü 6). Yaşanan iç savaşta hayatını kaybeden kadınlara ait ayakkabıları
galerinin duvarlarına gömerek, trajedinin sonuçlarını görünür hale getirmektedir.
Eşyanın duvarda ameliyat dikişine benzer bir biçimde yerleştirilmesiyle unutmaya karşı bir tavır alınmaktadır. Eşya burada bir hatırlama figürüne dönüştürülerek
bitmeyen bir yas olgusu gündeme getirilmekte ve savaşın anlamsızlığına vurgu
yapılmaktadır. Kolektif bellek anlatısının ortak malzemesi olarak kutsanmış olan
kadın ayakkabıları, başka topraklarda aynı hikayeyi paylaşmış kadınların da hikayesine atıf yapmaktadır. Salcedo, geçmiş, şimdi ve geleceği kavramsallaştırdığı bu
yapıtında kadın ayakkabılarını bellek metaforu olarak değerlendirmekte ve onları
yegane birer parçaya dönüştürmektedir. Bilgin’e göre; eşya,istenildiği an içine
sızılabilen bir geçmiş algısı yaratarak geçmiş ve bugüne ait duygusunu pekiştir-
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mektedir (2013, s.103). Salcedo eserinde bizleri bu duyguya yaklaştırırken, eşyayı
bir nişin içine yerleştirerek onu yüceltmekte vebir mumya gibi ebediyete ait bir
şey olarak zihnimize iğnelemektedir.

Görüntü 5. Doris Salcedo, 1992-1993, Atrabilarious, Değişebilir boyutlarda,
Enstalasyon, Ayakkabılar, alçıpan boya, ahşap, hayvan lifi, cerrahi iplik

Görüntü 6. Doris Salcedo, 1992-1993, Atrabilarious (detay)

Sanat ve Kültür tarihçisi Warburg sanatı, kolektif belleğin trajedilerle yaşadığı bunalımın üstesinden gelebilmenin ürünü olarak gördüğünü belirtmektedir. Warburg’un “İnsanlığın ıstırap hazinesi insanın serveti haline dönüşüyor” (Fleckner,
2002, s.272) şeklindeki ifadesi, sanat eserlerinin geçmişten beslenen zengin bir
alanın üretimleri olduğunu ortaya koymaktadır. Buna göregeçmiş bir veriler ağıdır, sanat ise onu işleyebilen bir dokuma tezgahıdır. Kendi diliyle belleği yorumlayan ve güncelleyen sanat yapıtı, bize kendi hikayesini aktarmaktadır. Fleckner ise
sanat yapıtını, belleği uyaran imge izlerinin kaydolduğu bir depo olarak görmektedir. “İnsanın acısını, şikayetini, matemini, hüznünü ya da umutsuzluğunu ifade
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etme şekli bir jestin plastik uygulamasında belirlenir. İmgelere ilişkin bireysel ve
toplumsal bellek, insanla akıldışı tehdit arasında düşünsel bir mesafe yaratır…”
(Fleckner, 2002, s.273). Bu mesafe ise sanatın enerjisini geçmiş ile gelecek arasındaki boşlukta mekik dokuyan bir çabaya sevk etmektedir.
Geçmiş bir kuyudur, gelecek ise sanatın bu kuyudaki suyla suladığı bir topraktır.
Dolayısıyla sanat, belleğin verimine inanan bir manzaraya bakabilmek için sabırla
geleceğin düşünü kurmaya bizi teşvik etmektedir. Sanatçı ise yapıtıyla bize bu
sabrı göstermeye çağıran kişidir. Anılar, imgelerimizin toprağın yüzeyine nasıl fışkıracağı, sanatçının toplumun belleğinde nasıl bir iz yaratacağı ile yakından ilişkilidir. Ancak bu ilişki, zamanın dönüştürücü etkilerinide kapsayan sürece işaret
etmektedir.Bu süreç, zaman ile bellek kavramının kol kola olduğu süreklilik içeren
bir akıştır. Buna bağlı olarak yapıtın gerçekleştirildikten sonraki her bir yeniden
yorumlanması, zamanın koşullarınca yeniden üretilenanlamlandırılmaya tabidir.
Çünkü belleğin kendisi daima bir yenilenmedir. Traverso’ya göre; “öznel karakteri
nedeniyle bellek asla donmuş değildir; daha ziyade, sürekli dönüşüm halindeki
açık bir şantiyeye benzemektedir” (2009, s.10). Belleğin bir yapım olduğu üzerinde duran bu düşünce; onun “şimdiki zamanlaştırma” tarafından filtrelendiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle bellek kavramı ile çalışan sanatçı, “şimdiki
zamanlaştırma”nın otoritesine bağlı değişebilir anlam düzeyleri ile yol almakta
olduğunun farkındadır. Bu olgu bir yapıtın çoğalarak yaşamasını mümkün kılmaktadır.

Sonuç

Sanat, bugün geçmişin hazinelerinden faydalanmayave insanlığın kalan ömrü
için bir can yeleği vazifesi görmeyedevam etmektedir. Tarihin, kimliğin, öz değerlerin nostalji rehavetine kapılmadan, onları yeni nesil inşası için referanslara
dönüştürmeye çalışmaktadır. Sanatı ne bugüne ne geçmişe ne de yalnızca geleceğe bağlayan şey budur: zamansız olmak. Bu gerekçe sanatınkurtarıcı yanına inanmamızı sağlayan en önemli şeydir.Sanatla yaşayıp nefes almak,her şeye
rağmen kimliğimizi ve belleğimizi koruduğumuz sandığımızıbir köşede tutmamıza
yardımcı olmaktadır. Bellek unutsa dasanat sürekli adımladığı geçmiş deneyimlerin avlusunu terketmez. Çünkübugünümüzün dünden kaynaklandığını ve dibini
göremediği bir denizde akıntıya kapılmamak için oraya demirlemenin güvende
hissettirdiğini bilir. Ancak geçmiş daimagöçebe bir mekandır. Bu dünyadaki sürekliliğimizin başlangıç noktasıdır. Deneyimlerimize anlam katan bu nokta tüm
insanlığın seyahatine yön vermekte, sanatta buna tanıklık etmektedir.
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Günümüz Sanatında Multidisipliner Bir Yaklaşım: Biyo Sanat
Bio Art: A Multidisciplinary Approach in Contemporary Art
Arş. Gör. Zehra Seda Boztunalı
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

Özet

21. yüzyıl sanatına yakından bakıldığında, yeni ve multidisipliner pek çok oluşumun varlığından söz etmek mümkündür. Bu oluşumların ortaya çıkışında, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin başat rol oynadığı gözlemlenmektedir. Bu noktada, ilk bakışta birbirinden ayrı iki
disiplin olarak görülen sanat ve bilimin özünde birbirlerini besledikleri, yaratıcılık, merak ve
eleştirel düşünme gibi pek çok ortak unsuru bünyelerinde barındırdıkları dikkat çekmektedir.
Çalışmada; bu oluşumlardan biri olan ve günümüz sanatına yeni bir bakış açısı getiren biyosanat araştırılarak;ne zaman ortaya çıktığına ve öncülerinin kim olduğuna değinilmiştir.
Ardından,düşünsel, biçimsel ve felsefi olarak nasıl ve ne yönde yapılandığı irdelenerek; bu
alanda öne çıkan sanatçılar ve eserleri üzerinden biyosanat’ın ne olduğu, ne tür soru ve
sorunlar üzerine odaklandığı incelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Biyo Sanat, Sanat ve Bilim, Multidisipliner Yaklaşım, 21. yüzyıl

Abstract

Looking closely at the art of 21st century, it is possible to speak of the existence of many
new and multidisciplinary organizations. It’s observed that scientificand technological developments play a significant role in the emergence of these organizations. At this point,
although art and science may seem as two separate disciplines at first glance, they, in fact,
nourish each other, and embody a number of common elements such as creativity, curiosity
and critical thinking.
This research examines the pioneers and the emergence of bio art which brings a new
perspective to contemporary art and is one of these organizations. And then, it has also
been studied what bio art is and what questions and problems are on its focus through
prominent artists and their pieces examining how it was constructed intellectually, formally
and philosophically.
Keywords: Bio Art, Art and Science, Multidisciplinary Approach, 21st century
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Günümüz sanatı bilimsel keşif ve teknolojilerin çığır açıcı gelişimi ile eş zamanlı
olarak her geçen gün kendini yenilemekte ve dönüştürmektedir. Bu yöndeki yaklaşımlardan birisi de,disiplinlerarası yöntemlerle çalışan sanatçıların eserlerinde
sanat ve biyoloji bilimini bir araya getirdiği biyo sanat’ tır.
Terim olarak ilk kez 1997 yılında yeni medya sanatçısı ve teoristEduardo Kac
(1962, Brezilya) tarafından ortaya konulan Biyo Sanat’ın, “Biotech Art”, “Transgenic Art”, “Genetic Art”, “Moist Media Art” ve “Life Science Art” gibi tanımlamaları da içerdiği görülmektedir. Zylinska (2009) biyo sanatı, doku, kan ya da gen
gibi malzemeler kullanan bir sanat olarak ifade etmekte olup,ona göre biyosanat,
canlı malzemeler kullanan sanatları ifade eden genel bir terimdir. Bu alandaki ilk
denemelerin 1980’li yıllarda başladığı, ilk önemli serginin ise 2000 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde “Paradise Now: Picturing the Genetic Revolution” ismiyle açıldığı bildirilmektedir (Hatziyannaki, 2007). Marvin Heiferman ve Carole
Kismaric’in küratörlüğünü yaptığı sergide Eduardo Kac, Suzanne Anker gibi isimlerin aralarında bulunduğu 39 sanatçının eseri sergilenmiştir. Serginin odağını
ise insan genetiği, genom projesi, gen terapisi, klonlama, mahremiyet ve genetik
kimlik konuları oluşturmuştur (geneticsandculture.com).

Görüntü 1. “Paradise Now: Picturing the Genetic Revolution” sergisi’nden bir görünüm,
Exit Art, New York, 2000

Kökeni Eduardo Kac’ın 1997 tarihli “Time Capsule” (Görüntü 2) isimli çalışmasına
dayanan biyo sanat’ın, bilim ve teknolojinin sağladığı imkanlar ile sanat ve toplumu bir araya getirdiği dikkat çekmektedir. Sanatçının aktif olarak yer aldığı performans, bir mikroçip implant, yedi adet sepya tonlu fotoğraf (1930’larda Doğu
Avrupa’da çekilen aile fotoğrafları), bir canlı yayın, bir internet üzerinden yayın,
interaktif telerobotik implant ağ tarayıcısı ve implant röntgeninin dahil olduğu
ilave sergi elemanlarından oluşturulmuştur (Kac, 2011). Brezilya’da canlı TV seyircisi ve bir doktor huzurunda gerçekleştirilen deneyimde, Kac sol ayak bileğine
kayıp hayvanları izlemede kullanılan hayvan tanılama veri tabanının kayıtlı olduğu bir mikroçip yerleştirmiştir (Plohman, 2000).
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Görüntü 2. Eduardo Kac, Time Capsule, 1997

Yerleştirme işleminden sonra mikroçip internet aracılığıyla Chicago’da okunmuştur (Görüntü 3). Tarihsel bir sorun olan damgalama ve gözetim konuları üzerine
eğilen çalışma, insan barınaklı dijital bellek ve ıslak ara yüzler problemine mikroçip yerleşimi yoluyla yaklaşmakta olup (Kac, 2011) et ve teknolojinin hicivli bir
birleşimi olarak sanatçının biyo-teknolojik sanat alanındaki ilk keşiflerinden birisidir.

Görüntü 3. Eduardo Kac, Time Capsule, Detay, 1997

Biyo-teknoloji devriminin gelişimi ile paralellik gösteren biyosanat’ın temel özellikleri araştırıldığında, ilk olarak, yaşayan bir canlının ve aktif bir gelişimin devamlılığı ile karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda biyosanat, sanat ve bilimin iç içe geçtiği
bir alan olarak, gen, hücre ve hayvan gibi canlı organizmalar aracılığıyla, bir sanat
ve biyolojik bilimler köprüsü inşa etmektedir. Bilimsel düşünce ve malzemelerden yararlanan biyo-sanatçılarınçalışmalarında,insan ötesindeki dünyaları araştırdıkları ve çeşitli deneysel müdahalelerde bulundukları dikkat çekmektedir.
“Biyo sanat, aslında bilimin son yirmi beş yılı aşkın süredir genetik, biyoteknoloji ve genomiks (bütün genomun incelenmesi alanı) dalında sağladığı korkunç gelişmelerin bir yan ürünüdür”(Heartney, 2012, s.169).
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Görüntü 4. Suzanne Anker, Astroculture (Shelf Life), Yerleştirme, 2009

Görüntü 5. Suzanne Anker, Astroculture (Shelf Life), Detay, Mürekkep Püskürtmeli Baskı, 2009

Sanatını bilim zeminine dayandıran isimlerden birisi de Suzanne Anker’dır. Bir
görsel sanatçı ve kuramcı olan Anker’ın (1946, ABD) güncel olarak, çağdaş sanatta epistemoloji ve metodoloji, çağdaş sanat uygulaması ve teorisi, 19. ve 20. yüzyıllarda sanat ve sanat teorileri ile birlikte doğa kavramları araştırmaları üzerine
çalıştığı bildirilmektedir. Sanatçının sanat ve biyolojik bilimlerin kesiştiği noktada,
dijital heykel ve yerleştirmeden büyük boyutlu fotoğraflara ve LED ışıkları altında
büyüyen bitkilere (Görüntü 4 ve 5) uzanan çeşitli aktarım ortamlarında çalıştığı
görülmektedir (Anker, 2011, s.52).
Anker’a (2014, s.17) göre biyo sanat insan vücudunun sınırlarını ve onun yeniden
yapımını sorgulamakla birlikte değişen doğasının saklı imalarını keşfetmektedir.
Çağdaş sanat içerisinde yeni bir yönelim olan biyo sanat, yaşam süreçlerinin bilinçli olarak değiştirildiği, yaşayan ya da yarı yaşayan organizmaların, çeşitli biyo
malzemeler ve biyo teknolojik araçlarınsanat pratiğine dahil edildiği disiplinlerarası bir sanat anlayışı sunmaktadır. İnsan ve doğa arasındaki ilişkinin sorgulandı-
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ğı,oluşum, değişim, dönüşüm ve yok oluş gibi kavramların ön plana çıktığı biyo
sanat eserlerde yaşamın devam ettiği görülmekte, süreç (process) ve deneysellik
anlayışı dikkat çekmektedir (Görüntü 5).
Günümüz sanatında özellikle genetik mühendisliği ve doku mühendisliği gibi tartışmaya yol açan teknolojilerin kullanımı ile sanat ve bilim arasındaki karmaşık
ilişkiyi ortaya çıkaran yaklaşımlarla karşılaşılmaktadır (Reichle, 2007, s.160). Doku
teknolojilerinin sanatsal bir ifade aracı olarak kullanımına dayalı olan ‘The Tissue
Culture & Art Project’ (TC&A) de bu yaklaşımlardan biri olup, 1996 yılında başlatılan ve devam etmekte olan bir araştırma ve gelişim projesidir (www.tca.uwa.
edu.au). Farklı yaşam meyilleri ile olan ilişkilerimizin, yeni bir tür olan ‘yarı yaşam’
(semi-living) inşası ve büyümesi aracılığıyla incelendiği projede, karmaşık yapıdaki organizmaların kullanıldığı görülmektedir (Görüntü 6). Ayrıca projenin, bize sunulan tartışılabilir gelecek senaryoları ve taraflı yaşam meseleleriyle çevrili yeni
ahlak / bilgi kuramları ve yeni söylemler üzerine eğildiği gözlemlenmektedir.

Görüntü 6. The Tissue Culture & Art Project, Victimless Leather, 2004

Görüntü 7. The Tissue Culture & Art Project, Victimless Leather, Detay, 2004
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Avusturalyalı performans sanatçısı Stelarc (1946, Kıbrıs) yaşam bilimleri ile işbirliği içerisinde olan biyo-sanatçılardan birisidir.İnsan-makine ilişkisini inceleyen ve
vücuduna ekstra organlar eklediği görülen Stelarc’ın, kendi kulağının bir replikasınıyaptırarak,kıkırdak ve kök hücre teknolojisini kullanan plastik cerrahların
yardımı ile koluna taktırdığı yapay kulağıyla(Görüntü 8) dikkat çekmektedir (Erlevent, 2013, s.120). Sol ön kolunda, derisinin altında bulunan üçüncü kulağı ile
sanatçı dünya çapında pek çok izleyici ile iletişim kurma düşüncesindedir. Wifi ile
aktive edilmesi planlanan kulak ile dinleyiciler, Stelarc ne duyarsa eş zamanlı olarak aynısını duyabilecektir. Bedenini teknolojinin medikal görüntüleme, protez,
robotik sistemleri ve interneti ile iç içe geçiren Stelarc’da insana dair her türlü
sınırın aşılabileceği düşüncesi olup, insan imkansızlıklarının ardında yatan gerçekliğe ulaşma isteği vardır (Yavuz, 2009 s.123-126).

Görüntü 8. Stelarc, Ear on Arm, 2007

Görüntü 9. Stelarc, Ear on Arm, İmplantasyon Aşaması, 2007
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Avusturalyalı performans sanatçısı Stelarc (1946, Kıbrıs) yaşam bilimleri ile işbirliği içerisinde olan biyo-sanatçılardan birisidir.İnsan-makine ilişkisini inceleyen ve
vücuduna ekstra organlar eklediği görülen Stelarc’ın, kendi kulağının bir replikasınıyaptırarak,kıkırdak ve kök hücre teknolojisini kullanan plastik cerrahların
yardımı ile koluna taktırdığı yapay kulağıyla(Görüntü 8) dikkat çekmektedir (Erlevent, 2013, s.120). Sol ön kolunda, derisinin altında bulunan üçüncü kulağı ile
sanatçı dünya çapında pek çok izleyici ile iletişim kurma düşüncesindedir. Wifi ile
aktive edilmesi planlanan kulak ile dinleyiciler, Stelarc ne duyarsa eş zamanlı olarak aynısını duyabilecektir. Bedenini teknolojinin medikal görüntüleme, protez,
robotik sistemleri ve interneti ile iç içe geçiren Stelarc’da insana dair her türlü
sınırın aşılabileceği düşüncesi olup, insan imkansızlıklarının ardında yatan gerçekliğe ulaşma isteği vardır (Yavuz, 2009 s.123-126).
“Stelarc, bedenini elektronik medyayla birleştirerek, insan varlığının siborg
yönlerini irdeleyip, insansonrası bir varlığın nasıl meydana gelebileceğine
kafa yormak üzere temsili varlıklar yaratmayı amaçlayarak yola çıkan sanatçılardandır.” (Shanken’den alıntılayan Balkan, 2015, s.14).

Türkiye’de biyo sanat alanında yapılan çalışmalara yakından bakıldığında, Ayşe
Gül Süter ve Selin Balcı’nın eserleri ile karşılaşılmaktadır. Yaşam, süreç ve değişim
kavramlarından yola çıkarak eserler ürettiği görülenmultimedya ve enstalasyon
sanatçısı Ayşe Gül Süter (1982, İstanbul) ‘Görünmez Hareket’ ismiyle açtığı ikinci sergisinde hareket olgusunu sorunsallaştırmaktadır (artfulliving.com.tr). Sergi
alanına bir mikroskop ve çeşitli organizmaların yer aldığı bir düzenek yerleştiren
sanatçı, izleyicilerin aktif bir biçimde canlı organizmaların hareketine, değişimine
ve başkalaşımına tanıklık etmesini sağlamaktadır (Görüntü 10 ve 11).

Görüntü 10. Ayşe Gül Süter, İlham Masası, Genel Görünüm, Yerleştirme, 2016
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Görüntü 11. Ayşe Gül Süter, İlham Masası, Detay, Yerleştirme, 2016

Selin Balcı ise çalışmalarında küf mantarları, bakteriler ve mikroskobik mantarlar
gibi organizmalar kullanan ve onları bulundukları petri kaplarından sıyırarak kanvas ve kağıt üzerine aktaran interdisipliner anlayışa sahip bir sanatçıdır. Balcı’nın
çalışmalarında ayrıca varoluşumuzun temel prensiplerine, yeryüzü şekillerine,
kara parçalarına ve ülkeleri birbirinden ayıran sınırlara dair çeşitli göndermelerde
bulunduğu görülmektedir (gobekbagi.com).

Görüntü 12. Selin Balcı, Contamination II, Microbialgrowth on boards, 70 x 110 cm, 2012
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Görüntü 13. Selin Balcı, Bordered World, Evolving microbial growth in Petridishes,
dimensions variable, 2014-2015

Sonuç

Yapılan araştırma sonucunda,biyo sanat’ın günümüz sanatına yeni bir bakış açışı
getirdiği ve bu alan içerisinde öne çıkan sanatçıların eserlerinde sanat, bilim ve
teknoloji ilişkisine dair çeşitli sorgulamalarda bulunulduğu, farklı perspektifler ve
gözlemleme deneyimlerinin araştırıldığı görülmüştür.
Eserlerde irdelenen başat unsurların ise yaşam, oluşum, değişim, dönüşüm, süreç, hareket, klonlama, mahremiyet, gözetleme, damgalama, öz benlik ve kimlik
gibi olgular olduğu gözlemlenmiştir. Bu bağlamda, biyo sanatçıların eleştirel ve
sorgulayıcı yönlerinin olduğu görülmekle birlikte, insan vücudunun bilinmeyenlerine ve insan ötesine dair çeşitli irdelemelerde bulundukları görülmüştür.
Sonuç olarak biyo sanat’ın günümüz sanatına getirdiği yeni ve farklı bakış açıları
ve bilim ile kurduğu yakın bağ dolayısıyla sanat ve bilim adına yeni bir kazanım
yaratıldığı düşünülmektedir.
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Çağdaş Fotoğraf Sanatında Fotogram:
Thomas Ruff ve Adam Fuss Örnekleri
Photogram in Contemporary Art Photography :
Examples of Thomas Ruff and Adam Fuss

Arş. Gör. Dr. Burcu Böcekler
Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi

Özet

Fotogram, lens ve kamera olmadan elde edilen fotografik görüntüdür. Işığa duyarlı yüzey
üzerine konulan nesnelerin pozlanması yoluyla elde edilir. Fotogramın kökeni, fotoğrafın
kimyasal kökenlerine dayanır. Fotogram ilk kez, kâğıt, kumaş ve cam gibi çeşitli yüzeyler
üzerinde ışığa duyarlı emülsiyonların denenmesi ile ilgili olan çalışmalar esnasında ortaya
çıkmıştır. Fotoğraf tarihindeki ilk fotogram örnekleri Henry Fox Talbot (1800-1877) ’a aittir. Talbot 1830’larda, fotojenik çizimler (photogenic drawings) adlı serisinde yaprak, çiçek
ve dantellerin görüntülerini elde etmiştir. John Frederick William Herschel (1792-1871) ve
Anna Atkins (1799-1871) bu tekniği mavibaskı (cyanotype) tekniği ile uygulamışlardır. Fotogram, 20. yüzyıl başına gelindiğinde dadaist, sürrealist ve konstrüktivist vizyon içinde deneysel bir tavırla yer almıştır. Christian Schad (1894-1982)’ın rayogramları ve László Moholy
Nagy (1895-1946) ’nin fotogramları yüzyıl başında üretilen en önemli fotogramlar arasındadır. Fotogram, sanatsal bir tavır olarak 1950’lerden itibaren Robert Rauschenberg (19252008) ve Susan Weil (1930-)’in beden mavibaskıları ile birlikte tekrar yükselişe geçmiştir.
Fotogram üretimi günümüzde devam etmektedir. Bu üretim analog ve dijital olmak üzere
iki şekilde gerçekleşmektedir. Bu bildiride bu iki alanda fotogram çalışmaları ile öne çıkan
iki sanatçı konu edilmiştir. Bu sanatçılardan birincisi Adam Fuss (1961-)’dur. Fuss, soyut ekspresyonist tabloları andıran metrelik fotogramlar üretmektedir. Bu fotogramları yaparken
dagerotip ve jelatin gümüş baskı gibi tekniklerle çalışır. Sadece son serisi dijital teknolojinin
sunduğu olanaklar ile üretilmiştir.
Fotogramın diğer üretim alanı ise günümüz teknolojisinin sunduğu olanaklar ile üretilenlerdir. Bu bağlamda bildiride incelenen fotoğrafçılardan diğeri Thomas Ruff (1958-)’dur. Ruff,
günümüz dijital teknolojisi ile fotogramlar üreterek fotogramı dijital çağa uyarlamıştır. Onun
Fotogramlar (Photograms) adlı serisi izleyiciyi tekrar fotogram üzerine düşünmeye davet
eder.
Buradan yola çıkılarak bildiride öncelikle fotogramın tarihinden kısaca bahsedilecektir. Daha
sonra Adam Fuss ve Thomas Ruff’un fotogramları analog fotoğraf, kamerasız fotoğraf teknikleri, dijital fotoğraf ve günümüz teknolojisi ilişkisi bağlamında incelenecektir. Kuşkusuz
fotogram, günümüz sanatı içinde, yeni teknolojilerle birlikte gelişen ve sanatçıların yeni vizyonlar yarattıkları bir yaratıcılık platformudur.
Anahtar Sözcükler: Alternatif fotoğraf teknikleri, Fotogram, Thomas Ruff, Adam Fuss, Dijital
fotoğraf, Kamerasız fotoğraf
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Abstract

Photogram is a photographic image made without a camera and lens. It is produced by
placing objects directly onto the surface of a light-sensitive material and then exposing it
to light. The origin of the photogram is based on the chemical origin of the photograph.
Photogram was discovered during the experiments of placing light-sensitive materials onto
the surfaces like paper, cloth and glass. The first photograms were produced by Henry Fox
Talbot (1800-1877). Talbot in 1830’s, in his serial named photogenic drawings made images
of leaves, flowers and laces. John Frederick William Herschel (1792-1871) and Anna Atkins
(1799-1871) used this technique to produce their cyanotypes. At the beginning of the 20th
Century photogram was used as an experimental tool by the artists of dada, surrealism
and constructivism. The rayograms of Christian Schad (1894-1982) and the works of László
Moholy Nagy (1895-1946) are among the most significant photograms of the period. In the
1950’s photogram was remembered again as an artistic tool in body cyanotypes of Robert
Rauschenberg (1925-2008) and Susan Weil (1930-).
Photograms are still made today and there are two main types of photograms: analogue
and digital. This paper is about two artist who are the forerunners in these two areas and
Adam Fuss (1961-) is one of them. He produces metric photograms which resemble abstract surrealist paintings. He uses techniques like daguerreotype and gelatin silver print
during the production process. Only his latest work is produced with the help of digital
media.
In the second area of production photograms are made with the help of today’s technology. Thomas Ruff (1958-) is the other photographer discussed in this paper. Ruff by making
photograms with the help of digital technology adapted photograms to the digital era. His
serial titled Photograms invites audience to reconsider the essence of the photogram today.
In this way, this paper firstly summarizes the history of the photogram. Then the photograms of Adam Fuss and Thomas Ruff are investigated in the context of analogue photograms, camera-less photography techniques, digital photography and today’s technology. It’s obvious that the photogram is a creative platform in the field of contemporary art,
which develops with new technologies and where artists build new visions.
Keywords: Alternative photography techniques, photogram, Thomas Ruff, Adam Fuss,
digital photography, cameraless photography
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Giriş

Bu çalışmada, Thomas Ruff’un ve Adam Fuss’un fotogramları incelenecektir. Her
iki sanatçıdan başlıca birkaç örnek fotogram seçilmiştir. Her iki sanatçının fotogramları değerlendirilmeden önce fotogramın tarihi kronolojik olarak anlatılacaktır. Daha sonra, 19. yüzyıl alternatif baskı tekniklerinin günümüz fotoğraf sanatı
içindeki yeri açıklanacak ve günümüzde üretilen çağdaş fotogramlardan örnekler
verilecektir. Ruff ve Fuss’un fotogramları incelendikten sonra, değerlendirme ve
sonuç kısmında her iki sanatçının sanatsal tavırları ve günümüz fotogram sanatı
içindeki yerleri değerlendirilecektir.
Fotogram, kamera ve ya lens olmadan elde edilen fotografik görüntüdür. Objelerin, çeşitli kimyasallar ile ışığa duyarlı hale getirilmiş yüzeyler üzerine yerleştirilmesi ve bu yüzeylerin belirli bir süre ışığa maruz bırakılması ile elde edilir.
Fotogramın en önemli özelliği, nesne ile ışığa duyarlı yüzeyin arasında bir aracın
olmamasıdır. Fotogramın, fotoğraf makinesinin ve negatifin aracılığı olmadan
elde edilmesi için bir nesneye ihtiyaç duyması, onun “işaret eden, gösteren, aracısız” olma özelliğine sahip olmasını sağlamıştır (Laxton, 2006: 1238).
Fotogramın kökeni, fotoğrafın kimyasal kökenlerine dayanır. Fotoğrafın kimyasal
kökeni, kâğıt, kumaş ve cam gibi çeşitli yüzeyler üzerinde ışığa duyarlı emülsiyonların denenmesi ile ilgili olan çalışmaları içerir. Görüntüyü kalıcı kılma çabalarının
uzun süren tarihinde, 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl boyunca, optik ile ilgili çalışmalar
sürerken diğer yandan ışığa duyarlı kimyasal malzemeler ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Işığa duyarlı kimyasal maddeler üzerinde çalışan bilim adamları, araştırmacılar ve fotoğraf meraklıları, hazırladıkları emülsiyonları fotogram tekniği ile test
etmişlerdir. Hazırladıkları emülsiyonların üzerine nesneler yerleştirerek güneşte
pozlamışlardır. Eğer deneme başarılı olursa, ardından bu emülsiyonu karanlık kutuda (camera obscura) denemişlerdir. 18. yüzyılda fotoğrafın temelini oluşturan
gümüş tuzlarının güneşte kararmasının keşfedilmesi ile birlikte bu madde ile ilgili
yapılan çalışmalar çoğalmıştır. 19. yüzyılda gümüş dışında demir amonyum sitrat
gibi demir tabanlı kimyasalların da ışığa duyarlılıkları keşfedilince, bu maddenin
denenmesi de fotogram tekniği ile yapılmıştır. İlk fotogramlar, emülsiyonların
kâğıt ve deri gibi yüzeyler üzerine sürülmesi ile elde edilmiştir. Pozlanan nesneler
yapraklar gibi organik olabildiği gibi dantel gibi belirli motiflere sahip inorganik
nesneler de olabilmiştir.
Johann Heinrich Schulze (1687-1744), ışık ve gümüş tuzu arasındaki ilişkiyi ilk keşfeden bilim adamıdır. 1727’de bununla ilgili deneyler yapar. Gümüş nitratın kâğıda uygulanarak ışığa duyarlı ilk yüzeyin elde edilmesi ise Jean Hellot (1685-1766)
tarafından gerçekleştirilmiştir. Hellot, gümüş nitratı kâğıt üzerine sürmüş ve ilk
kez kağıdı ışığa duyarlı hale getirmiştir. (Gernsheim, 1982, s.20).
Thomas Wedgwood (1730-1795) ve Humphry Davy (1778-1829) gümüş nitratın
çeşitli yüzeylerde karardığını keşfetmişlerdir. Kâğıt ve beyaz deri üzerine gümüş
nitrat solüsyonunu uygulamışlar, bu yüzeyler üzerine yaprak gibi nesneler yerleş-
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tirerek güneşte pozlamışlardır. Bu pozlamalar sırasında kırmızı, sarı, yeşil, mavi ve
mor filtreler kullandıkları bilinmektedir (Batchen, 2008, s.1482-1483).
Henry Fox Talbot (1800-1877), gümüş nitratı tek başına ya da sodyum klorür
(yemek tuzu) ile karıştırarak kağıt üzerine uygulamıştır. Emülsiyon sürülmüş bu
kağıtların üzerine üzerine yaprak, dantel ve eğreltiotu gibi nesneler yerleştirerek
güneşte pozlamıştır (Görüntü 1, 2). Bu yöntemini fotojenik desen (photogenic
drawing) olarak tanımlamıştır (Marien, 2014, s.18 ).

Görüntü 1. Henry Fox Talbot, fotojenik desen,
1839, 22 x 17.5 cm

Görüntü 2. Henry Fox Talbot, fotojenik desen,
1839

19. yüzyılda, fotogramın uygulandığı bir diğer teknik mavi baskı (cyanotype)’dır.
Sir John Frederick William Herschel (1792–1871) icadı olan bu demir tabanlı emülsiyonun da ilk denemeleri fotogramlar olmuştur. (Marin 2014: 35). Mavi baskı
(cyanotype) fotogramlarla yapılan ilk kitap ise İngiliz Botanikçi Anna Atkins’e
(1799-1871) aittir. İngiliz Su Yosunları: Cyanotype İzlenimler (1843–53) (British
Algae: Cyanotype Impressions) adlı eser, kamerasız elde edilen görüntülerden
oluşan ilk fotoğraf kitabıdır, içinde üç yüzün üzerinde bitki türünün fotogramı yer
almaktadır (Parr, Badger, 2004, s.20, 21). (Görüntü 3)
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Görüntü 3. Anna Atkins, Eğreltiotu, 1854, 44.9 × 24.7 cm

Fotogram, 20. yüzyılda, 19. yüzyıldakinden farklı niteliğe bürünmüştür. 20. yüzyıl
başındaki dada, konstrüktivizm ve fütürizm içinde avangard bir tavır olarak yer
almaya başlamıştır. Fotogramın objeyi maddesizleştirmesi ve çeşitli deneysel çalışmalara imkân veren yapısı sebebiyle bu akımların ruhuna çok uygun bir tavır
olmuştur. Dadacı Christian Schad schadograph, Man Ray rayograph adını verdiği
fotogramlar üretmiştir (Görüntü 4). Moholy Nagy de 1920’lerde ışık ve onun etkilerini araştırdığı çalışmalarında fotogramlar üretmiştir (Görüntü 5). 1950’lerde
Robert Rauschenberg ve Susan Weil’in mavi baskı beden fotogramları ile birlikte
fotogram tekrar yükselişe geçmiştir (Laxton, 2006: 1241-1242). 1950, 1960, 1970
ve 1980’li yıllarda fotogram üretimi hız kazanmıştır.

Görüntü 4. Man Ray, Rayogram, jelatin gümüş baskı, 1922, 23.9 x 17.8 cm
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Görüntü 5: László Moholy-Nagy, jelatin gümüş baskı, 23.9 x 17.9 cm

1. Çağdaş Fotoğraf Sanatı ve Fotogram

Günümüzde de fotogram üretimi devam etmektedir. Bir yandan teknolojik gelişmelerin sağladığı yeni mecralar, diğer yandan teknolojik gelişmelerden etkilenmeyip eski gelenekleri sürdürmeye çalışan fotoğrafçıların analog olarak ürettikleri fotogramlar çağdaş fotoğraf sanatı içinde önemli yer tutmaktadır. Analog
olarak 1950’li, 1960’lı ve 1970’li yıllarda fotogram üretimi var olsa da bu durum
1980’li yıllarda farklı bir tavır olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tavrın sebebi dijital
fotoğrafın ortaya çıkışıdır. 1980’li yıllarda fotoğrafı oluşturan temel prensiplerin
sorgulandığı bir dönem olmuştur. Fotoğrafın daha az mekanik kullanılarak elde
edilmek istenmesi, daha dolaysız elde etme yollarının aranması sonucunda eski
teknikler tekrar keşfedilmiştir (Bajac, 2011, s.82).
Dijital fotoğraf, günümüzde yeni bir analog kültürünün doğmasına sebep olmuştur. Bu analog kültüründe sanatçılar ve amatörler, hem analog, hem de analog/
dijital karışımı melez uygulamalar yapmaktadırlar. İğne deliği (pinhole) fotoğrafçılığı gibi tekniklerin yanı sıra, kalotip (calotype), dagerotip (daguerreotype) ve
yaş/ıslak kolodyon (wet collodion) gibi 19. yüzyıl baskı teknikleri ve gum bichromat, mavi baskı (cyanotype) gibi demir tabanlı alternatif baskı teknikleri sanatçıların kullandıkları teknikler olmuştur. Bu yönelim, dijital fotoğrafın hızına
ve görüntü üretiminin çokluğuna bir karşı çıkıştır. Kamerasız fotoğraf elde etme
tekniği olarak fotogram da 1990’lı ve 2000’li yıllarda sanatçılar tarafından artarak
üretilmeye devam etmiştir. Örneğin 2011 yılında, Victoria and Albert Müzesi’nde,
Gölge Yakalayıcıları: Kamerasız Fotoğraf (Shadow Catchers: Camera-less Photography adlı bir sergi düzenlemiştir ve bu sergide fotogram üreten sanatçılara da
yer verilmiştir.
Günümüzde, fotogram sanatçıların kendilerini ifade edebileceği bir mecradır. Fotoğraf tarihini referans alan, ondan esinlenen fotogramların yanı sıra, çağdaş ko-
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nular ve nesneler de fotogramların konusunu oluşturmaktadır. Sanatçıların kişisel hikâyeleri, mitolojik öyküler, doğa, aşk, doğum ve ölüm gibi konular fotogram
aracılığı ile anlatılmaya çalışılmıştır. Fotogramlar iç mekânlarda üretilebildiği gibi,
dış mekânlarda ve doğada da fotogram üreten sanatçılar mevcuttur.
Fotogram üreten sanatçılar, fotogramı bir nesneyi pozlayarak uyguladıkları gibi
daha alternatif fotogram uygulamaları yaparak da uygulamaktadırlar. Örneğin,
Floris Neusüss (1937-), Talbot’un Kafesli Pencere (1835) (Latticed Window)
(Görüntü 6) adlı fotoğraf tarihi için önemli olan negatifini fotogram tekniği ile
yeniden üretmeyi denemiştir (Görüntü 7). Bunun için, Talbot’un negatifinin üretildiği yere giderek aynı pencere içine yerleştirdiği fotoğraf kâğıtlarını pozlamış ve
pencerenin gerçek boyutundaki bir fotogramını elde etmiştir. Garry Fabian Miller
(1957) ise, Cibachrome baskı kâğıdını karanlık bir ortamdaki duvara yerleştirmiş
ve içi çeşitli sıvılarla dolu cam kapların içinden geçen ışık ile pozlandırarak soyut
fotogramlar elde etmiştir. Diğer bir fotoğrafçı olan James Welling, Renk Geçişleri
olarak adlandırdığı renkli fotogramlarının son serisi olan Çiçekler (2004-)’de, farklı bitki çeşitlerini siyah beyaz negatif üzerine yerleştirerek pozlamıştır fakat renkli
agrandizör ve renk filtreleri kullanarak parlak ve canlı renkler elde etmiştir. Susan
Degres (1955-) ise fotogramı stüdyo dışına taşıyan bir sanatçıdır. Geceleri doğada
çalışır ve doğayı karanlık oda olarak kullanır. Gece akarsuların içine yerleştirdiği
kâğıtları üzerine suyun hareketlerini ve suyun üzerine düşen ağaç gölgelerini pozlamıştır. Işık kaynağı olarak ay ışığı ve flaş kullanmıştır (Hacking, 2015, s.534, 537).

Görüntü 6. William Henry Fox Talbot, Kafesli Pencere, Ağustos, 1835
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Görüntü 7. Floris Neusüss, Talbot’a Saygı, 2010

2. Adam Fuss (1961-)

Günümüzde, fotogramı analog olarak üreten en etkin sanatçılardan birinin Adam
Fuss (1961-) olduğu söylenebilir. Bunun sebebi Fuss’un hem çok farklı teknikler
denemiş olması hem de son derece yaratıcı fikirleri etkin bir şekilde gerçekleştirmiş olmasıdır. Fuss, kendine fotogram çalışmalarını uygulayabileceği özel bir
stüdyo yaratmıştır ve sadece bu stüdyoda üretim yapmıştır. Fotogramı analog
koşullarla üretirken ona kendi çağdaş yorumunu katmıştır. Fotogramları büyük
boyutludurlar. Analog teknik ile oluşturduğu fotogramlarında seçtiği nesneler,
derin sembolik anlamlara sahiptir. Flaş uyguladığı cibachrome kâğıtlarda sarı,
mavi gibi renkli fotogramlar elde etmektedir. 2015’de tarayıcı kullandığı çalışmasına kadar tamamen analog teknikle çalışmıştır. Son fotogram serisinde dijital
teknolojinin de işin içine girdiği bir yaklaşımı benimsemiştir.
Fuss çalışmalarında ışık ve pozlama gibi fotogramın en temel unsurlarını en basit
haliyle kullanmaktadır. Seyircinin fotoğraflarına birer fotoğraftan ziyade birer resimmiş gibi bakmasını ister. “Fotoğraf çekmek” yerine “fotoğraf yapmak” tanımını kullanır. Fotogramı daha özgür bir yol olarak tanımlar ve bu yöntemle çalışır.
(Kellein, 2007). Fuss, postmodern olarak tanımlanabilecek çağdaş kuramlardan
ziyade fotografik tekniklerin dışavurumcu nitelikleri ile ilgilendiğini belirtmektedir (Marien, 2014, s.449).
Fuss, geçmişte olduğu gibi, agrandizörün elverdiği ölçülerde sınırlı boyutta fotogramlar üretmek yerine, kendi istediği boyutlarda metrelik fotogramlar üretmektedir. Bunun için kendine özgü teknik yöntemler geliştirmiştir. Fotogramlarında
kullandığı nesneler ise çoğunlukla organiktir. İnsan, hayvan ve bitkiler onun fotogramlarında silüetler halinde gerçek boyutları ile görülürler. Bunun yanı sıra,
vaftiz elbiseleri gibi kendi kişisel hayatında anlamı olan eşyaların da fotogramlarını üretir. Fotogramları dagerotip ve jelatin gümüş baskı gibi 19. yüzyıl baskı teknikleri ile elde etmesinin yanı sıra, cibachrome adı verilen renkli fotoğraf kâğıdı
üzerine uygular.
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Örnekleri incelemek gerekirse; Yakarma (Invocation) (1992) adlı fotogramında su
dolu bir kabın tabanına cibachrome fotoğraf kâğıdı yerleştirilmiştir (Görüntü 8).
Bir bebeği bu suyun içine bırakan Fuss, kâğıda uyguladığı flaş ile bu fotogramı
oluşturmuştur. Bebeğin teninin tamamen kâğıda değdiği yerler ışığı geçirmemiş
ve siyah kalmıştır. Bir bebeğin yeni başlangıçları, masumiyeti, çaresizliği, inancı
ve umudu sembolize ettiği düşünüldüğünde Fuss’un bu çalışmasında hem bebeği iki boyutlu adeta bir sembolü çağrıştıran bir görüntü elde etmesi hem de
bebeğin zeminsiz bir uzamda yüzüyormuş gibi görünmesi bu çağrışımlara denk
düşmüştür.

Görüntü 8. Adam Fuss, Yakarma, 1992

Sanatçının en bilinen ve en etkileyici işi Aşk (Love) (1992) ise cibachrome kâğıt
üzerine basılmıştır (Görüntü 9). İki adet tavşan, yüzleri birbirine dönük olarak kâğıt üzerine yerleştirilirken, kâğıdın orta ve aşağı kısmına iki tavşanın iç organları
konmuştur. Fotogramdaki canlı mavi, kırmızı ve kahverengi renklerin sebebi bağırsak gibi organların kâğıt üzerinde birkaç saat kalmasının sonucunda kâğıt ile
kimyasal tepkimeye girmesi ve organların kâğıdın kimyasalı ile birleşmesi sonucu
bu renkleri almasıdır. Fuss, Aşk (Love) Aşkın Ayrıntıları (Details of Love) olmak
üzere triptik şeklinde sergilediği fotoğrafında bağırsağın iki insan arasındaki bağı
anlatmak için bir metafor olarak kullandığını belirtir (Kellein, 2007). Tavşanın
birçok kültürde ve inançta anlamı bulunmaktadır. Bu eser bağlamında en ilginç
çağrışım tavşanın Roma mitolojisinde Afrodit’in sembolü olmasıdır (Olderr, 2012,
s.165).
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Görüntü 9 . Adam Fuss, Aşk, 1992, 110.5 × 85.1 cm

Sanatçı, 1994’ten itibaren üretmeye başladığı Hayaletim (My Ghost) (1995-2001)
serisini dagerotip tekniği ile oluşturmuştur. Dagerotip, Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787–1851)’in icadıdır ve uygulanması en zor tekniklerden bir tanesidir.
Pozitif görüntü elde edilir, çoğaltılması mümkün olmadığı için doğası itibariyle
biriciktir. Elde edildiği ince bakır tabaka kırılgandır ve ayna özelliği bulunmaktadır. Bu yansıtıcı özelliği sayesinde izleyici esere bakarken kendi görüntüsü ile karşılaşır. Fuss’un kelebek, kuğu, tavus kuşu ve insan kafatası yanı sıra otoportresini
oluşturduğu bu seri, mavi renklidir.
Bu seride Fuss, yok oluş, ölüm ve hüzün duygularını anlatmayı seçmiştir ve bu
duyguları en iyi anlatabilecek fotografik yöntemin fazla pozlandığı için mavi renge dönen dagerotip olabileceğine karar vermiştir. Serideki kelebek ve kafatası
fotogramları, yaşamın kısalığını, geçiciliğini ve ölümü anımsa (memento mori)
düşüncesini anımsatır (Hacking, 2015, s.535-536). (Görüntü 10)
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Görüntü 10. Adam Fuss, Kelebek Dagerotip 2001, 61 x 51 cm

Fuss’un Logos (2015) serisine ait ve altı adetten oluşan Şelaleler (Waterfalls) adlı
fotogramı 287 x 160 cm ölçülerindedir (Görüntü 11). Bu soyut fotogramlar, sanatçının stüdyosunda yaptığı özel bir düzenek yardımı ile çekilmiştir. Duvara dikey
olarak yerleştirilmiş bir fotoğraf kağıdına, bir kova suyun dökülmesi ve flaş patlatılması ile elde edilmiştir. Bu fotogramlarını enerjinin fotografik temsili olarak tanımlayan Fuss, başlangıç/son, hayat/ölüm, ilk/orta/son gibi anlamları olduğunu
vurgular ( Cheim&Read, 2015).

Görüntü 11. Adam Fuss, Logos, Jelatin Gümüş Baskı Fotogram, 2015, 287 x 160
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Fuss’un Li T’ang’dan Sonra (After Li T’ang) (2015), adlı fotogram serisinde ise sanatçı ilk olarak dijital yöntem ile fotogram üretmiştir (Görüntü 12). Canlı bir yılanı tarayıcı üzerine yerleştirmiş ve yılanın hareketlerini kaydetmiştir. Daha sonra
kaydettiği bu görüntüyü ipek tuval üzerine basmıştır. Yılanın hareketleri sonucunda tarayıcı üzerinde bıraktığı iz bırakmıştır. Yılan, içinde melez anlamlar barındıran bir canlıdır. Hayat/ölüm, kadın/erkeği sembolize etmesinin yanı sıra, yeniden
doğma, canlanma gençleşme ve yenilenmeyi sembolize eder. Bütün bunların
yanı sıra daima büyük bir güç anlamına da gelmiştir (Wernes, 2006, s.377).

Görüntü 12. Adam Fuss: Li T'ang’den Sonra, Shen Chou’den Sonra,
Kuo Hsi’den Sonra, Fotogram, 2015

Analog teknik ile çalışan fotoğrafçı/sanatçılar arasında önemli bir yeri bulunan
Fuss’un çalışmaları birkaç özelliği bakımından önemlidir:
Bu özelliklerden birincisi, sanatçının fotoğraf tarihindeki teknikleri tekrarlamasıdır. Ancak bu geçmiştekilerin tam anlamıyla birebir tekrarı değildir. Sanatçı
fotograma kendi yorumunu katmaktadır. Sanatçının Hayaletim (My Ghost) serisini oluşturduğu dagerotip fotogramları geçmiştekinden bazı farklı özelliklere
sahiptir. Dagerotip ilk kez onun eserlerinde fotogram olarak yer alır. Böylece eski
tekniğe yeni bir yorum getirilmiş olur. Ayrıca dagerotipin rengi, fazla pozlanmasından dolayı mavi rengi almıştır. Bu da geçmişten farklı bir özelliktir. Üçüncüsü
de dagerotipin boyutudur. Dagerotiplerin boyutları dünya çapında standart ölçülerde iken ve en fazla 16. 5 x 21.6 cm olabiliyorken (Newhall, 1982, s.27), Fuss’un
dagerotip fotogramları daha büyük boyuttadır. Sanatçı, dagerotipe bu yönü ile de
yeni bir yaklaşım getirmiştir.
Bu özelliklerden ikincisi, fotogramlarını uygularken kağıdı şimdiye kadar kullanılandan farklı bir şekilde kullanmasıdır. Kâğıdı dikey olarak kullandığı Şelale
(Waterfalls) serisinde de kâğıdı kullanma şekli açısından kendine özgü geliştirdiği
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yaklaşımı öne çıkmaktadır. Resimde Soyut Dışavurumcu akımına ait sanatçıların
tekniğine benzer bir şekilde, kağıdın üzerine su dökerek benzer bir teknik uygulamıştır. İmgenin bilinçli bir şekilde oluşturulmasından ziyade, raslantıya da yer
vermesi önemlidir.
Üçüncüsü ise fotogramlarında kullandığı objelerdir. Bebek ve kendisi gibi canlı
nesneleri veya kelebek, kuğu, tavşan ve tavus kuşu gibi ölü hayvanları kullanır.
Burada üç boyutlu nesnelerin iki boyutluya indirgenmesi, diğer bir ifade ile kendi
özelliklerini kaybederek bir desen haline gelmeleri önemlidir. Adeta sanat geleneğinin yeniden çoğaltma ile ilgili çok bilindik yöntemlerini yepyeni bir teknikle
ortaya çıkartmış olması ilgi çekicidir.
Adam Fuss’un fotogramlarını, genel olarak değerlendirmek gerekirse, sanatçının
zamansız ve güçlü konular seçtiği görülmektedir. Fotogramlarında gerek renk kullanımı gerekse kompozisyon oluşturma konusunda sublime bir tavrı bulunduğu
söylenebilir.

3. Thomas Ruff (1958-)

Günümüzde, fotogramın başka bir üretim şeklini temsil eden ve fotogramı güncel platforma taşıyan diğer önemli isim Thomas Ruff’dur. Fotogram, onun çalışmasında günümüz teknolojik olanakları içinde yeniden üretilmiş, dönüşmüş ve
başka bir boyuta taşınmıştır.
Thomas Ruff’un sanatçı kimliğini oluşturan en önemli özelliği fotoğraf üzerine düşünen, fotoğraf ile ilgili son teknolojik gelişmeleri takip eden ve bunu çalışmalarına uyarlayan bir sanatçı olmasıdır. Onun işleri aynı zamanda fotoğrafın teknolojik
anlamda aldığı yolun ve onu oluşturan materyallerin öğrenildiği bir ansiklopedi
gibidir. Thomas Ruff, Düseeldorf Sanat Akademisi’nde Bernd Becher’den 19771985 yılları arasında fotoğraf eğitimi almış, sonraki yıllarda aynı okulda fotoğraf
hocalığı yapmıştır. İlk çalışması, henüz öğrenciyken 1979 yılında çekmeye başladığı İçerisi (Interieurs) adlı serisidir. Bu serisini Portreler (Porträts) (1981-2001),
Yıldızlar (Sterne) serisi (1989-1992), Rötuş (Retouched) (1995), Gece (Nächte)
(1992-1996) serisi izlemiştir. (Bakargiev, 2009, s.80-170).
Ruff, analog olarak başladığı serilerinde, dijital teknikten yararlanmaya, 1987
yılında, Evler (Häuser) Portreler (Porträts) serisinde başlamıştır (Maron, 2006,
s.1366). Onun bu çalışmasının gerçekleşmesinde dijital fotoğrafın ortaya çıkmasının büyük rolü vardır.
Dijital fotoğraf ile birlikte, fotoğrafın gerçeklik ile olan ilişkisi değişime uğramıştır. Çok yoğun bir görüntü üretimini ve tüketimi gerçekleşmiştir. Fotoğrafa rakip
olabilecek, gerçekliği üreten ve izleyiciye sunan programlar ortaya çıkmıştır. Görüntünün dijital ortamda rötuşlanması, değiştirilebilmesi ve manipule edilmesi
gibi olanaklar fotoğrafı yepyeni bir yol içine sokmuştur. Bu kontrol ve değiştirme
gücü sebebiyle fotoğrafın sunduğu gerçeklik sorgulanır hale gelmiştir. Dijital fo-
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toğraf, birçok tekniğin fotoğraf üzerinde uygulanabilir hale gelmesini sağlayınca
melez görüntüler ortaya çıkmıştır (Bajac, 2011, s.119). Ruff da eşzamanlı olarak
fotoğraftaki bu gelişmeleri takip etmiştir.
Günümüzde de dijital fotoğraf günümüzde Rirthin’e göre çok büyük bir multimedyanın bir parçasıdır. Fotoğrafçı/sanatçılar da fotoğraflarını bu geniş multimedya
ile birlikte kullanıp fotoğraflar üretmektedirler. Bu üretim yolundan bir tanesi de
algoritmik yoldur. Bazı fotoğrafçılar fotoğraflarını manipule ederken çeşitli algoritmalar kullanarak yeni bir üretim modeli ortaya koymuşlardır. Günümüzde çok
çeşitli programlar vardır ve sanatçılar bu programları kullanmaktadırlar (Ritchin,
2012, s.168). Ruff da bu fotoğrafçılardan bir tanesidir.
Thomas Ruff, Fotogramlar (Photograms) adlı serisini bir algoritma ile oluşturmuştur. Ancak, bu çalışmasından önce, Fotogramlar serisinin habercisi olabilecek iki
seri üretmiştir. Bunlardan bir tanesi JPEGS (2004) diğeri ise Döngüler (Zycles/
cycles)’dir. JPEGS serisinde, pikselleri genişletmek ve ya renkleri değiştirmek kaydıyla manipulasyonlar yapmaktadır (Bakargiev, 2009: 142,98,126) (Görüntü 13).
Döngüler (Zycles/cycles) adlı seri Cinema 4D ve 3-D dijital animasyon modelleme aplikasyonu kullanılarak tamamen sanal olarak üretilmiştir. (Bakargiev, 2009,
s.82) (Görüntü 14).

Görüntü 13. Thomas Ruff, jpeg td02, 2006
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Görüntü 14. Thomas Ruff, zycles 3048, 2008

Ruff, Fotogramlar (Photograms) adını verdiği fotogramlarında, fotogramı en son
teknoloji ile üreterek yepyeni bir alan yaratmıştır. O bu fotogramlarını 3-D görüntüleme yazılımı ile elde etmiştir. Ruff, tamamen dijital teknoloji ile elde ettiği bu
fotogramlarını “yeni nesil fotogramlar” olarak tanımlar. “Fotogram geleneğini bir
tür yapı bozuma uğratarak günümüz teknolojisinin olanakları ile yeniden ürettiğini” söyler. Ruff, bu fotogramları ile tipolojik bir çalışma ortaya koymuştur (Ruff,
T., Famighetti M, 2013, s.84,87).
Ruff, fotograma dair araştırma ve tespitleri sonucunda, bu serisini yaratmıştır.
Onun bu yeni nesil fotogramları, bilgisayar ile üretilmiş, algoritmalara dayalı soyut çizgi resimlerden oluşmaktadır. Bu fotogramlar, Ruff tarafından özel olarak
kurulmuş bir sanal karanlık oda tarafından oluşturulmuştur. Bu sanal karanlık oda
programı sanatçıya eser üzerinde daha fazla kontrol olanağı tanımıştır. Sanatçı
bu stüdyosunu, fotogramın prensibinden alarak tasarlamıştır. Bu stüdyoda en arkada kâğıt yer alır, kâğıdın önünde şekiller bulunur. Kamera yukarıdan bakmakta
ve bu şekilleri kaydetmektedir. Thomas Ruff’un fotogramlarında, çizgiler ve spiraller yer almaktadır. Fotogramlardaki şekiller, birbirlerinden farklı geçirgenliğe
ve aydınlatmaya sahiptir. Fotogramların renkleri, tarihteki klasik fotogramlardan
farklı olarak mavi, sarı, turuncu ve yeşildir. Bu renkler ise farklı ışık kaynakları ile
oluşturmuştur. Sanatçı, bu fotogramları yazılım ile elde ettikten sonra istediği
renkleri eklemiştir (Görüntü 15, 16, 17). Bu da fotogramlara rastgele oluşmuş
izlenimi vermekte, güçlü bir kompozisyon yapısı oluşturmaktadır (Ruff, T., Famighetti M, 2013, s.84,87).
Ruff’un bu serisi özellikle birkaç nedenden dolayı dikkat çekicidir. Birincisi algoritma ile yaratılması, ikincisi, metrelik boyutlarda olması, üçüncüsü fotograma renk
eklenmesidir Ruff’un bu çalışmasındaki bu özellikler rastgele fotograma eklenen
özellikler değildir. Sanatçı yaptığı araştırmalar sonucu bu seriyi yaratmıştır.
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Görüntü 15. Thomas Ruff, phg.06, 2012

Görüntü 16. Thomas Ruff, phg.02, 2012

Görüntü 17. Thomas Ruff, r.phg.s.05_I / r.phg.s.05_II, 2013.
C-Print, Diptik, 240 x 370 cm
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Sanatçı, fotogramlar üzerine yaptığı araştırmasında, geleneksel fotogramların
tekniklerinin doğası itibariyle bazı sınırlamaları bulunduğunu tespit etmiştir. Sanatçının tespit ettiği bu sınırlamalardan birincisi fotogramların boyutudur. Karanlık oda ile ilgili agrandizör gibi teknik aletler ve fotoğraf kâğıdı gibi gereçlerin
standart boyutlarda olması, fotogramların çok büyük boyutlu olmalarını engellemektedir. İkinci sınırlama ise fotogramlarda renk elde edilememesidir. Bu da
fotogramlarda monotonluk ve tekdüzelik yaratmaktadır. Üçüncüsü ise tekniğin
zahmetidir. Nesnelerin kâğıt üzerine yerleştirildikten sonra pozlanması sonucunda ortaya çıkan kompozisyonun beğenilmemesi durumunda, kompozisyonu tekrar oluşturmak zaman almaktadır. Fotogram, doğası itibariyle deneysel niteliktedir, sanatçının istediği ideal kompozisyona ulaşmak için ve birden fazla deneme
gerektirir (Ruff, T., Famighetti M, 2013, s.84,87).
Ruff’un bir sanatçı olarak en önemli özelliklerinden bir tanesi son teknoloji ile
fotoğraflar üretirken fotoğraf tarihinden referanslar alması ve hiçbir çalışmasını fotoğraf tarihinden bağımsız düşünmemesidir. O; fotogramı “bir tür doğanın
kalemi” olarak tanımlar. Bunu da şu sözleriyle açıklar; “..Fotogram kamerasız
çekilen fotoğraftır. Objeleri göremezsiniz ancak gölgeleri görebilirsiniz. Ancak bu
gölgeler biz Plato’nun mağarasını hatırlatır. Fotogram, bir hayli belirsiz bir fotoğraftır. Baktığınız şeyin ne olduğunu tam olarak anlayamazsınız sadece bir şeyi algılarsınız...” (Ruff, Famighetti, 2013, s.84).
Sanatçının “bir tür doğanın kalemi” tanımı onun fotoğraf tarihi ile olan ilişkisini
açıkça ortaya çıkarmaktadır. Doğanın Kalemi (The Pencil of Nature), bilindiği gibi,
Henry Fox Talbot’un 1844-1846 yılları arasında 6 cilt halinde basılan kitabının adıdır. Talbot, kalotip icadının patentini aldıktan sonra hem tekniğini tanıtmak hem
de kullanım alanlarını anlatmak için bu kitabı hazırlamıştır. Kitap, ayrıca gerçek
fotoğraf baskılarının olduğu ilk fotoğraf kitabıdır (Johnson, Rice, Williams, 2010,
s.90). Ruff, Talbot’un kendi icadının kullanım alanlarını tanımladığı bu kitabından
bahsederken aslında fotogramı da yeniden tanımlar. Uyguladığı teknik ile Moholy Nagy’nin avangard dönemde yaptığını bir kez daha, günümüzde yapar. Bu
da “yeni bir görüş” yaratmaktır. Ancak bunu algoritma ile yapar.
Ruff, sanal çağda yeni bir teknik dil oluşturarak dijital çağda fotogram üretilebileceğini göstermiştir. Fotogramın günümüz fotoğrafı için yaratıcı bir yöntem olduğunu, günümüzdeki son teknolojiler içinde fotogramın da bir yaratıcılık stratejisi
olarak yer alabileceğini kanıtlamıştır.

4. Değerlendirme ve Sonuç

Sonuç olarak, fotogram günümüz sanatı için yaratıcı bir yöntemdir. Bu iki sanatçının bu bildirinin konusu olarak seçilmelerinin sebebi fotogramı günümüzde yaratıcı bir araç olarak kullanmaları ve bunu yaparken farklı yöntemler denemeleridir.
Thomas Ruff’un geleneği yapı bozuma uğratarak yaptığını söylediği fotogramları
fotogramın gelecekte yeni teknolojiler içinde yepyeni tavırlar ve bakış açıları ile
bir yaratıcılık alanı olarak var olacağının habercisi gibidir.
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Adam Fuss ise analog uygulamalar içinde kendine özgü bir fotogram dili oluşturarak günümüzde analog olarak da fotogramın devam ettiğini gösteren bir sanatçıdır. Ancak onun son serisinde tarayıcı ile elde ettiği fotogramları, fotogramın
yepyeni tavırlar içinde, günümüz teknolojisi içinde, analog çalışan fotoğrafçıların
işlerinde bile, yerinin olacağının kanıtıdır.
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Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Güncel Sanat
Anlayışlarından Abject Sanat’a Yönelik Görüşleri
Art-education Students’ Views on Abject Arts
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Böyükparmaksız
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü
Prof. Dr. Melek Gökay
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Anabilim Dalı

Özet

Modernizm sonrası postmodern tabir edilen dönemde birçok uygulamanın kiç, iğrenç, çirkin atfedilen konuların da estetik değeri olduğu vurgulanmış, bunların da sanat olarak görülmesi öngörülmüştür. Bu konuların sanat alanına girmesi ile sanatın sınırları genişlerken sanat kavramı iyice muğlâklaşmış, neyin sanat olup neyin olmadığı ayrımı netliğini kaybetmeye
başlamıştır. Bu nedenle geleceğin öğretmenleri olacak sanat eğitimi alan lisans öğrencilerinin, (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Resim-iş Öğretmenliği Anabilim Dalı, Konya) günümüz
sanatına yönelik bakış açılarının, düşüncelerinin ve sanatı algılayışlarının ortaya konulması
önemli görülmüştür. Bu kapsamda yapılan bir araştırmayla “Resim-iş eğitimi anabilim dalı
öğrencilerinin günümüz sanatından Abject Sanat’a yönelik görüşleri nelerdir?” sorusuna cevap aranmıştır.Araştırma, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı, Bahar dönemi, Necmettin Erbakan
Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-iş Öğretmenliği, 4. sınıf öğrencilerinden
oluşan 16 öğrencilik çalışma grubuyla yapılmıştır. Öğrencilere abject sanat ile ilgili eserler
gösterilmiş, öğrencilerin tepkileri gözlenmiş ve eserler hakkında görüşleri alınmıştır.Araştırmanın verileri içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiş,elde edilen bulgular araştırma
soruları çerçevesinde yorumlanmıştır.Araştırmada ulaşılan sonuçlara göreöğrenciler, birçok
çalışmayı iğrenç olarak nitelendirmişler, bu çalışmaların sanat olup olmama noktasında sorgulamalara girdikleri ve günümüz sanatını anlamlandıramadıkları görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Güncel Sanat, Postmodernizm, İğrençlik, Sanat Eğitimi, Estetik

Abstract

In postmodern period (following the period of modernism), art products which had bean
concluded earlier as perishable, disgusting, ugly and obnoxious, subjects can be considered
as aesthetic art products. Introduction of these new art description subjects into the field,
increases the boundaries of the art. Consequently, concept of art has become very ambiguous and it has begun to lose the clarity of “what is art” and “what not art is”. For this
reason, views and understanding of undergraduate students in Fine Art Departments of NE
University (Konya) on contemporary arts were interviewed. Research over these students
was considered important, because they will be art teacher in near future. In this study,
their thought on “abject art” were questioned to understand their ideas on this new art
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approach.The research was carried out with a group of 16 students consisting of 4th grade
students in 2016-2017 academic year, Spring semester, Necmettin Erbakan University, Fine
Arts Education Department, Painting-Teacher Education. The students were shown works
related to abject art, the reactions of the students were observed and opinions about the
works were taken.The data of the research were analyzed by using the content analysis
method and the findings were interpreted within the framework of the research questions.
According to the results reached in the research, the students described many studies as
disgusting, and it was seen that these studies were questioned at the point of being art or
not, and they could not understand today's art.
Keywords: Contemporary Art, Postmodernism, Abject, Art Education, Aesthetics
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Giriş

Bugünün sanatı olarak modernizmden kopuşun sonrasında postmodern olarak
tabir edilen bir dönem yaşanmaktadır. Bu dönemde birçok anlayışın rağbet gördüğü ve her şeyin sanat olarak nitelendirildiği bir anlayış hâkimdir.Yılmaz (2006,
s.433) bu hakim anlayışı “Güncel Sanat” olarak ifade etmiş ve şu şekilde tanımlamıştır: “Sözcüklerde güncelin anlamı ‘günün konusu”, ‘şimdiki’, ‘bugüne ait’,
‘günün havasına uyan’ veya ‘aktüel’ olarak ifade edilirken ‘şu an yapılmakta olan
sanat’, ‘bugünü anlatan sanat’ ve ‘bugüne ait sanat’ gibi anlamlara da gelmektedir”. Bununla birlikte, güncel sanat birbirinin üstüne eklemlenerek ilerlerken yeni
oluşumları da beraberinde getirmiştir. Akay’ın (2005, s.114-115) tanımlamasında
ise güncel sanat, geleneksel boya ve tuval ile yapılan çalışmaların dışında; “objeler, nesneler, fotoğraflar, dijital malzemeler, videolar, bilgisayarlarla yapılan diğer
sanat eserleri”ni de içine alan birçok uygulamanın güncel sanat içinde yer aldığını
ifade etmiştir. Güncel sanat ile birlikte ortaya çıkan yeni uygulamaların insanları
rahatsız eden veya tiksindiren olguları da sanat dünyasına girmiştir. Değişik uygulamaları ile kendini gösteren güncel sanatta estetik operasyonlardan, kendini
veya başkasını incitme, ağır yaralama vakalarından, hayvanlara uygulanan şiddete kadar birçok güncel sanat uygulaması galerilerdeve sanat piyasasında yerini almıştır (Kodaman, 2014, s.422-423).Tüm bu çeşitlilik içinde iğrenç ve çirkin sayılan
(kişiye göre değişmekte) konuların da sanatın malzemesi haline geldiği gözlenmektedir. Özellikle Julia Kristeva; “Korkunun Güçleri, İğrençlik Üzerine Bir Deneme” (1980) adlı eserinde “abjection” (iğrençlik) kavramı üzerinde durur. Kristeva;
abjection (iğrençlik) kavramıyla kadının kültürle ve tarihle olan ilişkisini betimler.
Abjection kavramının bedenden ayrı düşünülemeyeceğini ifade ederek bedenin
içindeki dışkının, salgının ve kokuşmuşluğun da bireye ait olduğuna dikkat çeker
(Çolak, 2011, s.39-40). Kristeva’ya (2014, s.16) göre iğrenç, kirlilik veya hastalık
değil, bir kimliği, bir sistemi, bir düzeni rahatsız eden, sınırlara, konumlara ve kurallara saygı göstermeyen bir kavramdır.
Aynı zamanda resimsel bir olgu olan deformasyon ve metamorfoz, çirkin bir estetik değer yargısı ile ifade edilir. Bu durum sanat eserlerinin bazılarında alışılmış
anlamda bir güzellik ile değil bazen ıstıraptan kaynaklanan bazen de psikolojik
travmaların etkisiyle trajik, çirkin,korkunç, ıstıraplı pek çok konunun çirkin ve iğrenç olan estetik yargılar ile yansıtılması şeklindedir. Burada önemli olan konu
“sanat dışı” olarak görülen “çirkinlik” değil, sanat çalışmalarının çirkinleştirilmesidir (Kodaman, 2014, s.422).Eco’ya(2009, s.421) göre çirkinlik, dönemler ve kültürlere göre değişmektedir. Dün kabul görmeyen şey, yarın kabul görebilir ve bugün
çirkin olarak algılanan şeylergüzel olarak değerlendirilebilir.
İçerik olarak bireyin dışlanmasıyla ilgili konuların ön planda olduğu, şişmanlık
veya homoseksüelliği de içeren aynı zamanda izleyici üzerinde tiksindirici etkileri
nedeniyle, pislik, dışkı, çöp, çürümüş yiyecekler ve buna benzer objelerin kullanıldığı estetik anlayış “Abject Sanat” olarak ifade edilmektedir (Aktaran; Doğan,
2014, s.51).Abject (iğrenç) sanatın başlangıcı, Hermann Nitsch’in hayvan cesetleri ve kanındinsel bir ritüel şeklinde sunulduğu performans sanatlarına dayandı-
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rılabilir. Üzerinde müdehaleler yapılan beden, izleyici üzerinde rahatsız edici bir
etki uyandırarak bir nesneye veya kavramsal bir yapıya dönüşür (Çolak, 2011, s.
45). XX. yüzyılın başındaki avangard hareketler iğrençliği provakatif şekliyle ele
almazlar. Buna karşın “happening ve performans sanatçıları provakatif bir şekilde
zamanın kötü olgularını ve gaddarlıklarını beden üzerinden kanlı bir bozulmaya
tabi tutarak sergilerler (Eco, 2009, s.422). Foster (2009, s.197) Abject Sanatı iki
şekilde tanımlar. Bunlardan birincisini iğrenç olanla özdeşleştirir. İkincisinde ise
iğrençlik sürecini abartarak iğrenci eylem esnasında yakalamak, geri yansıtmak,
hatta kendi açısından tiksindirici hale getirmek için işleyişini abartmak şeklinde
ifade eder.
Bu açıdan bakıldığında sanatçıların izleyicinin tiksinme duygusunu daha fazla artırmak için iğrençliği daha abartılı işler ortaya koydukları söylenebilir.

Problem

Bu araştırmayla “Resim-iş eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin günümüz sanatından Abject Sanat’a yönelik görüşleri nelerdir?” sorusuna cevap aranmıştır.Bu
araştırmaGüncel sanatta iğrençlik (abjection), çirkinlik ve şiddet konuları ile sınırlandırılmıştır.
Yöntem
Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma, gözlem,
görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı,
algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına dayanır (Yıldırım ve Şimşek, 2005, s.39). Araştırma, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı, Bahar dönemi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü, Resim-iş Öğretmenliği, 4. sınıf öğrencilerinden oluşan 16 öğrencilik çalışma grubuyla yapılmıştır.Öğrencilere abject sanat ile ilgili eserler gösterilmiş,
öğrencilerin tepkileri gözlenmiş ve eserler hakkında görüşleri alınmıştır. Öğrencilerin görüşlerinden yola çıkılarak temalar-kodlar belirlenerek betimsel analiz ve
içerik analizi yapılmıştır.

Bulgular ve Yorumlar

Araştırma sürecinin betimsel ve içerik analizi için, öğrenci görüşlerinden alıntılar
yapılarak elde edilen bulgular araştırma sorularıyla ilişkilendirilerek yorumlanmıştır. Araştırmanın yarı yapılandırılmış görüşme soruları kapsamında öğrencilerle gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen verilerle aşağıdaki bulgulara
ulaşılmıştır.
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Görüntü 1. Piero Manzoni , “Sanatçının Dışkısı”

Eserin Teması: Öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplardan (Ö.1) ve (Ö.13), eserin temasının sanatçının dışkısı olduğunu belirterek eserin ismini aynen kullanmıştır. (Ö.2), çalışmanın temasını iğrençlik olarak tanımlarken (Ö.3), mide bulandırıcı şeklinde ifade etmiştir.
Sanatçının Amacı: Öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplardan (Ö.1), sanatçının amacına yönelik olarak psikolojik bir değerlendirme ile görüşünü “Psikolojik
açıdan çıldırmış olmalı hatta deli diyebiliriz.” şeklinde bir yaklaşımla belirtmiştir.
(Ö.2), sanatçının amacına yönelik yaptığı değerlendirmeyi şu şekilde belirtmiştir:
“Amacı: İnsanlara yapılan aşağılayıcı görüş. Bir insanın hayal dünyasıyla oluşan,
ortaya çıkan sanatın, insanın kendi yaşantısıyla bu şekilde ele alması, kişisel görüş olarak yanlış buluyorum. İğrençlik ötesi hatta sanata, insanlara yapılan saygısızlık.” Toplumun beğenisine hitap etmeyen ve bir eserin estetik kaygı gütmesi
gerektiğini belirttiği görüşünü (Ö.4) şu şekilde dile getirmiştir. “Sanatçının amacı
standartların ötesinde olmalı. Toplumun çok hoşa gidebileceği bir eser değil. Her
ele gelen veya önümüze gelen sanat eseri olmamalı. Sanat eserinin estetik kaygı
gütmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu çalışma hiç estetik değil.” (Ö.8) ise (Ö.4)’ü
destekler nitelikte sanatçının dışkısına anlam yükleyip sanat algısının ve sınırlarının yıkıldığını ifade ettiği görüşü şu şekildedir: “Sanatçının sanat eseri sosyopolitik olarak her sanatçının sanat eserinin güzel estetik ve hoş duygular hissettirmeyeceğini de görmüş oluyoruz. Sanatçı dışkısına anlam yükleyip ona değer biçmiş
her güzel olanın estetik ve sanat denilebiliri yıkmış bir eser.” (Ö.10) sanatçının
amacının bu eser ile toplumun beğeni düzeyini ve algısını değiştirmeye yönelik
olduğunu ifade etmiştir. (Ö.12)’nin bakış açısı ise diğer öğrencileri destekler niteliktedir. (Ö.12), bu görüşünü “Bu çalışmanın amacı bana kalırsa sanatın sade
belirli kalıplar dışında da olabileceği sanatın resim boya fırça vs. gibi materyallerden oluşmayacağı çok geniş bir alanı ve uygulanışının var olduğunu gösteriyor.”
şeklinde dile getirmiştir. Bu çalışmanın sanatçının aklına nasıl geldiğini ve bu çalışmanın nasıl popüler olduğuna yönelik sorgulamalara girdiği görülen (Ö.7)’nin
görüşü şu şekildedir: “Böyle bir eseri yapmak sanatçının aklına nasıl geldi, bu
eserin ilham kaynağı nedir merak ediyorum. Milyonlarca satılmasını ya da tepki
alabileceğini düşündü mü? İnsanlara nasıl anlattı ki bu kadar beğenildi?” Sanatçı-
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nın amacının insanlar ile dalga geçmek olduğunu ifade eden (Ö.16)’nın görüşü şu
şekildedir: “Sanatçının amacı muhtemelen dalga geçmektir.”

Eserin Hissettirdikleri

İğrenç: Bu çalışmanın ne hissettirdiğine yönelik olarak (Ö.1), sanat eserinin iğrenç
olmaması gerektiğinden dolayı bu çalışmayı sevmediğini, sinirlendiğini şu şekilde
dile getirmiştir: “Bu çalışma bence akıl dışı, sevmedim, heyecanlanmadım tam
aksine sinirlendim. Çünkü sanat bu kadar iğrenç olmamalı.” Aynı şekilde (Ö.7),
(Ö.8), (Ö.10), (Ö.11) ve (Ö.13) de çalışmayı iğrenç bulduklarını belirtmişlerdir.
(Ö.4) göze kulağa iğrenç gelen böyle bir sanat eserinin olamayacağını ve her şeyi
anlayamadığı için mutlu olduğunu ve bu durumun sanat olmasını anlamlandıramadığını belirtmiştir.
Şaşkınlık: Şaşkınlık teması altındaki öğrenci görüşlerinde (Ö.3) kafasında anlamlandırmaya çalıştığı sorularla görüşünü “Bu çalışmayı görünce şaşırdım. Şaşırdığım nokta ise bu konservelerin içinde sanatçının değil de normal bir insanın
dışkısı olsaydı bu kadar ilgi görür müydü acaba? Bir dışkıyı sanat eseri yapan şey
konserve midir?” şeklinde ortaya koymuştur. Bu çalışmanın (Ö.5) farklı ve değişik
olduğunu ve şaşırdığını, (Ö.12) sevmediğini, (Ö.14) yok artık şeklindeki bir tepkiyle şaşırdığını, (Ö.15) düşündürücü ve enteresan bulduğunu (Ö.16) ise mantıksız
olarak nitelediğini belirtmiştir.
Verilmek İstenen Mesaj: Öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplardan (Ö.1), görüşünü şu şekilde ifade etmiştir: “Sanatçının ruh hali yansıtılmıştır ve izleyene sıradışı bir görüntü, düşünce verilmiştir.” (Ö.3), (Ö.5), (Ö.13), (Ö.15) ve (Ö.16) iğrenç
olarak nitelendirilen dışkının bile sanat olabileceğine dikkat çekmiştir. Aynı zamanda (Ö.4), sanatçının vermek istediği mesajı kestiremediğini belirtmiştir. (Ö.6),
konservenin çocukluk yıllarında sanatçı üzerinde olan etkisine dikkat çekmiştir.
Farklı Olması: Öğrencilerin yarı yapılandırılmış sorulara verdikleri cevaplardan
(Ö.5), kullanılan malzemelere dikkat çekerek diğer çalışmalardan ayrıldığını ifade
etiği görüşünü “İlk olarak kullanılan malzeme ve fikir olarak ayrı ve farklı, diğer
çalışmalardan ayrılan en önemli özellikte bu zaten.” şeklinde belirtmiştir. (Ö.12)
de boya ile yapılan çalışmalardan farklı, bu çalışmada dışkının kullanılarak malzemeye dikkat çekmiştir.
Sanat Eseri Değildir: Öğrencilerin verdikleri cevaplardan (Ö.1), bu çalışmayı mide
bulandırıcı bulduğu için sanat eseri olarak görmediğini “Bu eser sanat eseri değildir. Çünkü mide bulandırıcı bir çalışmadır.” Şeklinde ifade ederken (Ö.3) ve Ö.16)
sanat eserinin estetik bir kaygı sonunda haz veren bir yapıda olması gerektiğini
ifade etmişlerdir. (Ö.4) ve (Ö.8) ve (Ö.11) bu tür çalışmaların sanat eseri olmaması
gerektiğini belirtirken farklı bir görüş olarak şunları dile getirmiştir: “Bu çalışma
sanat eseri değildir. Olmamalıdır. Böyle işler sanat eseri olucaksa ben okulu bırakıyorum.” Joseph Beuys’un sanatçının tükürdüğü sanattır deyişinden yola çıkarak
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(Ö.7), bunun tam tersi bir yaklaşımla “Sanatçının her şeyi sanat eseri olamaz.”
savını ortaya atmaktadır.
Sanat Eseridir: (Ö.6), bu çalışmanın sanat eseri olmadığını savunsa da insanı şaşkınlığa uğratmasının sanat eseri olabilecek kriterlerden biri olduğunu iddia etmiştir. (Ö.5) ve (Ö.13) ile birlikte (Ö.14) de bu çalışmanın sanat eseri olduğunu ve
sanatın sınırlarının olmaması gerektiğini belirtmiştir. (Ö.15) diğer öğrencilerden
farklı olarak kendi içinde sorgulamalara girerek bu çalışmanın sanat eseri olduğunu ifade etmiştir.

Görüntü 2. Hermann Nitsch, ”80. Eylem”, 1984

Eserin Teması: Öğrencilerden (Ö.1) ile (Ö.9) ve(Ö.14) bu çalışmanın temasının varoluş olduğunu ifade etmiştir. (Ö.2), (Ö.4)ve (Ö.10) ve (Ö.13) çalışmanın temasına
yönelik insanın arınma duygusu olduğunu belirtmiştir. (Ö.5) bu çalışmanın konusuyla amacını pek bağdaştıramadığını ve farklı bir eser olduğunu ifade etmiştir.
(Ö.6), (Ö.7), (Ö.15)kana vurgu yapmış, (Ö.8) ise Hz. İsa’nın çarmıha gerilişinden
örneklendirerek düşüncesini vahşilik olarak belirtmiştir.
Eserin Hissettirdikleri: Bu çalışmanın ne hissettirdiğine yönelik olarak(Ö.1) kan ve
vahşeti çağrıştırdığını ifade ettiği görüşü şu şekildedir: “Bu çalışma bana kan ve
vahşeti anlatıyor. Değişik bir eser olarak geldi. Sebebi kan görmeye dayanamadığım için.” (Ö.2), hissettirdiği duygunun donukluk olduğunu ifade etmiştir. (Ö.3)
ise esere sorgulama temelli yaklaşarak hayatı sorguladığını belirtmiştir.(Ö.4) Bu
çalışmanın kendini kan tutmasından dolayı baygınlık hissi oluşturduğunu ifade
etmiştir. (Ö.6) ve(Ö.7),(Ö.8) farklı bir bakış açısıyla eserin görüntüsünün kendilerini korkuttuğunu, korkunun yanında (Ö.13) şaşırdığını,(Ö.10) ve(Ö.11) heyecanlandığını,(Ö.14) tedirgin olduğunu, (Ö.15) tiksindiğini buna karşın (Ö.7), renk
uyumlarından dolayı çalışmayı sevdiğini ifade etmiştir.
Verilmek İstenen Mesaj: Öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplardan (Ö.1)’e
göre sanatçının eseriyle izleyiciye dinsel bir ritüel olan kurbana yönelik bir mesaj
verilmek istenmiştir.(Ö.2) konuyla ilgili herhangi bir yorum yapamadığını belirtmiştir. Vahşete vurgu yapan (Ö.4) ve (Ö.12) izleyende tiksinme ve acı duygusu
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oluşturduğunu ileri sürmüştür. Buna karşın (Ö.14)insancıl bir bakış açısının önemine değinmiş, (Ö.11) ise manevi olarak rahatlamanın değişik yollarını arayışa
dikkat çekmiştir.
Diğer Çalışmalardan Farkı: Öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplardan diğer
çalışmalardan farkının (Ö.1) dinsel bir gönderme yapıldığını belirtmiştir.(Ö.4) ve
(Ö.7) diğer çalışmalardan farklı olarak bu tarz çalışmalarda hayvanların kullanılmasının üzücü olduğuna vurgu yapmışlardır. (Ö.6) bu çalışmanın farkının insanlara bir bilinç sağlayarak uyarmak,(Ö.14) ve (Ö.15) ise bu çalışmanın korkuttuğunu
ifade etmiştir.
Sanat Eseridir: Öğrencilerden (Ö.1), (Ö.3), (Ö.10), (Ö.11), (Ö.13) bu çalışmanın
gönderilmek istenen mesajdan dolayı sanat eseri olduğunu dile getirmişlerdir.
(Ö.6) görüşünü “Farkındalık yarattığı için sanat eseridir” şeklinde ifade etmiştir.
Sanat Eseri Değildir: (Ö.2), (Ö.4), (Ö.8), (Ö.15) bu çalışmanın sanat eseri olmadığını belirtmiştir. (Ö.2) bu çalışmaya sanat denilmesinin saçmalığına vurgu yaparak
sanata bakış açısının farklı olduğunu şu şekilde dile getirmektedir: “Açıkçası böyle
bir çalışmanın yapılması, buna sanat denilmesi bile saçma. Bunu hissetmemin sebebi kendi dünyamdaki sanatın farklı olması.”(Ö.4)’ün estetik bir haz duyulmayan
bir eserin sanat eseri olmaması gerektiğini belirttiği görüşü şu şekildedir: “Böyle
bir resme bakarak haz duymamın imkânı yok. Bu çalışmada sanat eseri olmamalı
çünkü haz duymuyorum.”

Görüntü 3. Marina Abramoviç, “Balkan Baroque”, 1997

Eserin Teması: Öğrencilerden (Ö.1), (Ö.10), (Ö.11) ve (Ö.13) bu çalışmanın temasının varoluş olduğunu ifade etmiştir.Buna karşın (Ö.4) görüşünü şu şekilde ileri sürmüştür:“Böyle bir çalışmayla varoluş sorgusunu sorgulamayı anlamsız ve
gereksiz buluyorum.” (Ö.6) ve (Ö.15)’in savaşlardan örnek verdiği görüşlerinde
sanatçının savaştaki iğrençliği ve imkânsızlıkları ele aldığını belirtmiştir.
Eserin Hissettirdikleri: Bu çalışmanın ne hissettirdiğine yönelik olarak (Ö.1), (Ö.7)
ve (Ö.10) bu çalışmayı iğrenç bulduğunu belirtmiş ve (Ö.1) düşüncesini“Bu çalışma iğrenç. Vahşet ve yoksulluğu çağrıştırıyor. Güçlünün fakiri ezmesi.” şeklinde
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aktarmıştır. (Ö.2), bu çalışmayı mide bulandırıcı bulsa da heyecan verici olarak nitelendirmektedir. (Ö.3) ile(Ö.4), üzüldüklerini ifade etmiş (Ö.5) ve (Ö.12) bu çalışmayı sevmediğini, (Ö.7), (Ö.8), (Ö.11), (Ö.12), (Ö.13), (Ö.14) ise korku hissettiğini
belirtmiş ve (ö.12) görüşünü şu şekilde açıklamıştır: “Korku sadistlik ve ruhani bir
bozukluğu hissettiriyor. Sevmedim.”Buna karşın (Ö.9) estetik açısından çok güzel
bir çalışma olduğunu belirtmiştir.
Verilmek İstenen Mesaj: Öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplardan (Ö.1),
(Ö.11), (Ö.12), (Ö.13), (Ö.15) ve (Ö.2) insan ve hayvanlar arasındaki bağa dikkat
çekmiştir. (Ö.1)’e göre sanatçının eseriyle izleyiciye dinsel bir ritüel olan kurbana
yönelik bir mesaj verilmek istenmiştir.
Eser İle Kurulan Bağ: (Ö.4) nasıl bir bağ kurduğunu anlayamadığını, (Ö.8) ve (Ö.10)
bir bağ kurmadığını ifade etmiştir. (Ö.11) görüşünü “Bu çalışmayla sanatçı insan
doğası ve canlı-cansız arasında bağ kurup bunu somut bir şekilde ortaya koymaya
çalışmıştır.” şeklinde belirtmiştir. (Ö.12) sanatçının ruh haline gönderme yaparak
görüşünü belirtmiştir.
Diğer Çalışmalardan Farkı: (Ö.2),(Ö.5), (Ö.6) ve (Ö.8) bu çalışmanın diğer çalışmalardan farklı olarakgerçek yaşamla bir bağlantı kurduğunu belirtmişlerdir.(Ö.3)
görüşünü “Orijinal, yaratıcı ve gerçekçi olması.” şeklinde açıklamıştır. Buna karşın
(Ö.4) görüşünü “Benim için ikinci resimden daha farkı olamayan bir çalışma.” şeklinde ileri sürmüştür.
Sanat Eseridir: Öğrencilerin yarı yapılandırılmış sorulara verdikleri cevaplardan
(Ö.2), (Ö.5), (Ö.6), (Ö.8), (Ö.11), (Ö.13) ve (Ö.14) bu çalışmanın sanat eseri olduğunu ifade etmişlerdir. (Ö.6) dramı anlatıp hissettirmiş olmasından dolayı (Ö.11)
iseiğrençte olsa bir çağrışım yapmasından dolayı bu çalışmanın sanat eseri olduğunu belirtmiştir.
Sanat Eseri Değildir: Öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplardan (Ö.1), (Ö.4)
ve (Ö.10), (Ö.12), (Ö.16) bu çalışmanın sanat eseri olmadığını ileri sürmüşlerdir.
(Ö.10) bunun gerekçesini şu şekilde belirtmiştir: “Sanat canlılara, doğaya zarar
vermez çünkü.”

Görüntü 4. Jenny Saville, “Strategy (South Face/Front Face/North Face)”,
1993/1994. T. Ü. Y. B. (triptych), 274 x 640 cm, Saatchi Gallery
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Eserin Teması: Bu çalışmanın temasının (Ö.1), (Ö.2), (Ö.7), (Ö.10) kilolu kadınlar
olduğunu belirtmiştir. (Ö.10) kadınların belirli kalıplara sokulamayacağını dile
getirmiştir. (Ö.6) Estetik algının farkınadikkat çekmiş (Ö.12) ise benzer bir bakış
açısını şu şekilde belirtmiştir: “İdeal orandan ziyade aslında güzelliğin farklı şekillerde boyutlarda olabileceğini yansıtmış.” (Ö.8) Feminizme gönderme yapıldığını
belirtmiştir. Bununla birlikte (Ö.3)’ün görüşü şu şekildedir: “Toplumda yaratılan
güzellik algısını değiştirmek. Standart yaklaşımdan uzaklaştırmak istemiş toplumu.”
Sanatçının Amacı: Öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplardan (Ö.1), sanatçının
amacına yönelik olarak psikolojik bir değerlendirme ile sanatçının akıl hastası olduğunu belirtmiştir. (Ö.2) ve (Ö.5) kadınların her form ve görünüşte estetik olabileceğini vurgulamıştır. (Ö.13), (Ö.14), (Ö.15) ve (Ö.16) güzel ve estetik olmayan
ögelerin de sanatın alanı içinde değerlendirilebileceğine vurgu yapmışlardır.
Eserin Hissettirdikleri: Bu çalışmanın ne hissettirdiğine yönelik olarak (Ö.1) görüşünü “Bu çalışma bana obezite ile ilgili çağrı yapıyor. İğrenç bir çalışma beğenmedim.” şeklinde ifade etmiştir. (Ö.2) görüşünü “Eser ilgimi çekti fakat heyecan uyandıramadı.” şeklinde belirtmiştir. Buna karşın (Ö.3), (Ö.4), (Ö.5), (Ö.10)
ve (ö.13) bu çalışmayı sevdiklerini dile getirmişlerdir. (Ö.6) bu çalışmanın sıradan
geldiğini ve çok etkileyici olmadığını, (Ö.16) ise güzel bir çalışma olduğunu belirtmiştir. (Ö.15) görüşünü “Her tarafından yağlar sarkmış bir insanı görmek benim
için iğrenç bir durum değil.” şeklinde ortaya koyarken (Ö.14) görüşünü “Güldüm
çünkü kadının duruşu ve yağları güldürdü.” şeklinde ifade etmiştir.
Verilmek İstenen Mesaj: Öğrenciler ile gerçekleştirilen görüşmelerden (Ö.1) verilmek istenen mesajın cinsellik olduğunu belirtmiştir. (Ö.7) sanatçınıninsanlarda farkındalık yaratmak veya onları uyarmak istemiş olabileceğine değinmiştir.
(Ö.4), (Ö.5), (Ö.6), (Ö.12) ve (Ö.13) çirkin şeylerinde sanat olabileceğini belirtmişlerdir. (Ö.14), diğer öğrencilerin düşüncelerini şu şekilde özetlemiştir:“Estetik ve
güzellik kavramının toplumdaki haliyle değil de kendi zevkine uygun yapmış ve
çirkin olanın da sanat olabileceğini göstermiş.”
Diğer Çalışmalardan Farkı: Bu çalışmanın diğer çalışmalardan farkını (Ö.2) şu şekilde ifade etmiştir:“Diğer çalışmalarda topluma farklı alanlarda ulaşmaya çalışırken buradaki görüş daha farklı.” (Ö.3) görüşünü “Doğallık. Güzelliği olduğu gibi
aktarmış.” şeklinde açıklarken (Ö.12) ve (Ö.15) bu çalışmanın gerçeği olduğu gibi
yansıttığına değinmiştir. (Ö.13) bu çalışmanın estetik anlayış olarak farklı ve güzel
olduğunu belirtmiştir. Diğer öğrencilerin dışında farklı bir görüş ileri süren (Ö.4)
düşüncesini “Gerçekten toplumdan bir parça yansıtması güzel olmuş. İllaki güzel
suratlar estetik vücutlar sanat eseri olarak alınmak zorunda değil.” şeklinde ifade
etmiştir.
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Sanat Eseridir: Öğrenciler ile gerçekleştirilen görüşmelerden (Ö.1), (Ö.3),
(Ö.4),(Ö.8), (Ö.10), (Ö.11), (Ö.12), (Ö.13), (Ö.14) bu çalışmanın sanat eseri olduğunu belirtmiştir. Buna karşın sadece (Ö.6) ve (Ö.15) sanat eseri olmadığını belirtmiştir.

Görüntü 5. Patricia Piccinini, “Undivided”, 2004,
Silikon, Fiberglas, İnsan Kılı, 101x74x127 cm

Eserin Teması: Bu çalışmanın temasının(Ö.1) sevgi olduğunu,(Ö.10) mutasyon olduğunu (Ö.13) ise canavar olduğunu belirtmiştir.
Sanatçının Amacı: Bu çalışma ile sanatçının amacının ne olduğu sorulmuş ve bu
doğrultuda(Ö.3), düşüncesini “Ön yargıları yıkmak istemiş.” şeklinde belirtmiştir.
Ö.4), farklı kültürden insanların birlikteliğine vurgu yapmış (Ö.10) ise insanların
birbirinden farklı olabileceğine yönelik görüşlerini belirtmişlerdir. (Ö.11) ise sanatçının amacının güzel ve çirkin arasında bir kıyas yapmak istediğini belirtmiştir.
(Ö.6),sanatçının amacının genlerin bozulmasına dikkat çektiğini ifade etmiştir.
Eserin Hissettirdikleri: Bu çalışmanın ne hissettirdiğine yönelik olarak(Ö.2), (Ö.3),
(Ö.4), (Ö.5), (Ö.12) ve (Ö.13) bu çalışmayı sevdiğini belirtmiştir. Sevgiyle birlikte
(Ö.4), huzura vurgu yapmış, (Ö.6) ilgi çekici olduğunu belirtmiştir. (Ö.7)farklı bir
düşünceyle anne karnındaki bebeğe benzeterek hislerini ifade etmiştir.(Ö.8),sıra
dışı olarak tanımlamış ve farklı bir çağda gibi hissettirdiğini açıklamıştır. (Ö.14)
farklı insanların dışlandığına dikkat çekerek üzüldüğünü belirtirken (Ö.15) bu çalışmanın hiçbir şey hissettirmediğini ifade etmiştir.
Verilmek İstenen Mesaj: Sanatçının eseriyle izleyene nasıl bir mesaj verdiğine
yönelik olarak (Ö.3) ve (Ö.6), sevgi üzerinde durmuştur. Aynı zamanda (Ö.1) de
sevgiye vurgu yaptığı düşüncesini şu şekilde ifade etmiştir: “Bu çalışma rengi, dili,
dini, ırkı ne olursa olsun her insanın sevgiye muhtaç olduğunu anlatıyor.”
Diğer Çalışmalardan Farkı: Bu çalışmanın diğer çalışmalardan farkını (Ö.1),(Ö.7),
(Ö.10), (Ö.13), (Ö.15), (Ö.16) alışılmışın dışında farklı bir düşünce olarak görüşlerini belirtmiştir. (Ö.1) şu şekilde ifade etmiştir: “Çalışmanın farkı oyuncak ola-

2. Uluslararası Sanat Sempozyumu

145

rak kullanılmış.” (Ö.2) ve (Ö.3), sevgiye dikkat çekerek görüşlerini belirtmişlerdir.
(Ö.8) ve (Ö.4) bu çalışmanın heykel olmasının diğer çalışmalardan farkı olduğunu
belirtmişlerdir. Bununla birlikte (Ö.10) düşüncesini “Çirkin olanın da sevilebileceği.”şeklinde ifade etmiştir. (Ö.11) güzel ile çirkinin kıyaslanmasından dolayı diğer
çalışmalardan farkını ortaya koymuş ve bu görüşünü “Farkı kıyaslamaya gitmesi.”
şeklinde belirtmiştir.
Sanat Eseridir: Öğrenciler ile gerçekleştirilen görüşmelerden (Ö.1), bu çalışmanın
değişik bir çalışma olmasından dolayı sanat eseri olabileceğine yönelik düşüncelerini “Sanat eseri olabilir. Değişik bir çalışma.” şeklinde ifade etmiştir. (Ö.2),
(Ö.3), (Ö.4)ve (Ö.8), (Ö.10), (Ö.11), (Ö.12), (Ö.13), (Ö.14)bu çalışmanın sanat eseri
olduğunu ifade etmiştir. (Ö.12), diğer öğrencilerden farklı bir bakış açısı sergileyerek sanatın sadece güzel olanda değil çirkin olanda da kendini gösterebileceğini ifade ettiği görüşü şu şekildedir:“Sanat eseri, sanat sadece ideal olanda değil
çirkinde de aranır.”

Görüntü 6. Stelarc, “Deri Değiştirme”

Eserin Teması: (Ö.1), (Ö.8)ve (Ö.15) bu çalışmanın temasınınacı çekmek olduğunu
belirtmiştir. (Ö.4) Stelarc’ın çalışmasının isminden yola çıkarak ifade ettiği düşüncesi şu şekildedir: “Yılan mısın arkadaşım sen bu nasıl deri değiştirme kendine gel
dedirten çalışma.”
Sanatçının Amacı: Bu çalışma ile sanatçının amacının ne olduğu sorulmuş ve bu
doğrultuda acı ile günahlarından arınma olarak tanımlanabilecek bir bakış açısıyla acının insan psikolojisi üzerine dikkat çekerek (Ö.1) görüşünü dile getirmiştir.
(Ö.2) (Ö.10) ve (Ö.14) sanatçının olumsuz ruh halini yansıttığını belirtmiştir.
Eserin Hissettirdikleri: Bu çalışmanın ne hissettirdiğine yönelik olarak (Ö.4), (ö.7),
(Ö.8), (Ö.13), (Ö.14), (Ö.15) acı hissettiğini belirtmiştir. (Ö.4) görüşünü şu şekilde açıklamıştır: “Ben resmi görür görmez acı çektim. Resme bakamadım. Vahşet iğrenç gördüğüm en kötü şey. Nutkum tutuldu. Anlamanın imkânı yok.”(Ö.5),
(Ö.10), (Ö.11) de (Ö.13) bu çalışmadan ürktüğünü midesinin bulandığını ve saçma
geldiğine yönelik düşüncelerini dile getirmişlerdir.
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Eser İle Kurulan Bağ: Sanatçının eseriyle izleyene nasıl bir bağ kurduğuna yönelik
olarak (Ö.2) ve (Ö.5), (Ö.8)sanatçının bu çalışma ile herhangi bir bağ kurmadığını
belirtmişlerdir. (Ö.11) (Ö.14), (Ö.15) bu çalışmaya anlam veremediklerini belirtmiştir.
Diğer Çalışmalardan Farkı: Bu çalışmanın diğer çalışmalardan farklı olarak (Ö.8),
“Farkı yoktur.” şeklinde düşüncesini belirtmiş buna karşın (Ö.14), vücuda verilen
eziyete herhangi bir anlam veremediğini ifade etmiştir. (Ö.15) ise diğer çalışmalardan farklı olarak kendi bedenine verilen zarara vurgu yapmıştır.
Sanat Eseri Değildir: Öğrenciler ile gerçekleştirilen görüşmelerden (Ö.4), (Ö.8)
ve (Ö.14) ve (Ö.15) bu çalışmanın sanat eseri olmadığına yönelik kesin görüşlerini
ortaya koymuşlardır.

Görüntü 7. Eliza Bennett

Eserin Teması: Bu çalışmanın temasının acı çekmek olduğunu belirten (Ö.1) ve
(Ö.10), görüşünü “Konusu acı çekmek.” şeklinde belirtmiştir. (Ö.2) ve (Ö.4) çalışmanın temasının hissizlik olduğunu ileri sürerken (Ö.6), zorluklar ile başa çıkmak
olarak görüşünü açıklamıştır. (Ö.14) “Bunun teması felan olamaz.” şeklindeki dikkat çekici bir açıklama ile görüşünü belirtmiştir.
Sanatçının Amacı: Bu çalışma ile sanatçının amacının ne olduğu sorulmuş ve bu
doğrultuda (Ö.5) herhangi bir anlam veremediğini, (Ö.8) ellerin yapısını kullanarak farklı bir kompozisyon oluşturulduğunu, (Ö.5) ve (Ö.8)’den farklı olarak (Ö.13)
bir tedavi mantığının olduğuna vurgu yaparak görüşlerini ifade etmişlerdir.
Eserin Hissettirdikleri: Bu çalışmanın ne hissettirdiğine yönelik olarak (Ö.2), (Ö.4)
ve (Ö.6)acı hissettirdiğini ifade etmiş, bununla birlikte (Ö.6) bozulan yönlerin onarılmasına dikkat çekmiş, (Ö.8) can yakan uygulamaların sanat olamayacağını ve
can yakan sanatsal uygulamalara kızdığını dile getirmiştir. (Ö.14) ise bu çalışmadan dolayı ruhunun daraldığını ve sanat diye her şeyin yapılamayacağını ifade et-
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miştir. Farklı bir bakış açısıyla hislerini açıklayan (Ö.11), bu çalışmayı beğendiğini
ve sanatçının malzemeyi farklı bir boyutta ele aldığını ifade etmiştir.
Verilmek İstenen Mesaj: Sanatçının eseriyle izleyene nasıl bir mesaj verdiğine
yönelik olarak (Ö.5) herhangi bir fikrinin olmadığını belirtmiştir. Aynı şekilde
(Ö.10), sanatçıyı anlayamadığını, (Ö.2), (Ö.4) ve (Ö.9) sanatçının izleyene vermek
istediği mesaja yönelik olarak hayatta insanların başına gelen acılara vurgu yaptığını belirtmiştir.(Ö.4) de (Ö.2) ile aynı paralelde bireylerin hayatta başlarına gelen olumsuzluklara vurgu yaparak hissizlik mesajı verdiğini belirtmiştir. (Ö.8) ve
(Ö.14) bu çalışmaya anlam veremediklerini belirtmişlerdir. (Ö.7) bu çalışmanın
yaraya benzediğini ifade ederek insanların yaralarının kabuk bağlaması şeklinde
izleyene bir mesaj verdiğine dikkat çekmiştir.
Diğer Çalışmalardan Farkı: (Ö.8) bu çalışmanın diğer çalışmalardan herhangi bir
farkı bulunmadığını belirtmiştir. (Ö.11) ise ürpertici olarak gördüğü çalışmanın
alışılmışın dışında olduğunu dile getirmiştir.
Sanat Eseri Değildir: Öğrenciler ile gerçekleştirilen görüşmelerden (Ö.2), (Ö.4),
(ö.8), (ö.10), (Ö.14) bu çalışmanın sanat eseri olmadığını belirtmişlerdir.Buna karşın sadece (Ö.5), “Olabilir.” şeklinde düşüncesini belirtmiştir.

Görüntü 8. Hüseyin Arıcı “Ressam Sülük”
Modelaj hamuru üzerine yağlıboya, tuval ve çerçeve, 80*47cm 2015

Eserin Teması: (Ö.1), (Ö.6), (Ö.8) ve (Ö.14) bu çalışmanın temasının sülükler olduğunu belirtmiştir.
Sanatçının Amacı: Bu çalışma ile sanatçının amacının ne olduğu sorulmuş ve bu
doğrultuda ilginç bir çalışma olduğunu belirten (Ö.2), sanatçının amacının göz
ardı edilen şeylere dikkat çekmek olduğunu ifade etmiştir. (Ö.11)’in düşüncesini
destekler nitelikte olan (Ö.10) ise her şeyin sanat olarak kullanılabileceğini belirtmiştir.
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Eserin Hissettirdikleri: Bu çalışmanın ne hissettirdiğine yönelik olarak (Ö.2), sülükleri ilk gördüğünde insanların tedavi amaçlı olarak kullandığını belirtmiş ve
sülüklerin sadece tedavi amaçlı kullanılmadığı sanatın da sınırları içinde olduğundan dolayı sanatın sınırlarının olmamasının kendisini rahatsız ettiğini belirtmiştir.
(Ö.8) midesinin bulandığını belirttiği görüşünü “Midem bulandı. Kaşındım, iğrençti.” şeklinde dile getirirken (Ö.14), “Çok huylandım üstümde geziniyor sanki.”
şeklindeki ifadesi ile sülüklerin üstünde gezindiğini hissetmiştir. Bu düşüncelere
karşın (Ö.10), herhangi bir duygu geçişinin olmadığını ama bu çalışmanın garip
hissettirdiğini belirtmiştir.
Eser ile Kurulan Bağ: Sanatçının eseriyle nasıl bir bağ kurduğuna yönelik olarak
(Ö.2), sanatçının hayvanlarla ilişkili bir yaşantıdan yola çıktığını, (Ö.8), sanatçının eseriyle bir bağ kurduğunu düşünmediğini ve buna yönelik düşüncesini “İçimi
emdi sanki. Bir bağ olarak düşünmüyorum.” şeklinde belirtmiştir.
Verilmek İstenen Mesaj: Sanatçının eseriyle izleyene nasıl bir mesaj verdiğine
yönelik olarak (Ö.1), sülüklerin giderken bıraktığı izlere dikkat çekmiştir. (Ö.7), sülüklerin bu çalışmada hayat bulduğunu (Ö.10), bu çalışma ile sanatçının nasıl bir
mesaj vermek istediğini anlayamadığını ifade etmiştir. (Ö.14) ise görüşünü şu şekilde açıklamıştır: “Çirkin olarak gördüğümüz şeylerin sanatla güzelleşebileceği.”
Diğer Çalışmalardan Farkı: Bu çalışmanın diğer çalışmalardan farklı olarak korkunç ve iğrenç olmadığına yönelik düşüncesini (Ö.7) şu şekilde ifade etmiştir: “Bu
çalışma diğerleri gibi korkunç ve 1. Resim kadar iğrenç değil.” (Ö.14) bu çalışmanın
daha fazla zekâ içerdiğini belirttiği görüşünü “Daha akıl işi.” şeklinde açıklamıştır.
Sanat Eseridir: Öğrenciler ile görüşmelerden (Ö.1),(Ö.7) ile (Ö.14) bu çalışmanın
sanat eseri olduğunu belirtirken (Ö.2) ise görüşünü “Göze hoş geliyor ve ilginç,
sanat eseri olabilir.” şeklinde açıklamıştır.
Sanat Eseri Değildir: (Ö.8) bu düşüncelerin aksine “Sanat eseri değildir.” şeklindegörüşünü belirtmiştir. (Ö.10) görüşünü “Bana bir şey hissettirmediği için sanat
eseri diyemiyorum.” şeklinde dile getirmiştir.

Görüntü 9. Gunter Brus, Video performans, Kendini Boyama: Kendini Yaralama, Viyana, 1965
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Eserin Teması: Öğrencilerin yarı yapılandırılmış sorulara verdikleri cevaplardan
(Ö.2), (Ö.3) ve (Ö.6), (Ö.7), (Ö.13), (Ö.14) ve (Ö.15) eserin temasının değişim ve
başkalaşım olduğunubelirtmiştir. (Ö.14) düşüncesini “Başkalaşımı anlatıyor. İnsanda birden fazla yüzün, kişiliğin olduğunu belirtiyor.” şeklinde ortaya atmıştır.
Sanatçının Amacı: Bu çalışma ile sanatçının amacının ne olduğu sorulmuş (Ö.2)
ve (Ö.15), sanatçının amacının hayatın gerçeklerini topluma göstermek olduğunu
belirtmiştir. (Ö.4), bu videodan herhangi bir anlam çıkaramadığını, (Ö.10) da bu
çalışmayı yapan sanatçının psikolojisine değinerek çalışmanın anlamsız ve saçma
olduğunu dile getirmiştir. (Ö.5) ve (Ö.8), sanatçının amacının değişimi vurgulamak
olduğunu ifade etmiştir.
Eserin Hissettirdikleri: Bu çalışmanın ne hissettirdiğine yönelik olarak (Ö.2) mide
bulantısı hissettiğini ve buna yönelik görüşünü “Acı, korku, mide bulantısı hissettim.” şeklinde belirtmiştir. (Ö.4) bu çalışmayı sevmediğini belirtmiş, (Ö.7) bu
çalışmayı görünce “Nefes alamadım.” şeklinde duygularını dile getirmiştir. (Ö.8)
ve (Ö.10) bu çalışmanın saçma hsissettirdiğini belirtmiştir. (Ö.12) diğer öğrencilerden farklı olarak kaşıntı hissettiğini “Kaşıntı hissettiriyor.” şeklinde açıklarken
(Ö.5) ve (Ö.14) bu çalışmayı görünce korktuğunu belirtmiştir.
Eser ile Kurulan Bağ: Sanatçının eseriyle nasıl bir bağ kurduğuna yönelik olarak
(Ö.3), insanların kılıktan kılığa girdiğini belirtmiştir. (Ö.6) ise bir tekrar durumundan hareketle düşüncelerini “İnsanın doğumu, hayatındaki değişimi, günlük yaşamın insana etkisi, başkalaşım ve tekrar olduğuna dönüşür.” şeklinde açıklamıştır.
(Ö.8) izlediği videoda hastalıklı bir insanın olduğunu ve bu bağın hasta beyinlerle
gerçekleştiğini belirtmiştir. (Ö.4), insan dışındaki varlıklara göndermede bulunduğunubelirtmiştir. (Ö.12) yaşamın ruhsal olarak insana etkilerine vurgu yapmıştır.
Diğer Çalışmalardan Farkı: (Ö.5), bu çalışmanın diğer çalışmalardan farkına yönelik olarak video ile yapılmasını göstermiştir. Buna karşın (Ö.8), diğer çalışmalar
ile bir farkın bulunmadığını belirtmiştir. (Ö.13), çalışmayı yapan sanatçıdan yola
çıkarak örnek verdiği görüşünü “Farkı sanatçının kendi üzerinde yaptığı evreler.”
şeklinde dile getirmiştir.
Sanat Eseridir: (Ö.5), bu çalışmanın sanat eseri olup olmamasına yönelik her hangi bir yorum yapamadığını, (Ö.14) ise görüşünü“Sanat eserimi bilmiyorum.”şeklinde ortaya koymuştur. (Ö.13) ve (Ö.6) sanat eseri olduğunu belirtmiş (Ö.6) ise
görüşünü“Sanat eseridir. İlgi çekici ve insanı düşündürüyor.” şeklinde ifade etmiştir. Buna karşın (Ö.8) görüşünü “Sanat eseri değildir.”şeklinde ortaya atmıştır.
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Görüntü 10. Mithu Sen “Icarus” Video Performansı

Eserin Teması: Öğrencilerin verdikleri cevaplardan (Ö.6), bu çalışmanın temasına
yönelik bir yok oluşun bir var oluşa sebep olduğunu belirttiği görüşü şu şekildedir: “Bir ölümün bir başka canlıya hayat olması.” (Ö.7), görüşünü “Karıncaların
yemek bulma çabası.” şeklinde dile getirmiştir. (Ö.8) ise zaman kavramından hareketle belirttiği görüşünü “Kuşlar, ölümün ve doğumun zamansızlığı.” şeklinde
açıklamıştır.
Sanatçının Amacı: Öğrencilere bu çalışmayı yapmakta sanatçının amacının ne
olduğu sorusuna (Ö.4)’ün sanatçının amacının yaşam mücadelesini vurgulamak
olduğunu ifade etiği görüşü şu şekildedir: “Videonun amacı hayattan bir parça,
yaşam mücadelesi olabilir.” (Ö.4) ile aynı doğrultuda olan (Ö.10) doğadan verdiği
örnek ile görüşünü şu şekilde dile getirmiştir: “Amaç doğanın dengesi. Doğanın
muhteşem dengesi, doğanın ilerleyişi ve sistematikliği.”
Eserin Hissettirdikleri: (Ö.2) ve(Ö.4), bu çalışmanın iğrenç geldiğine yönelik düşüncesini şu şekilde belirtmiştir: “Çalışmalar genellikle iç kaldırıcıydı. Beni kan
tutar ve kanlı resim ve filmlere bakamam. …Aslında doğada olmasına rağmen tiksindirici geldi.” (Ö.8) ise bu çalışmayı sevmediğine yönelik görüşünü “Sevmedim.
Hoşuma gitmedi.” şeklinde açıklamıştır.
Eser İle Kurulan Bağ: (Ö.7), bu çalışmaya yönelik olarak sanatçının eseriyle kurduğu bağı ve izleyene nasıl bir mesaj verdiğini ölümden yola çıkarak örneklendirdiği görüşünü “Eserde, ölümünde bir yerde var olmasını, hayatın bir taraftan
son bulup bir taraftan devam etmesini anlatıyor.” şeklinde açıklamıştır. (Ö.10)
sanatçının doğa ile bağ kurduğunu “Çalışmada sanatçı eseriyle doğa arasında bağ
kuruyor.” şeklinde belirtmiştir.
Diğer Çalışmalardan Farkı: (Ö.2) ve(Ö.4) bu çalışmanın diğer çalışmalardan farkını doğa belgeseline benzetmiş ve aynı şekilde (Ö.10) da farkının doğa olduğunu
belirtmiştir.
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Sanat Eseri Değildir: Öğrencilerden (Ö.2), (Ö.4) ve (Ö8) sanat eseri olmadığını
belirtmiştir. (Ö.4) görüşünü şu şekilde ifade etmiştir: “Böyle şeylerin sanat eseri
olmasını uygun bulmuyorum. İzlemek bile acı vericiyken insanların kendilerine
bunu yapıp sanat olarak sunmasını anlamam imkânsız. Biz yapsak şizofren olarak
etiketlenirken sanatçının bunu yapmış olması sanat olamaz.”(Ö.10) ise bu çalışmanın sanat eseri olduğunu belirtmiştir.

Sonuç

Araştırmada bulgulardan yola çıkılarak öğrencilerin günümüz sanatını anlamlandırma noktasında sıkıntılar yaşadığı ve anlamlandıramadıklarına yönelik görüşlerini ifade ettikleri görülmüştür. Öğrenciler, birçok çalışmayı iğrenç olarak nitelendirmişlerdir. Bu çalışmaların sanat olup olmama noktasında sorgulamalara
girdikleri görülmüştür.Öğrencilerin günümüz sanatının estetik yapısına yönelik
görüş geliştiremedikleri görülmüştür. Öğrencilerin günümüz sanatına yönelik
bakış açısı oluşturmada aldıkları sanat eğitimin eksikliklerinin olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.

Tartışma

Araştırma sonucunda sanat eğitimi alan öğrencilerin günümüz sanatına dair estetik bir bilinç oluşturamadıkları gözlenmiştir. Özellikle “Güncel Sanat” üzerine verilen derslerin sınırlı oluşu ve ders saatlerinin yetersizliği gibi konular yüzünden bu
öğrencilerin günümüz sanatının estetik yapısına yönelik bir bakış açısı oluşturmada sıkıntılar yaşadıkları düşünülmektedir. Postmodern sanat pratiklerinin yaygınlaşması ve sanat eğitiminin bu yaklaşımları yeterince karşılayamadığı günümüzde
öğretim programlarının ve ders içeriklerinin yeniden şekillendirilmesi gerektiği
ortaya çıkmıştır. Halihazırdaki ders içeriklerinde bu tür güncel sanat örneklerine
yeterince değinilmediği, atölye derslerinde tartışılmadığı bu sebeple de öğrencilerin günümüz sanatını anlamlandırma noktasında yetersiz kaldıkları söylenebilir.
Bu yaklaşımdan hareketle öğrencilerin neyin sanat neyin sanat olmadığı konularında daha bilinçli düzeyde eğitim almalarının zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
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Hazır Nesnenin Seramik Üretim Sürecinde Kullanımı
The Usage of Readymade in Ceramic Production Process
Öğr. Gör. Ayşe Canbolat
Çukurova Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü

Özet

Çağdaş Sanatta ilk olarak Dada ile başlayan gelişim ve değişim, Postmodern süreçte yaygınlaşan bir olgu olarak kendini göstermiştir. Sanatta “Ready made-hazır nesne” olarak bilinen
yönelim Marcel Duchamp’ın “Fountain-Çeşme” adlı eseri ile kendini göstermiş ve pek çok
sanatçının benimsediği bir eğilim olarak günümüze değin kullanılagelmiştir. Bu çalışmanın
başlığında yer alan “Hazır nesne” ile kastedilen, seramik üretim sürecinde yapılması planlanan çalışma için günlük yaşamdan bir nesne ya da endüstriyel bir ürünün kalıbı alınıp,
döküm yapılarak çalışmanın bir bölümünün ya da tamamının bu şekilde oluşturulmasıdır.
Konunun “readymade”den ayrılan yanı; hazır bir ürünün direkt kullanımı yerine, hazır bir
ürünün kalıbının alınarak seramikten üretilmesi ve sanatsal ifadede kullanılmasıdır. Bu girişimi Amerikalı seramik sanatçısı Richard Shaw (1941-), Victor Spinski ve David Furman’ın
1970’lerde kullanmaya başladığı bilinmektedir.
“Sanat mı, zanaat mı?” tartışmalarının neredeyse geride kaldığı günümüz 21. Yüzyıl sanat
anlayışında, sanatın, sanatçının ve alıcının değişen yaklaşımlara karşı tutumu, bu uygulamayı
kullanan seramik sanatçıları içinde bulundukları yaklaşımla ele alınmaya çalışılacaktır. Hazır
nesnenin seramik sanatındaki bu farklı kullanımının giderek yaygınlaşması çalışmanın çıkış
noktasını oluşturmuştur.
Çağdaş Sanatta Dada ile başlayan özgür yaklaşım, kolajın sanatta etki ve katkıları, endüstrinin hızlı gelişimi, tüm sanat disiplinlerini olduğu gibi seramik sanatını da büyük ölçüde etkilemiştir. Bu etki, Dada, Soyut Dışavurumculuk, Pop Sanat, Funk Sanat, Hiperrealizm, Kavramsal Sanat ve Minimalizm gibi sanat akımları ve Postmodern sanat gibi süreçlerde sanatçıyı
düşünce ve yaratıcılıkta daha da özgür kılmış ve sanatın sınırları giderek silik bir hal almıştır.
Sanatta düşüncenin ve ifadenin daha da öne çıkması ile hazır nesnenin seramik sanatında
kullanımı doğal bir süreç gibi kendini göstermiştir. Seramik sanatında hazır nesnenin bu kullanımı basılı, yazılı ve internet kaynakları taranarak gerekli verilere ulaşılmaya çalışılmıştır.
Kavramsal sanatın da etkisi ile düşüncenin ön plana çıktığı sanat eserlerinde; eserin yapılış
biçimi ya da üretim sürecinden ziyade ifade edilmek istenen düşüncenin anlatım gücü ve
etkisi bu anlayışın yaygınlaşmasında önemli olmuştur. Hazır bir nesnenin kalıbının alınarak
seramikten üretimi, sanatçının tercihleri ve anlatım gücü ile bağlantılı olarak kullanılan bir
yöntemdir. Bu durum 21. Yüzyılda değişen sanat anlayışını benimseyen, yaratıcı ve ifade
odaklı bir yaklaşım olarak, sanatçının tüm üretim sürecini kendisinin gerçekleştiği eserlerle
birlikte izleyiciye sunulmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Seramik, Readymade, Trompel’loeil, Üretim, Çağdaş Sanat
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Abstract

Contemporary Art which has started to change and evolved first with Dada, is show itself
as an udbetting fact. Readymade trend has shown with the work of Marcel Duchamp that
name is “Fountain” and also its used till today by many artists who membraced it. In this
study we mean with the “readymade” is not the material used directly. A readymade material is a daily life objector an industrial product which is molded, slip casted, dried, and fired
in the kilnif necessary glazed. The whole of a ceramic art work or a part of work is molded.
With this part the study differs from real readymade, like a direct usage of the material.
Instead of it the material’s get the molded and produced to use as an art expression. This interference has been known to be done first by American ceramic artist Richard Shaw (1941), Victor Spinski (1940-2013) and David Furman has started to use this method in 1970s.
The discussion of “its art or craft?” is almost stayed in the past, but in todays 21st understanding of art; art, artist, and the customers’ attitude to the changing approaches is going
to be explained with the ceramic artists whom use it with the understandings of art. Owing
to this different usage of readymade in ceramic art has become wide spread, this study has
been come in sight.
The liberal approach to the Contemporary Art which is started with Dada, and the effects of
collage to the art and its contributions of it. Also the quick development of industry is impacted to the ceramic art as the whole art areas. This impact, with art movements like Dada,
Abstract Expressionism, Pop Art, Funk Art, Hyperrealism, Conceptual Art, Minimalism and
Postmodern period provide the artist to be more liberal in thought and in creativity and so,
the lines of art has become barely perceptible. The idea and the expression come forward
in art and the usage of readymade become like a natural process. With this perspective the
usage of readymade in ceramic art, is researched in written, pressed and internet sources.
With the impact of Conceptual Art, the art works in which the idea is come forward and the
impact of the art pieces’ power of narrative become more important than the production
process. Readymade’s production in ceramic art with molding is a method used which is
related with the artists’ choice and the power of narrative. This case is performed to the
viewer with the art works which are embraced the 21st century’s changing understanding
of art, like creative and as expression oriented trend, and also the whole production process
is carried out by the artist herself.
Keywords: Ceramic, Readymade, Trompel’oeil, Production, Contemporary Art
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Giriş

I. Dünya Savaşı döneminde sanat alanında Dada ile başlayan değişim ve dönüşümün en önemli adımı olarak ifade edebileceğimiz “Çeşme” ile Marcel Duchamp
1917 yılında; günlük yaşamdaki herhangi bir nesneyi, amacı ve bağlamı dışında
kullanarak, o nesne için yeni bir düşünce yaratmıştır. Bu girişim ile Duchamp;
sanatta yeni bir bakış açısının yanında, sorgulamaları da beraberinde getirmiştir.
Sanat alanında Duchamp ile başlayan hazır nesnenin kullanımı daha sonra resim,
grafik, heykel ve baskı gibi sanat alanlarında da kendini göstermiştir. Hazır nesnenin direkt kullanımı seramik sanatında da görülmekle birlikte, bu çalışmanın ana
teması; hazır nesnenin kalıbının alınarak seramikten üretilmesidir. Bu ikinci kullanımın 1960’lar ve 1970’ler döneminde peş peşe çıkan sanat akımlarının sanata
getirdiği farklı yaklaşımlarla sanat eserinin biçim ve içeriği büyük ölçüde değişim
göstermiştir. Özellikle Pop Sanatla birlikte günlük yaşamdan nesnelerin seramik
eserlerde kullanımı dikkat çekmeye başlar. Pop Sanat ve Funk Sanat çerçevesinde eser veren Amerikalı seramik sanatçısı Robert Arneson; eserlerinde günlük
yaşamdan seçtiği nesneleri kendi yorumuyla izleyiciye sunmuştur. Arneson, 1961
yılında Kaliforniya Devlet Fuarı’nda yaptığı tornada şekillendirme gösterisi sırasında bir soda şişesi şekillendirir ve yine çamurdan bir kapakla tamamladığı çalışmaya “No Deposit” adını verir (Del Vecchio, 2001).
Pop Sanat ile günlük yaşamdan nesnelerin sanat eseri olarak birebir ya da abartılı boyutlarda üretimi, baskı tekniklerinin de gelişimiyle yaşamımızda daha çok
yer edinmiştir. Bu yer edinme Funk Sanat eserleriyle çeşitlenmiş ve farklı ifade
biçimleriyle kendini göstermiştir. Hyperrealism anlayışında eser veren MarilyneLevine, Paul Dresang, Richard Shaw, Victor Spinski ve David Furman gibi sanatçılar, yaşamdan nesneleri izleyici üzerinde büyük yanılsamalar yaratacak derecede
gerçekçi üretmişlerdir.
Pop Sanat ve Funk Sanat eserlerinin içeriğini oluşturan günlük yaşamdan hazır
nesnelerin titiz ve incelikli üretimi sanat tarihçisi ve yazar Garth Clark tarafından
“Süper Obje” olarak isimlendirilmiştir. Clark’a göre 1970’lerin ortalarında detayların ayrıntılı bir şekilde işlenmesi ve Trompel’oeil büyük başarı kazanır. Trompel’oeil Fransızca’da göz yanılsaması; optik bir ilüzyon yaratmak için son derece gerçek şekiller kullanılarak, resmin üç boyutluymuş gibi gösterilmesi olarak
tanımlanır” (De Waal, 2003; 172)Resimde üç boyutluymuş hissi yaratan bu tarz
çalışmalar, seramikte nesnenin gerçek olduğu algısını yaratır. İzleyici üzerinde yanılsama yaratacak derecede gerçeklik algısına sahip TrompeL’oeil eserlerde, gerçekliği yakalamak adına yapılan bütün çalışmalar seramik sanatçısını adım adım,
hazır nesnenin kalıbını alarak seramikten üretme noktasına getirmiştir. Richard
Shaw başta olmak üzere, Victor Spinski, David Furman gibi Trompel’oeil eserler
üreten sanatçıların gerçekliği yakalamak ve yansıtabilmek adına, özellikle günlük
yaşamdan nesnelerin kalıbını alarak seramikten ürettikleri yapılan araştırma ve
sanatçılarla görüşmelerden anlaşılmaktadır.
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Endüstri Devrimi sonrasında hızla gelişen üretimle doğru orantılı bir biçimde artan tüketim, zamanla sanatçıların dikkatini çeken bir konu olmuştur. Üretimden
ziyade tüketimi ele alan sanatçılar; hızlı tüketilen ve kullanım sonrası çöp olarak
doğada karşımıza çıkan atıkları konu edinmişlerdir. Tüketim, sanatçıların farklı
yorum ve sunumları ile izleyiciye sunulmaya başlanmıştır. Hızla gelişen teknoloji
de, tüketimin göstergelerinden biri olarak karşımıza çıkmaya başlamıştır. Kısa zaman aralıklarında bir üst modeli çıkan teknolojik ürünler, zamanla teknoloji çöplüklerini ortaya çıkarmıştır. Tüketim temasıyla eserlerini oluşturan sanatçılar için,
tüketimin göstergeleri olan günlük yaşamdan hazır nesneler, direkt ya da kalıbı
alınarak seramik malzemeden üretilmiş ve belli bir kurguyla izleyiciye sunulmaya
başlanmıştır.
Endüstriyel olarak metal, plastik, kâğıt gibi malzemelerden üretilen pet bardak-şişe, kâğıt bardak, kola şişeleri, teneke kola kutuları, pipet, karton, çatal-bıçak,
silah, İngiliz anahtarı, somun, vida, fırça, çöp kutusu, beyzbol topu vb. pek çok
nesne seramik sanatçılarının eserlerinde görülmektedir. Bu tarz üretimde hazır
nesnelerin direkt kalıbı alınır, kalıp kurutularak döküm yapılır, isteğe bağlı olarak
deforme edilir, rötuşlanır ve kurutma sonrası fırınlanır. Hazır nesnenin bu şekilde
kullanımı ile sanatçı; normal koşullarda seramik üretim aşamalarından biri olan
çamurdan ya da alçıdan, elle ya da şablon ile modelleme sürecini devre dışı bırakır. Sanatçının üretim sürecini kısaltan ve eserin gerçeklik yanını kuvvetlendiren
bu yöntem; üretim sürecini hızlandırmakla birlikte aktarılmak istenen düşünce,
duygu ya da kavramı daha gerçekçi ve net bir şekilde ifade edebilmek adına daha
çok Trompel’oeil eğiliminde eser veren Süper Obje sanatçıları tarafından uygulanan bir yöntem olarak kendini göstermiştir. Süper Obje sanatçılarının kullanımı
ile başlayan bu yöntem zamanla pek çok seramik sanatçısı tarafından kullanılır
olmuştur.
Bu yöntemi eserlerinde kullandığı bilinen Amerikalı seramik sanatçısı Richard
Shaw (1941-); Elaine Levin’in “The History of American Ceramics- Amerikan
Seramiklerinin Tarihi” isimli kitabında “The Slip Cast, Mold-Made Object-Kalıbı Alınmış, Dökümle Şekillendirilmiş Objeler” başlığı altında yer vermiştir.
Shaw’ın mağazalardan satın aldığı çeşitli küçük objeleri, kayalar, kütük parçaları
ve ince dalların kalıbını aldığı belirtilmektedir. Trompel’oeil anlayışında eser veren Shaw’ın kendi kalıplarını yaptığı ifade edilirken bir başka seramik sanatçısı
olan Howard Kottler’in hazır kalıpları satın aldığından bahsedilmektedir (Levine,
1988). Trompel’oeil anlayışta eser veren Amerikalı seramik sanatçısı David Furman ile yapılan yazışmalarda, sık sık hazır nesnelerin kalıbını alarak çalışmalarını
biçimlendirdiğini ifade etmiştir (Sanatçı ile görüşme, 04.06.2017).
Daha çok Süper Obje sanatçıları tarafından kullanılan bu yöntem zaman içinde
Postmodern anlayışın sanatın ifade olanaklarını daha da genişletmesiyle sanatçılar, sanat eserini oluşturmada her türlü yöntem ve tekniğe açık bir anlayışla
üretime yönelmişlerdir. Bu yönelim doğrultusunda hazır nesnenin direkt kalıbının alınarak seramikten üretimi şeklinde gerçekleştirilen çalışmalar yaygınlık ka-
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zanmıştır.
Yerli ve yabancı pek çok sanatçı tarafından kullanılan bu yöntem ülkemizde de
birçok seramik sanatçısı tarafından kullanılan bir uygulama şeklinde kendini göstermektedir. Hazır bir nesnenin kalıbını alarak sanatsal çalışmalarını oluşturan
sanatçılardan biri olan Zehra Çobanlı (1958-); çay bardağı, çay tabağı, yastık,
topuklu ayakkabı ve düztaban kauçuk ayakkabı olan gislaved gibi hazır nesnelerin kalıbını alarak oluşturduğu bazı çalışmaları bulunmaktadır. “İsveç markası
olan Gislaved Türkiye’de özellikle de kırsal kesimde 1930’lardan beri kullanılan
lastik ayakkabının adıdır.” Kırsal kesimde tarlada ya da evde çalışan ve üreten
Türk kadınının giydiği kauçuk ayakkabının kalıbını alarak, seramik olarak üretimi
gerçekleştirilen ayakkabılar üzerine geleneksel Haliç işi (Görüntü 1) ve çintemani
desenleriyle (Görüntü 2) bezenmiştir. Eserlerinde geleneğe her daim yer veren
Çobanlı, kadını giydiği ayakkabı türü ve geleneksel öğelerle birlikte ele almıştır.
Geleneksel ayakkabıların yanında kent yaşamı içinde yer alan çağdaş kadını ise
topuklu ayakkabıları kullanarak ifade etmiştir.

Görüntü 1. Zehra Çobanlı, "Alır Başımı Giderim”
Stoneware, Bej Sır, Altın Yaldız, 2008

Görüntü 2. Zehra Çobanlı,“Kırmızı Derby”,
Stoneware, Kırmızı Sır, Altın Yaldız,
22x26 cm, 2011.

Hazır nesneleri model olarak kullanan bir başka seramik sanatçısı ise Deniz Pireci
(1963-)’dir. Sanatçı ilk olarak 2006 yılında sergilediği porselen bebekler çalışmaktadır. Çalışmalarını İstanbul’daki kendi kişisel atölyesinde sürdüren sanatçı, çocuk eğitimi, çocuk istismarı ve “çocukluğuna inmek lazım” temaları üzerinden çalışmalarını şekillendirmektedir. Pireci’nin çocuk figürü ve uzuvları üzerinden şekil
alan eserlerini ölümsüzlüğün simgesi olarak ifade ettiği porselenden üretmekte
ve pleksi, tel, zincir gibi farklı malzemelerle birlikte kurgulamaktadır.
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Görüntü 3. Deniz Pireci, “Beni Zorlama”,
Pleksi üzerinde porselen ve zincir,
33x19x20 cm, 2015

Görüntü 4. Deniz Pireci, “Geçmiş”,
Porselen, zincir ve pleksi,
60x90x17 cm, 2014

Sanatçının 24 Mart- 12 Nisan tarihleri arasında Artgalerim Bebek’te açtığı “Oyun
Asla Bitmez!” isimli sergisiyle; çocuk figürleri, çocuk olma, çocuk istismarı ve çocuk eğitimini esas alan porselen bebekleri üzerinden sorgulamaktadır. Sanatçının bu sorgulamaları; “Oyun ne, oyuncu kim, oyun neden, oyun ne için, oynayan
kim, oyun kiminle, oyun kuralsız, oyun güç için, oyun tehlikeli, oyun her yerde,
oyun ne zaman, oyun iktidar için, oyun her zaman, oyun köleleştirme” gibi çeşitli
soru ve sorgulamaları içermektedir. Bu sorgulamalar için Pireci; oyuncak bebek
bedeni, bebek başı ya da bacaklarının kalıbını alarak, bu kalıplara döküm yolu
ile birimlerini çoğaltmıştır. Sanatçının bu şekilde ürettiği çalışmaları kimi zaman
stand üzerinde bir çalışma kimi zaman da yerleştirme olarak sergilenmektedir
(Görüntü 3-4).
Eserlerini oluştururken bıçak ve oyuncak tabanca gibi nesnelerin kalıbını alarak
oluşturduğu düzenlemelerin yanı sıra seramik sanatçısı İnsel İnal (1969-)’ın “Kurban Midye” performansı da benzer yaklaşımla gerçekleştirdiği çalışmalardandır.
Porselen midyeler içinde hazırladığı midye dolmaları izleyiciye kendi elleri ile
ikram ettiği performansıyla İnal, eserlerini farklı bağlamlarda izleyiciye sunmayı ve yeni algılar yaratmayı amaçlamaktadır. Sanatçının bıçaklardan oluşturduğu
“Tehdit” isimli düzenlemesi, Görüntü 5’te görüldüğü gibi dairesel biçimde yerleştirilmiştir. Eser’e ait metinde tehdit kelimesinin tanımına yer veren sanatçı,
“durumun her zaman, bıkmadan, yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. İzleyicilere kuşatmanın ancak, tehdit edenlerin yapılarını çözümleyerek
kırılabileceğini hatırlatmaktadır”
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Görüntü 5. İnsel İnal, “Tehdit”, 2013

Sanatta Yeterlik tez süreci ile hazır nesnenin kalıbını alarak çalışmalarını oluşturmaya başlayan bir başka seramik sanatçısı ise Bahar Arı Dellenbach (1974-)’tır.
Popüler kültür çerçevesinde tüketim kültürü ve atıklara yönelen sanatçı, nüfus
yoğunluğu açısından en kalabalık şehirlerimizden biri olan İstanbul’u ve tüketim
sonucu ortaya çıkan atık nesnelerle, şehrin siluetini “İstanbul Hatırası” isimli eseriyle yorumlamıştır (Görüntü 6).

Görüntü 6. Bahar Ari Dellenbach, “İstanbul Hatırası”,
2009, 140x25x11 cm, Seramik ve Digital Baskı

Çalışmanın tabanını oluşturan pet şişe, karton bardak, enjektör, teneke kola kutuları gibi tüketime ve atıklara dikkat çeken bu nesnelerin kalıbı alınarak, seramikten üretilmiştir. Kalıbı alınan nesnelerin plastik kıvamda deforme edilerek,
belirlenen konsept çerçevesinde istiflendikleri görülmektedir. Ayrıca atık kavramını desteklemek amacı ile bu nesnelerin etkisi siyah renk ile güçlendirilmeye
çalışılmıştır (Görüntü 7). Foto bloktan kesilen ve renklendirilen İstanbul silüeti, atıkları belli ölçüde kapatacak şekilde yerleştirilmiştir (Sanatçı ile görüşme,
01.06.2017). Tüketim ve artan nüfus yoğunluğu ile İstanbul’un değişen siluetini,
sık kullanılan bir ifade olan “İstanbul Hatırası” adı ile izleyiciye sunmuştur.
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Görüntü 7. Bahar Ari Dellenbach, “İstanbul Hatırası Detay”

Hazır nesnenin direkt kalıbını alarak eserlerini oluşturan Perihan Şan Aslan (1978) ise; günlük yaşamdan su ve kola şişeleri, kâğıt bardaklar, simit, küp şeker, üçgen
peynir, pipet, kola kutusu, bira şişesi, imdat çekici gibi pek çok nesneyi seramikten üreterek çoğu zaman sırsız beyaz renkte izleyiciye sunmaktadır (Görüntü
8-9). Sanatçı için “bu sıradan nesnelerin seçiminde onları diğerinden ayıracak bir
önem atfetme, bir aura oluşturma isteği yatmaktadır. Nesneye atfedilen önemle
birlikte kendini nesnenin yerine koyan özne için nesne ile arasındaki sınırlar ortadan kalkmakta ve özne nesnenin kimliğine bürünebilme amacı güdülmektedir”
(Aslan, 2010; 78).

Görüntü 8. Perihan Şan Aslan, “Aşina"
Kalıpla ve Elle Şekillendirme,
Renklendirilmiş Döküm Çamuru,
35x24x22 cm, 1000 °C, Sırsız, 2009

Görüntü 9. Perihan Şan Aslan,
(Sizi Bir Yerden Gözüm Isırıyor!)”, “Kahvaltı”,
Kalıpla ve Elde Şekillendirme,
Renklendirilmiş Döküm Çamuru,
1000°C, Sırsız, 35x24x8 cm, 2010

Çalışmalarının birçoğunu hazır nesnelerin kalıbını alarak oluşturan Şan Aslan;
Postmodern dönem sanatının seçme, derleme, bir araya getirme, yeniden bütünleştirme, belleğin kullanımı gibi özelliklerini kullandığını belirtmektedir. Kalıbını
aldığı nesneleri kimi zaman olduğu gibi kimi zaman da kendine mal ederek kullanan Şan Aslan, son dönem eserlerinde çoğu bireyin aşina olduğu, oyuncak ayı,
salıncak, örgü bebek ceketi gibi öğeleri farklı bir anlatımla izleyiciye sunmaktadır.
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Sanatçı bilinen nesneleri kendine özgü anlatım dili ile yorumlayarak izleyiciye çocukluk anılarını anımsatırken nostaljik olduğu kadar masalsı bir dünyaya da davet
eder.

Sonuç

Sanatçıların günlük yaşamdan seçtiği nesneler olan gıslavet, bıçak, pet şişe, karton bardak, pipet, teneke kola kutuları, enjektör, üçgen peynir, küp şeker gibi
nesnelerin kalıbı alınarak seramikten üretilmesiyle, izleyici için bilinen nesneler
olsalar da, malzeme açısından beklenenin dışındadır. Çoğu tüketim ve atık kavramı ile bağlantılı nesnelerin kullanımı özellikle Bahar Arı Dellenbach ve Perihan
Şan Aslan’ın eserlerinde dikkat çekmiştir. Kalıbı alınarak seramikten ürettiği hazır
nesneleri onlarca hatta yüzlerce üreten İnsel İnal ise, insan yaşamında farklı noktalara dikkat çekmeyi amaçlamıştır. Zehra Çobanlı gıslavetler ile seri üretim anlayışının dışında, nesnenin, geçmiş ve gelecek ile olan bağlantılarını, geleneği de
kullanarak özgün bir anlatımla izleyiciye sunmuştur. Bu çalışma kapsamında aynı
üretim mantığını kullanan Türk Seramik sanatçılarının kurguları, kullandıkları hazır nesneler, nesnelerin üretim sayısı, kullanılış ve sergileme biçimi her sanatçının
özgün anlatım dili ile şekillenmiştir. Seramikten üretilen bu nesneler kaide üzerinde ya da mekânda yerleştirme olarak, farklı bir bağlam ve kurgu ile izleyiciye
sunulmuştur. Hem malzeme hem de kavram olarak değişime uğratılmış nesneler,
izleyicide farklı anlam ve izlenimler yaratmıştır.
Türk Seramik Sanatında hazır nesnelerin kalıbını alıp, seramikten üreterek eserlerini oluşturan Zehra Çobanlı, İnsel İnal, Deniz Pireci, Bahar Arı Dellenbach ve
Perihan Şan Aslan ilk akla gelen sanatçılardır. Bu sanatçılara ek olarak Burçak
Bingöl “Dikkat! Kırılır”, Kemal Tizgöl “Şeylerin Ruhu”, Pınar Güzelgün “Estetiğin
Sorgusu”, Ezgi Hakan Verdu Martinez “Yastıklar” adlı eser veya serileriyle çalışma
kapsamında bahsedilebilecek diğer sanatçılar arasında yer almaktadır. Bu çalışma ile hazır nesnelerin kalıbını alıp, seramikten ürettikleri bazı eserleri ile yöntemi sık kullanan sanatçılar öne çıkarılmaya çalışılmıştır.
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Yeni Bir Tasarim ve Tanitim Tekniği Olarak Artırılmış Gerçeklik
Augmentedreality as a New Design and Presentation Technique
Yrd. Doç. Müge Burcu Codur
Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü

Özet

Varolan dünya ile sanal dünya arasında kullanıcı etkileşimli bir bağlantı kurabilen artırılmış
gerçeklik kavramı, günümüzde; bilim, eğitim, sağlık, savunma, tasarım ve sanat alanlarında
yeni pencereler açılmasını sağlamıştır. Son yıllarda giderek yaygınlaşan video projeksiyon
eşlemesi uygulamasının yanında, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamaları tasarım
ve sanat ifadelerinde yer bulmaktadır.
Artırılmış gerçeklikte gerçek dünya ile bağlantı kopmamakla birlikte, izleyicinin kurgulanmış
ve etkileşimli bir ortamı deneyimlemesi sağlanmaktadır.Pazarlama ve marka temsiliyeti konusunda inovatif yaklaşımları benimseyen firmalar, artırılmış gerçekliğe daha fazla eğilmek
durumundadırlar.Günümüz izleyicisi; sosyal medya üzerinden kurgulanan ve inandırıcı olmasına çalışılan yarı-sanal bir dünyada yaşamaktadır.Bilgiye hızlı erişim ve görsel tatmin, bu
çağın izleyicisinin temel beklentilerini oluşturmaktadır.
Sosyal medyadaki olanaklar ve hız nedeniyle farklı refleksler geliştiren izleyicilerin, yeni ve
yaşamı kolaylaştıran teknolojileri hızla benimsedikleri ve uyum sağladıkları varsayımından
hareketle, gelecekte, mobil ortamların ve uygulamaların bu yeni teknolojilerin yönünde gelişeceklerini ve tasarımlara yön verebileceklerini söylemek mümkün olabilir.
Anahtar Sözcükler: Artırılmış gerçeklik, tasarım, reklam, sosyal medya, yeni medya

Abstract

The concept of augmented reality, which can establish a user-interactive connection between the existing world and the virtual world, has recently opened new windows in the
fields of science, education, medicine, defense, design and art. In addition to the recently
popularized video projection augmentation, virtual reality and augmented reality applications have taken a place in expressions of design and art.
In virtual reality, the viewers can join the experience only with their senses and basic skills
of movement by complete isolation from the real world. Firms that adopt innovative approaches in marketing and brand representation are supposed to address augmented
reality more. Today’s viewer lives in a semi-virtual world which is constructed over social
media and attempted to be convincing. In this world framed by concepts such as speed,
entertainment, utility and diversity, communication may be achieved by viewer-oriented
approaches. Fast access to information and visual satisfaction constitute the fundamental
expectations of the viewers of this era.

2. Uluslararası Sanat Sempozyumu

165

With the assumption that viewers who develop different reflexes due to the opportunities
of social media and speed will rapidly adopt and adopt to new technologies that make life
easier, it may be argued that mobile environments and applications of the future will develop in the direction of these new technologies and dominate designs.
Keywords: Augmented reality, design, advertising, social media, new media
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Artırılmış Gerçeklik

Artırılmış gerçeklik, sayısal teknoloji ile üretilmiş 3 boyutlu görüntülerin, gerçek
dünya ile birleştirildiği ve izleyici etkileşimine olanak veren bir ortam olarak tanımlanabilir. Sanal gerçeklik, izleyiciyi tamamen sayısal teknoloji ile oluşturulmuş, yapay bir dünya ile etkileşime geçirirken; artırılmış gerçeklik, gerçek zamanlı
görüntü ve nesneleri kullanarak, sayısal olarak oluşturduğu formlarla birleştirmektedir. Böylece var olan dünya ile sanal dünya arasında kullanıcı etkileşimli
bir bağ kurabilmektedir. Diğer bir ifadeyle, ilk kavram gerçekliği olduğu gibi sanal
dünyaya taşımayı amaçlarken, ikinci kavram sanal görüntülerle gerçek dünyayı
zenginleştirmeye odaklanmaktadır (Somyürek, 2014:67)
Günümüzde aktif olarak kullanılan birçok teknoloji gibi, artırılmış gerçeklik ortamı da askeri amaçlı araştırma çalışmaları sırasında geliştirilmiş bir ortamdır.
Azuma'ya göre (1997), günümüzde çok çeşitli kullanım alanlarına sahip olan bu
ortamı temel olarak tanımlayabilecek 3 özellik bulunmaktadır:
1. Gerçek ve sanal olanı birleştirir.
2. Gerçek zaman içinde etkileşimlidir.
3. 3 boyutlu olarak hizalanır
Sanal gerçeklikte, izleyici, gerçek dünyadan tamamen koparak, sadece duyuları
ve temel hareket becerileriyle deneyime katılabilmektedir. Sanal gerçeklikte bu
deneyimi yaşayabilmek için özel bir ekipman gerekmekte; bu sayede oluşturulan
sanal dünyaya girilebilmektedir. Kullanıcı etkileşimi yalnızca temel duyu organları
ve hareket becerisi ile sınırlıdır ve kullanıcının gerçek dünyayı algılama olasılığı
yoktur.
Artırılmış gerçeklikte ise gerçek dünya ile bağlantı kopmamakla birlikte, izleyicinin kurgulanmış ve etkileşimli bir ortamı deneyimlemesi sağlanmaktadır. Hareketli grafiklerle sağlanan bu etkileşimli ortam sayesinde izleyici, bazı uygulamalarda dinamik rol de üstlenebilmektedir. Yine sanal gerçeklikte olduğu gibi,
kullanıcının bu deneyimi yaşayabilmek için özel bir ekipmana gereksinimi vardır.
Değişik firmaların ürettiği özel gözlükler ya da mobil cihazlar sayesinde, gerçek
dünya üzerine bindirilmiş sanal görüntüler ve grafiklerle etkileşime girmektedir.
Özellikle mobil cihazlar üzerindeki uygulamalar, kullanıcının fazladan bir ekipman
taşımasına gerek olmadan uygulamayı kullanabilmesi nedeniyle avantaj sağlamaktadır.
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Görüntü 1. Artırılmış gerçeklik uygulamaları için kullanılan gözlük örnekleri

Artırılmış gerçeklik, futbol maçlarında istatistik bilgilerinin veya reklamların televizyon izleyicileri için sahaya yansıtılması örneğindeki gibi, geleneksel olarak
çevredeki unsurlarla semantik bir bağlamda ve eşzamanlı biçimde üretilir.Sony
ve Microsoft gibi firmalar oyun konsollarının etkileşimli kılınmasında da artırılmış
gerçeklikten yararlanmaktadır (Wolde, 2010).
Çevre sistemleri üzerinde uygulanmış artırılmış gerçeklik uygulamalarında, sistem izleme teknolojilerini kullanmaktadır. Sayısal olarak oluşturulmuş ve konumlanmış ipuçlarından yararlanmaktadır. Bunlar yazı, piktogramlar ya da hareketli
grafik çözümlemeler ile GPS sistemlerinin kullandığı verilerden oluşabilir. Gerçek
zamanlı görüntülerin üzerine bindirilerek oluşturulan bu sayısal ortam, gerçek
çevreyi zenginleştirmeye ve çok çeşitli amaçlar için kullanabilmeye olanak sağlamaktadır. Artırılmış gerçeklik kullanıcıları, gerçek yaşam alanını açıklamak için
sanal objelerle interaktiviteyi kullanarak görsel bir illüzyon deneyimi yaşamaktadırlar (Cirulis ve Brigmanis, 2013:79).

Görüntü 2. Çevre sistemleri kullanılarak oluşturulmuş artırılmış gerçeklik uygulaması
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Artırılmış gerçeklik uygulamaları günümüzde; bilim, eğitim, sağlık, savunma, tasarım ve sanat alanlarında yeni pencereler açılmasını sağlamıştır. Özellikle eğitim alanında, gerek ders materyallerinin hazırlanmasında, gerekse yeni öğrenme
metodlarının geliştirilmesinde kullanılmaktadır. Tasarım ve sanat eğitiminde kullanıldığı gibi, bu alanlardaki üretime de katkı sunmaktadır.Son yıllarda giderek
yaygınlaşan video projeksiyon eşlemesi uygulamasının yanında, sanal gerçeklik
ve artırılmış gerçeklik uygulamaları tasarım ve sanat ifadelerinde yer bulmaktadır. Sergileme, performans, izleyici deneyimi ve etkileşimi olanakları nedeniyle
giderek daha yoğun biçimde tercih edilmektedir.

Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarında Grafik Tasarım Yaklaşımı

Tüm sayısal ortamlarda olduğu gibi, artırılmış gerçeklik uygulamalarında da tasarım alanı belirli sınırlara sahiptir. Gerçek dünyanın üzerine yeni bir katman olarak
kurulmuş bu ortamda, uygulamanın hedeflediği yararlılığın sağlanabilmesi için
tasarımın bu sınırlar çerçevesinde yapılması gerekmektedir. Örneğin çevresel
sistemleri kullanarak bilgilendirme ve yönlendirme yapan bir şehir tanıtımı uygulamasında, tasarım, kullanıcının o şehire ait görüntüleri kolay algılamasını sağlayacak biçimde yapılmalı ve ekrana yerleştirilmelidir. Kullanılan grafik elemanların
büyüklükleri, belirlenen renk paleti ve piktogramların küresel bir tasarım anlayışıyla tasarlanmış olması, uygulamanın işlevini yerine getirebilmesi için önemlidir.
Bu sayede kullanıcı gerçek dünyaya ait algısını kaybetmeden, uygulamadan kolaylıkla faydalanabilecektir.

Görüntü 3. Şehir tanıtımı uygulaması

Özellikle piktogramların tasarımında, kültürlerarası ortak uzlaşım noktalarından
hareket ederek, sayısal olarak sınırlı olan kullanım alanının verimli ve anlaşılabilir
hale getirilmesi gerekmektedir. Piktogramlar, görsel olarak simgeledikleri nesne
ya da kavramın yanısıra, semantik açıdan da değerlendirilmelidir.
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“…piktogram tasarımları yapılırken, aşağıdaki sosyal ve kültürel konular
göz önüne alınmalıdır; örneğin:
- Piktografik simgeler özel bir kültürden bağımsız olarak tasarlanmalı ve
dünya insanına hitap etmelidir.
- Piktogram bir tabuyu ya da inancı rencide etmemelidir.
- Piktogram çok çeşitli eğitim seviyesindeki insanlar tarafından
algılanabilmelidir.
- Piktogram zorluk çekmeden okunabilmelidir (Tepecik, 2001).”

Görüntü 4. Artırılmış gerçeklik uygulaması piktogramları

Artırılmış Gerçekliğin Reklam ve Pazarlama Çalışmalarındaki Yeri

Artırılmış gerçeklik, reklam ve tanıtım çalışmalarında da yerini almıştır. Bu uygulamalar, reklam ve pazarlama temellerini yeniden şekillendirmektedir. Artırılmış
gerçeklik uygulamaları ile 360 derece pazarlama entegrasyonu sağlanmaktadır
(Uğur & Apaydın, 2014, s:149). Pazarlama ve marka temsiliyeti konusunda inovatif yaklaşımları benimseyen firmalar, artırılmış gerçekliğe daha fazla eğilmek
durumundadırlar. Günümüz izleyicisi; sosyal medya üzerinden kurgulanan ve
inandırıcı olmasına çalışılan yarı-sanal bir dünyada yaşamaktadır. Hız, eğlence,
yararlılık ve çeşitlilik gibi konularla çerçevelenen bu dünyada iletişim, izleyici
odaklı yaklaşımlarla sağlanabilir.Bilgiye hızlı erişim ve görsel tatmin, bu çağın izleyicisinin temel beklentilerini oluşturmaktadır. Bu nedenle markalar, mobil uygulamalar üzerinden hedef kitlelerine ulaşmaya çalışmaktadır.
Hareketli grafiklerle sağlanan bu etkileşimli ortam sayesinde izleyici, bazı uygulamalarda dinamik rol de üstlenebilmektedir. Böylece mesaj, izleyiciyi gerçeklikten
koparmadan, aktif rol üstlenebildiği bir ortamda kendisine sunulmaktadır. Akıllı
telefonlar, bilgisayarlar, oyun konsolları ve benzeri elektronik ortamlar kullanıcı
etkileşimli ortamlar olmaları nedeniyle, artırılmış gerçeklik uygulamaları için gerekli zemini oluşturmaktadır. Firmalar, reklam ve tanıtım stratejilerini yeni teknolojilerin getirdiği olanaklarla biçimlendirmelidir. Bu nedenle yeni medyanın tüm
olanakları kullanılabilir.
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Yeterli düzeyde gösterilen ve tüketicinin ilgisini çekebilen reklamlar aracılığıyla
tüketiciler, kendilerine firmalar tarafından iletilmek istenen mesajları doğru bir
şekilde algılayıp, firmaya ve ürüne dair bir yargıya varmaktadır (Başgöze & Kazancı, 2014). Tüketiciler, markaların, güncel uygulamaları ve ortamları kullanarak
kendilerine ilettikleri mesajları markayla ilişkilendirmektedirler.
Pepsi Max markasının Londra'daki bir otobüs durağı için gerçekleştirdiği uygulama, 20 Mart 2014'te Youtube üzerinde yayınlanmış ve o tarihten bu yana 8
milyona yakın görüntülenmiştir. Uygulamada, durakta bekleyen insanlara, sokak
görüntüsü üzerine bindirilmiş gerçek üstü görüntüler verilmektedir.Yer altından
çıkarak yolda yürüyen insanları yakalayan bir canavar ya da aniden gökyüzünde
beliren Ufolar gibi görüntülerle karşılaşan Londralılar'ın yaşadıkları şaşkınlık gizli
kameralarla kaydedilmiştir.8 milyonluk bir görüntülenme oranı, dünya çapında
markanın bilinirliğine ve marka değerine büyük katkı sağlamıştır.

Görüntü 5. Pepsi Max markası artırılmış gerçeklik uygulaması

2012 yılında Starbucks markası Sevgililer Günü temalı bir artırılmış gerçeklik
uygulaması sunmuştur (http://mashable.com/2012/02/07/starbucks-valentines-day-augmented-reality/#1UE5LwW30GqO). “Cup Magic” isimli uygulama,
hem iOS hem Android sistemler üzerinde çalışabilmektedir. Mobil cihaz bardağın
üzerine tutulduğunda, dışarı uçuşan kalpler çıkmaktadır.Kullanıcılar dilerlerse
bu görüntüyü video mesajı olarak diledikleri kişiye gönderebilmektedirler (Görüntü 6). Alıcının bu mesajı görebilmesi için Starbucks dükkanına giderek sınırlı
sayıdaki bu içeceklerden alması ve aynı uygulama yardımıyla mesajı görebilmesi
sağlanmıştır . Bu uygulama sayesinde, Starbucks hem özel günlerinde insanların
yanında olduğu imajını çizmiş hem de dönemsel olarak satışlarına katkı sağlamış,
marka bilinirliğini arttırmıştır.
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Görüntü 6: Starbucks “Magic Cup” artırılmış gerçeklik uygulaması

Artırılmış gerçeklik uygulamalarıyla bilinen Blippar firmasının, Heinz marka domates ketçapı için ürettiği uygulamada, hem yarar odaklı bir yaklaşım benimsenmiş hem de markanın kullanım alanlarına ait yeni seçenekler sunularak Heinz
domates ketçaplarının etki alanı artırılmıştır. Kullanıcı, akıllı telefonunu ambalajın üzerine hizaladığında, Heinz ürünleri kullanılarak yapılabilecek yemek tarifleri
çıkmaktadır.Bir tarif defteri şeklinde hazırlanan uygulama, kullanıcının sayfalar
arasında dolaşabilmesine olanak tanımaktadır.Kullanıcı, bu tariflerden bir tanesini seçerek üzerine tıkladığında, ilgili tarifin açıklamalarının yazıldığı web sayfasına
gitmektedir.Bu sayfada, tarif için gerekli malzemeler ve tarifin yapılışını anlatan
detaylı görüntüler yer almaktadır (Görüntü 7).

Görüntü 7: Heinz Tomato Ketchup markası artırılmış gerçeklik uygulaması
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Heinz bu kampanya ile çok başarılı bir kullanıcı deneyimi yaratmıştır.Uygulama
kolay kullanılmakta ve hedef kitleye, ketçapı yeni deneyimlerde kullanmak adına yüreklendirmektedir.Bu pazarlama kampanyası, tüketicilerin ilgisini çekme ve
Heinz'le olan ilişkilerini güçlendirme konusunda etkili olmuştur.Tüketicilerin markayla etkileşim kurmak için kullanabileceği başka bir kanal eklendikçe, Heinz'in
dijital pazarlaması güçlenmektedir. Kampanya, Heinz'in dijital pazarlama alanındaki yatırımlarını %3'ten, %20'ye yükseltmiştir.

Sonuç

Artırılmış gerçeklik uygulamaları kullanılarak ortaya konan çalışmalarda, izleyicinin kendi deneyimini yaşamasının ve uygulamaların etkileşimli oluşunun, markaya ya da uygulamaya ilgiyi artırabileceği, akılda kalmayı sağlayabileceği; aynı
zamanda markaya olan bağlılığı artırabileceği de düşünülmektedir. Tüketicilerin,
yarar ya da eğlence odaklı ürün ve uygulamalara ilgi gösterdiği, bu tür uygulamalara ait bilgi ve haberlerin sosyal ağlar üzerinden hızla yayıldıkları görülmektedir.
Sosyal medyadaki olanaklar ve hız nedeniyle farklı refleksler geliştiren izleyicilerin, yeni ve yaşamı kolaylaştıran teknolojileri hızla benimsedikleri ve uyum sağladıkları varsayımından hareketle, gelecekte, mobil ortamların ve uygulamaların
bu yeni teknolojilerin yönünde gelişeceklerini ve tasarımlara yön verebileceklerini söylemek mümkün olabilir. Sayısal teknolojinin tüm olanakları kullanılarak,
marka değerinin ve bilinirliğinin artırılmaya çalışıldığı bu dönem; sanal gerçeklik,
artırılmış gerçeklik, yansıtma ve hologram sistemleriyle zenginleşmiş yepyeni bir
döneme evrilmektedir.
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Çağdaş Sanat Sinemasında Yenilikçi Bir Alternatif Estetik Olarak
Elde-Taşınan Kamera Tekniği
Hand-Held Camera Technique as an Innovative Alternative Aesthetic
in the Contemporary Art Cinema
Yrd. Doç. Dr. Metin Çavuş
Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İletişim Tasarımı Bölümü

Özet

Bu çalışmada, üç farklı filmden yola çıkarak – Dalgaları Aşmak (1996, yön. Lars von Trier),
Rosetta (1999, yönler. Jean-Pierre Dardenne ve Luc Dardenne) ve Saul’un Oğlu (2015, yön.
László Nemes) – elde-taşınan kamera tekniğinin çağdaş sanat sinemasında yenilikçi bir alternatif estetik oluşturup oluşturamadığının sorgulaması yapılmaktadır. Tarihteki örnekler
incelendiğinde, elde-taşınan kamera tekniğinin son yıllarda filmin tamamına yayılan bir çekim yöntemi olarak yoğun bir uygulama alanı bulduğu görülmektedir. Çağdaş sanat sineması
örneklerindeki dikkat çeken nokta ise elde-taşınan kamera tekniğinin filmleri yeniden biçimlendiren baskın bir öğe olmasıdır. İncelenen filmlerde bireysel hikayeler anlatılmakta ve bu
tekniğin de bireyleri filmin merkezine alma konusunda çok uygun olduğu görülmektedir. Elde-taşınan kameranın belgesellerdekine benzer anındalık hissi uyandıran sallantılı, titremeli
görüntüler üretmesi ve kahramanı her yerde takip etme esnekliğine sahip olması gerçekçilik
yanılsımasını arttırdığı, ne var ki her üç filmde de mekan sunumu açısından belirsizlikler
üreterek gerçekçilik yanılsımasına farklı yorumlar getirdiği vurgulanmalıdır; Dalgaları Aşmak
filminde bunu kural ihlali yapan kurgu yardımıyla, Rosetta filminde en önemli olayların bazılarını görüntülemekten kaçınmak yoluyla ve Saul’un Oğlu filminde de çerçeve içerisinde
kahramanın dışındaki alanı flu bırakarak gerçekleştirmektedir. Her üç örnekteki bu bilinçli
müdahale, bir taraftan izleyicileri ana karakterlere yaklaştırırken, diğer taraftan yaratıcı bir
estetik oluşturmanın en önemli adımı haline gelmiştir.
Anahtar Sözcükler: Elde-Taşınan Kamera Tekniği, Alternatif Estetik, Çağdaş Sanat Sineması,
İzleyici, Lars Von Trier, Dardenne Kardeşler

Abstract

This paper by analyzing three different films – Breaking the Waves (1996, dir. Lars von Trier),
Rosetta (1999, dirs. Jean-Pierre Dardenne and Luc Dardenne) and Son of Saul (2015, dir.
László Nemes) - investigates if the hand-held camera technique is an indicator of an innovative alternative aesthetic in the contemporary art cinema. In recent years, there has been
a significant raise in the number of films using hand-held camera technique all through the
film,and this technique is a dominant element in remodeling of some of the contemporary
art films. Three films discussed in this paper tell stories of individuals and the technique
goes well with locating the characters into the heart of the narrative.Hand-held cameraboosts realism because it produces shaky images similar to the unprepared, firsthand
account filmingor documentary film feeland is flexible enough to follow the protagonists
almost everywhere. But it has to be emphasized that the technique leads to some ambigu-
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ities related to the presentation of the space and thus related to the interpretation of the
reality itself. This is achieved in Breaking the Waves with the aid of the rule-breaking editing,
in Rosetta by refusing to film some of the most important events, and in Son of Saul by leaving the background space in the frameout-of-focus. While this deliberate intervention in
all the films increases the identification between the viewer and the main character, it also
becomes the main step in creating of an innovative alternative aesthetic.
Keywords: Hand-Held Camera Technique, Alternative Aesthetic, Contemporary Art Cinema,
Spectator, Lars Von Trier, The Dardenne Brothers
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Elde-taşınan kamera (hand-held camera) tekniği sinemada alternatif bir çekim
tekniğidir. Sinemada kamerayı bir tripot üzerine yerleştirerek çekim yapmak en
alışılagelmiş uygulamadır ve izleyici böyle çekilmiş bir görüntüyü doğal karşılamaktadır. Elde-taşınan kamera tekniğinin ise alternatif bir teknik olması elde edilen görüntüden kaynaklanmaktadır. Adından da anlaşılabileceği gibi bu teknikte
kamera elde taşınarak ya da kimi durumlarda olduğu gibi kamera operatörün
omzuna yerleştirilerek çekim yapılmaktadır. Bu tür bir çekim tekniği sonucunda oluşan görüntü kameramanın hareketlerini belirli oranda yansıtacak şekilde sallantılı, titremeli, kimi zaman da izleyicileri rahatsız edecek derecede ani
keskin hareketlere sahip olmaktadır. Bu, zaten çerçeve içerisinde hareketli olan
görüntüye ikinci ve çoğu zaman farklı yönlerde bir hareket eklemek anlamına
gelmektedir. Çok hareketli olan çerçeve içerisindeki görüntüye ikinci bir hareket
eklemek izleyicilerde mide bulantısına varıncaya kadar farklı derecelerdeki rahatsızlıklara sebep olabilmektedir. Elde-taşınan kamera tekniğine sahip filmlerin
gösterimi sırasında, sinema salonunun girişinde izleyicilere yönelik uyarı mesajları yayınlamak sinema tarihinde rastlanan bir durumdur.
Bu çalışmada, son yıllarda sinemada popüler bir eğilim haline gelen elde-taşınan
kamera tekniğinin özellikle çağdaş sanat sinemasında yenilikçi bir alternatif estetik oluşturup oluşturamadığının sorgulaması yapılmaktadır. Bunun için son yıllarda çekilen üç farklı filmden yola çıkarak – Dalgaları Aşmak (1996, yön. Lars von
Trier), Rosetta (1999, yönler. Jean-Pierre Dardenne ve Luc Dardenne) ve Saul’un
Oğlu (2015, yön. László Nemes) – elde-taşınan kamera tekniğinin nasıl kullanıldığı
irdelenmektedir. Burada özellikle bu tekniğin ortaya koyduğu yeni biçimsel yaklaşımın özellikleri, sinemada gerçekçilik algısına yönelik ortaya koyduğu yeni durumlar, zaman-mekan kurgusu bağlamında ortaya çıkan yeni sunum yöntemleri
ve film-izleyici ilişkisi açısından irdelenmektedir. Bu filmlerin seçilmesinin sebebi,
son yıllarda sanat sinemasında bu teknikle anılan önemli yönetmenlerin filmleri
olmalarından ve ayrıca her üç filmin baştan sona elde-taşınan kamera tekniği ile
çekilmelerine rağmen, her birinde tekniğin farklı bir şekilde uygulanıyor olmasındandır.
Tarih boyunca elde-taşınan kamera tekniği genellikle belirli bir ifade biçimi için
kullanılmıştır: oyuncunun öznel bakış açısını yansıtmak. Bu uygulamada biz izleyiciler filmin belirli bir noktasında olaylara oyuncunun gözünden takip etmeye
başlarız; diğer bir ifade ile sahneyi oyuncunun gözünden izleriz. Öznel kamera
olarak adlandırılan bu teknikte izleyici oyuncunun gözünden olayları takip etmeye başladığından dolayı izleyicinin karakter ile arasındaki özdeşleşme güçlenir
(Hayward, 2006, s.404). Ne var ki bu uygulamalar filmin içerisinde çok kısa sürelidirler ve filmin genel biçimsel yaklaşımına etkileri sınırlıdır.
Elde-taşınan kamera tekniğini filmin tamamına yayılan bir çekim yöntemi olarak
benimsemek ise gerçek anlamıyla 1960’lardan sonra gerçekleşen bir durumdur
(Parkinson, 2012, s.162). Daha önceki uygulamalarda bu teknik filmin sadece
belirli bir noktasında belirli bir öznellik ya da dinamizm vurgusunu yapmak için
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kullanılmıştır. En çok bilinen ilk örneklerden biri olan yönetmen Abel Gance’ın
Napoléon (1927) filminde de uygulama bu şekilde gerçekleşmiştir. Ancak hafif
ve elde-taşınabilir kameraların 1950’lerde film endüstrisinin içerisinde daha sık
kullanılmaya başlanması ile birlikte filmin tamamına yayılan elde-taşınan kamera
uygulamaları görülmeye başlanmıştır. Bu tekniğin yayılmasında, 1960’larda Doğrudan Sinema (Direct Cinema) ve Sinema Gerçek (Cinéma Vérité) belgeselcilerinin ve dünyanın değişik bölgelerindeki Yeni Dalga yönetmenlerinin elde-taşınan
kamera tekniğini yenilikçi ve yıkıcı bir sinemasal ifade aracı olarak etkili bir şekilde kullanmaya başlamalarının rolü büyüktür.
Son yıllarda, elde-taşınan kamera tekniğinin televizyondaki (doküdramalar, reality showlar, vb.) ve video oyunlarındaki örneklerine paralel olarak, bu teknik
film alanında da tekrar yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Son yirmi yılda,
elde-taşınan kamera tekniği hem ana akım, popüler sinema filmlerinde, hem
de alternatif sanat sinemasının yönetmenleri tarafından sık sık uygulanmaktadır. Popüler sinemada iki uygulama alanı dikkat çekmektedir: İlkinde,Blair Cadısı
(1999, yönler. Daniel Myrick & Eduardo Sanches) ve Canavar (2008, yön. Matt
Reeves) filmlerinin örnek teşkil ettiği üzere elde-taşınan kamera ile çekilen görüntüler hiper-gerçekçi, bulunmuş görüntüler gibi yansıtılmaktadır. Bu örnekte
görüntüleri anonim, amatör çekimlere benzetmek çabası söz konusudur. Kamera
ile çekilen bir görüntünün sürekli sallantılı, titremeli olması, seyircide uyandırdığı
anındalık hissi ve heyecan, amatör birinin kamerayı kullandığı çağrışımını güçlendirmektedir.Diğer uygulama olan popüler aksiyon filmlerinde,elde-taşınan kamera tekniği hızlı kurgu ile birlikte heyecan dozunu arttırmak üzere kullanılmaktadır.
Bourne serisinden Son Ültimatom (2007, yön. Paul Greengrass), Kaybedenler
(1997, yön. Oliver Stone) veCasus Oyunu (2001, yön. Tony Scott) bu kategoriye
birer örnektirler ve Bordwell’in (2007) belirttiği gibi buradaki asıl amaç izleyicinin
ilgisini mümkün olduğu kadar canlı tutmak, diğer bir ifade ile kamera tekniği yeni
bir estetik boyut ortaya koymak kaygısıyla değil de daha çok amaca uygun olarak
kullanılmaktadır.
Diğer taraftan ise sanat sineması örneklerine bakıldığı zaman, elde-taşınan kamera tekniği, etkili bir sinemasal biçimin ötesinde, yenilikçi bir estetik olarak yeni
anlatım yolları için bir alternatif haline gelmiştir. Bu makalede incelenen üç örnek
film, farklı yöntemlerle yeni anlatım yolları sunmak konusunda örnek teşkil edebilecek ip uçları barındırmaktadırlar. Daha önce de ifade edildiği gibi elde-taşınan
kamera tekniğini tüm film boyunca uygulamak tek başına alışılmamış bir duruma işaret etmektedir. Burada incelenen üç filmde kamera sürekli elde taşınarak
çekim yapılmaktadır ve bu teknik filmlerde baskın bir öğe olarak ön plana çıkmaktadır. Bu filmlerden birini izlemeye başlayan sıradan bir izleyici çok kısa süre
içerisinde kameranın aykırı bir kullanımının söz konusu olduğunu muhtemelen
fark edecek ve film boyunca bu baskın öğenin farkında olacaktır. Dolayısıyla bu
baskın biçimsel öğenin ortaya koyduğu durumları tespit etmek, filmlerin genel
çözümlemesi açısından önemli bir aşamadır.
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İlk başta elde-taşınan kamera tekniğinin her üç filmde de zaman ve mekan sunumuyla ilgili yaklaşımına değinmek gerekmektedir. Tekniğin popüler aksiyon filmlerindeki uygulamasından farklı olarak, bu üç filmdeki çekimler genellikle daha
uzundur ve kurgunun ritmi çok daha düşüktür. Burada ayrıca filmdeki zaman akışının gerçekteki zaman akışına yakın olduğu da söylenebilir. Bu filmlerdeki belgesel hissini güçlendiren öğelerden biridir. Kamera, önünde akıp giden aksiyonu
mümkün olduğu kadar müdahalesiz kaydeden bir araç durumuna eşitlenmektedir. Ne var ki, aşağıda da açıklanacağı gibi, kimi durumlarda kamera aksiyonu yorumsuz bir şekilde aktaran bir araç olmanın ötesine geçerek, kurmaca filmlerde
görüldüğü üzere, önceden planlanmış bir izlek doğrultusunda aksiyonu yorumlayan bir araç haline dönüşmektedir.
İncelenen filmlerdeki sahneler alışılageldiği üzere birden fazla farklı çekimle değil
de, genellikle tek ve normale göre daha uzun bir çekimle yansıtılmalarına rağmen, hem kameranın hareketli olmasından dolayı, hem de çerçevelerde zaman
zaman flu alanların bırakılmasından dolayı mekân sunumu zaman sunumu kadar
bütünlüklü olarak gerçekleşmemektedir. Çoğu sahnede sadece karakteri gösteren dar açıların kullanılması ve tanıtıcı çekimlerin (establishing shot) eksikliği de
bu mekansal belirsizlik hissini güçlendirmektedir.
Dalgaları Aşmak filminin ilk sahnesi bu aykırı biçimsel uygulamaya örnek olarak
gösterilebilir. İskoç bir liman kasabasında geçen bu hikayede inançlı biri olan Bess
McNeill, denizin ortasında kurulmuş bir petrol platformunda çalışan Jan Nyman
ile evlenir. Jan kaza geçirip paralize olunca Bess’i başka erkeklerle birlikte olmaya ikna eder. Bess de Jan’ın isteğini yerine getirdiği taktirde onun iyileşeceğini
düşündüğü için barlarda ve gemilerde başka erkeklerle birlikte olmaya başlar.
Daha önce canını kaçarak zorla kurtardığı köhne bir gemiye tekrar gittiğinde her
yerinden bıçaklanır ve akabinde ölür. Jan ise bu olaydan sonra mucizevi bir şekilde iyileşir.
Filmin ilk sahnesinde Bess, mensup olduğu kilisenin önde gelenleriyle, evlenmeyi düşündüğü yabancı Jan hakkında konuşmaktadır. Bir dakikayı biraz aşan bu
sahne tamamen yakın insan çekimlerinden oluşmaktadır ve bundan dolayı izleyiciler sahnenin sonunda kilise mekanı hakkında yeterli bir bilgiye sahip olamazlar. Sahne boyunca çekimlerin tamamı dar açılı olduklarından dolayı hem kilise
heyetinin tam olarak kaç kişiden oluştuğunu öğrenemeyiz, hem de Bess’in tam
olarak kilisenin hangi noktasında durduğunu ve kendisiyle kilise heyeti arasında
ne kadar mesafe olduğunu algılayamayız. Sonuçta geniş açılı tanıtıcı çekimlerin
eksikliğinden dolayı belirsiz bir mekan ile karşı karşıyayızdır.
Bu sahnede, ek olarak, izleyicilere yön duygusu konusunda yardımcı olan 180-derece kuralı birkaç kere ihlal edilmektedir. Karşılıklı konuştukları için açı-karşı açı
çekimlerinde birbirine zıt yönlere bakmaları beklenen iki kişi aynı yöne bakarak
konuşmaktadırlar. Bu sanki açı-karşı açı çekimindeki ikinci kişinin birinci kişinin
arkasında durarak, onun sırtına konuşuyormuş gibi bir his uyandırır ve izleyiciler

2. Uluslararası Sanat Sempozyumu

179

yön duygusu açısından kararsızlığa düşerler. Hatta aynı sahnenin başka bir noktasında Bess sağdan sola bakarak konuşurken, bir anda kesme ile Bess’in soldan
sağaya bakan görüntüsüne geçilir. Burada da izleyicide sanki Bess kendisine ya da
aynadaki görüntüsüne konuşuyormuş gibi bir his uyanır ve yine bir tereddüt ve
yön duygusunun kaybı söz konusudur.
Yukarıdaki farklı kurgu uygulamalarına ek olarak Dalgaları Aşmak filminde kamera uygulamaları da son derece aykırıdır. Koutsourakis’in (2013, s.114) belirttiği
gibi kamera aksiyonları kaydeden basit bir cihaz olmanın ötesinde adeta oyuncuları kışkırtan durumundadır.Aynı sahneden örnek vermek gerekirse, sahnenin bir
yerinde kamera karanlık ve ne olduğu belli olmayan bir objenin yakın çekimini yaparken çerçeve dışı konuşmaya başlamış bir kilise mensubunu çok ani ve sert bir
yatay çevrinme hareketiyle çerçeve içine alır ve flu olan görüntü bir anda netleşir
(burada otomatik netlik ayarında olan hareketli bir kameranın belirli bir görüntüye sabitlendiğinde olduğu gibi fludan net görüntüye geçiş gerçekleşmektedir).
Kamera adeta akıp giden aksiyona yetişmeye çalışıyor gibidir. Yine Bess’in görüldüğü başka bir çekimde çerçeve tamamen fludur. Sahnenin sonunda ise Bess’i
yakın çekimde kiliseden çıkarken görürüz ve kendisi sahnenin son karesinde kameraya bakarak gülümser.
Sonuç olarak bu kısa sahnede hem kameranın hem de kurgunun yardımıyla izleyicileri özellikle mekan algısı konusunda belirsizliğe iten bir durum ortaya çıkmıştır. İzleyiciler sahneye hakim durumda değildirler; sadece kısıtlı bir bölümünü
kesik kesik görüntüler eşliğinde izlemektedirler. Kamera adeta önünde akıp giden
olayları yakalama çabasıyla hareket etmektedir. Bu özellik filmin diğer sahnelerinde de devam etmektedir.
Bu makalede incelenen üç filmden en erken tarihli olanDalgaları Aşmak, birkaç
gün süren bir hikayeyi anlatan diğer filmlerden farklı olarak aylara yayılan bir hikayeyi anlatmaktadır. Von Trier’in “Altın Kalp” üçlemesinin ilk filmi olan bu çalışma - diğer iki film Geri Zekalılar (1998) ve Karanlıkta Dans’tır (2000) - elde taşınan
kameranın kullanımına yönelik kendi dönemi içerisinde en radikal örneklerinden
biridir. Yine de incelenen diğer iki filme göre bu filmde çekimlerin daha kısa olduğu ve kurgunun önemli bir rol oynadığı vurgulanmalıdır.
Dalgaları Aşmak filminde kullanılan kamera tekniğinin iki önemli özelliği vardır;
Birincisi, kameranın sağ sola çok ani ve hızlı hareketlerle bir kişiden diğerine hareket ettirilmesidir. Burada kameranın aksiyonu ya da konuşmayı önceden tahmin
ederek hareket etmesinden çok, çerçeve dışında konuşmaya başlayan oyuncuyu
fark ederek yakalamaya çalışması söz konusudur. Yapılan uygulama bir kameramanın karşısında gelişen olayı ani çevrinme hareketleriyle takip etmeye çalışması
durumuyla benzerlik gösterdiği için filmdeki belgesel hissini güçlendiren bir öğedir. Bainbridge (2004) makalesinde belgesel tekniğini çağrıştıran bu uygulamanın
“Altın Kalp” üçlemesi filmlerinde kimi zaman önceden planlanmış bir kurmaca
tekniğine yerini bıraktığını ve bu iki farklı biçim arasındaki gidiş gelişlerin seyirci
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açısından biçimsel düzeyde travmatik bir durum yarattığını vurgulamaktadır.
Bu travmatik duruma örnek olarak Dalgaları Aşmak filminde Bess’in gömülme
sahnesi gösterilebilir. Bu sahnede izleyiciler Bess’in tabutu etrafında toplanan
kilise heyetine yaklaşan hemşire Dodo’yu yakın çekimde izlerken, heyetten biri
olan kilisenin papazı çerçeve dışında konuşmaya başlar ve kamera da belgesel
tekniğine uygun olarak, hızlıca sağa dönerek konuşan papazı görüntüler. Bu
noktada kamera akıp giden olayları yakalama çabasındadır. Fakat papazın sözü
bitmek üzereyken kamera tekrar hemşireye döner ve hemşire de papaza itiraz
edecek sözlerini kamera onu görüntülemeye başladıktan sonra söyler. Burada
önceden planlanmış bir kurmaca tekniğinde olduğu gibi kamera aksiyonu takip
etmez aksine önceden sezinleyerek en iyi açıyı aksiyon başlamadan önce alır.
Hemşire Dodo itirazını bitirdikten sonra kesme ile kilise heyetinin tepki çekimlerine geçilir ve tekrar kesme ile hemşire görüntülenir. Kamera bu anlarda elde taşınıyor olmasına rağmen, sahne bir anda belgesel biçiminden klasik bir açı-karşı açı
kurmaca çekimine geçiş yapmış olur ve böylece iki farklı biçimsel uygulamanın
sunumu arka arkaya gerçekleşmiş olur.
Dalgaları Aşmak filmindeki kamera tekniğine yönelik ikinci önemli özellik kurgu
ile bağlantılıdır. Bu filmin pek çok yerinde kamera tam hızlı hareket ettirilmeye
başlanmışken ve daha çevrinme hareketini tamamlamadan, sıçramalı kesme ile
genellikle hareketsiz olan başka bir çekime geçilmesi, daha önce başka bir filmde çok fazla rastlanmayan şok edici bir devamlılık kesintisi yaratılmaktadır. Bu
uygulama film boyunca kameranın hareketleriyle ilgili bir tahmin edilememezlik durumu yaratmakta ve izleyici sürekli tetikte tutulmaktadır. Koutsourakis’in
(2013, s.113) vurguladığı gibi elde-taşınan kamera basit bir yeniden üretim aracı
olmanın ötesinde, yeni durumlar ve dolayısıyla anlamlar üreten bir araç konumundadır.
Sonuç olarak, Dalgaları Aşmak filmindeki kamera tekniğinin yarattığı dinamizm
ve spontanlık bir gerçekçilik hissine sebep olmaktadır. Kamera belgesellerdekine
benzer bir şekilde aktüel görüntünün peşinde koşan hareketlilikte olduğu için,
çevrenin yansıtılmasına çoğu zaman dikkat edilmemekte, dolayısıyla sinemanın
önemli öğelerinden biri olan çevre dekoru ikinci planda kalamaktadır ve elde edilen görüntü çerçeveleri kompozisyonel açıdan önem taşımamaktadır. Filmin görüntü yönetmeni Robby Müller filmi çekerken bilindik kompozisyon kurallarından
kaçınmanın çok bilinçli bir tercih olarak uygulandığını belirtmiştir (Koutsourakis,
2013, s.111).
Bir melodram olan Dalgaları Aşmak’ta elde-taşınan kamera tekniğifilmin merkezine oyuncu performansını yerleştirdiğinden dolayı, izleyiciye dramı daha yakından takip etme olanağını sunmaktadır. İzleyici klasik bir mesafeli gözlemcinin ötesinde, ana karakterlerle omuz omuza hikayeyi birlikte yaşamaktadır. Bu anındalik
hissini, bu aracısız gerçekçilik yanılsamasını en başta elde taşınan ve her zaman
olayın kalbinde dolaşan kameranın yarattığını belirtmek gerekmektedir. Kamera
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çoğu zaman oyuncuyu daha iyi bir açıdan çekmenin telaşıyla sürekli kendine yeni
bir açı bulmanın çabasındadır.
Dalgaları Aşmak filminde farklı mekanlarda bulunan karakterlerin yaşadıkları
olaylar sırasıyla anlatılmaktadır. Film kimi zaman Bess’in hikayesini anlatmakta
ondan sonra Jan’ın yaşadıklarına geçmekte, ikisi aynı ortamda olduklarında ise
her ikisini de ayrı ayrı göstermektedir. Rosetta filminde ise çok radikal bir kararla
kamera bütün film boyunca sadece Rosetta karakterine odaklanmıştır ve sürekli
onu çok uzun, kesintisiz çekimlerle takip etmektedir. Çok nadir zamanlarda, Rosetta’yı çekmekte olankamera, onun merakla baktığı bir yöne dönerek, baktığı
yeri bize göstermektedir. Fakat bu durum çok uzun sürmez ve kamera kısa süre
içerisinde tekrar ana kahramanımıza geri döner.
Rosetta filmigenç ve fevri Rosetta’nın hikayesini anlatmaktadır. Alkolik annesiyle
bir kamping bölgesinde, bir karavanda yaşayan Rosetta işini kaybeder ve günleri
annesine bakmakla ve iş bulmaya çalışmakla geçer. Filmin sonu açık uçlu da bitse, ne annenin ne de işinden ettiği arkadaşı Riquet’in Rosetta’nın giderek artan
çaresizliğini yatıştırmaya gücü yetmez.
İlk bakışta Rosetta filmindeki kamera uygulaması Doğrudan Sinema belgeselcilerinin yaklaşımına çok benzemektedir. Bu belgesel yaklaşımında belgeselci hayatını anlatmayı seçtiği kişiyi ya da konuyu sessiz bir tanık gibi, herhangi bir müdahalede bulunmadan takip eder(Parkinson, 2012,s.165). Ne var ki Rosetta filminde
daha farklı bir uygulama söz konusudur. Filmde özellikle duygu açısından en yoğun olan bazı sahnelerde, kamera önünde gelişen çok önemli olayı göstermek
yerine Rossetta’da kalmayı ve onun yakın çekim yüzünü, diğer bir ifadeyle olaya
tepkisini göstermeyi tercih etmektedir. Bu durum özellikle filmin iki sahnesinde
çok net olarak görülmektedir. Rosetta ondan kaçmaya çalışan annesini arkadan
kovalayıp yakaladığı sahnede, annesi yere yığılır ve ağlamaya başlar. Burada kamera çok duygusal bir an yaşayan anneyi göstermek yerine Rosetta’ya odaklanır
ve izleyiciler annenin sadece ağlayan sesini duyarlar ve Rosetta’nın oldukça soğukkanlı fakat endişeli yüzünü izlerler. Rosenbaum’un (2009, s.8) vurguladığı gibi
kamera anneyi “görmezden gelir.”Filmin diğer bir sahnesinde Rossetta’yı yaşadığı
yerde ziyarete gelen arkadaşı Riquet, yardım etmeye çalışırken ayağı kayarak zemini çamurlu olan gölete düşer ve batmaya başlar. Bu sahnede de kamera yine
daha önemli olan boğulma anını göstermek yerine, Rosetta’nın arkadaşını izleyen
endişeli yüzüne odaklanır ve Riquet’nin sadece çerçeve dışından gelen boğulma
sesleri duyulur.
Her iki örnekte de görüldüğü gibi, Rosetta filminde kamera merkeze Rosetta’yı
alarak bizlerin izleyiciler olarak sadece onun yaşadıklarına, duygularına ve hayatta kalma çabalarına yoğunlaşmamızı istemektedir. Görüş alanımız onunla sınırlı
olduğu için bakış açımız da onun bakış açısıyla sınırlıdır. Bu Dardennes kardeşlerin bilinçli bir tercihidir (Bartletti, 2009, s.12). Herhangi bir yan karakteri, endişe
anında dahi çoğu zaman görmeyiz ve görsel olarak sadece Rosetta’yı izlediğimiz
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için sadece onunla ilgilenmek durumunda kalırız.
Yine de sürekli merkezde olduğu için Rosetta karakterine yönelik gerçekleşen
özdeşleşme belli anlamda izleyiciler açısından, toplamda hikayeye yönelik bir
yabancılaşma anlamına da gelmektedir. Bunun iki temel sebebi vardır: Birincisi
filmin en duygu yoğun sahnelerinde kamera Rosetta’yı gösterirken, Rosetta’nın
bu sahnelere tepkisi çok az bir endişe taşıyan ve neredeyse duygudan arındırılmış gibidir. Rosetta adeta karşısında gerçekleşen duygu yoğunluklu aksiyonun
bitmesini bekler gibidir. Bizler de izleyiciler olarak, bu önemli sahneyi izleme arzusundayızdır ve Rosetta’nın yüzünde de sahnenin duygusal ağırlığını tam olarak anlayamadığımız için, oluşmakta olan bilgi eksikliğinin sonucundaki duygusal
eksiklik, gelişmelere belirli bir mesafeden bakmamıza sebep olmaktadır. Rushton’un (2014)da belirttiği gibi filmde bir tür Brechtçi bir yabancılaşma durumu
biçimle yaratılmış durumdadır.
Yabancılaşmanın bir diğer sebebi, filmin hikaye açısından en kritik anlarında
kameranın olayları belirli bir mesafeden takip etmeyi tercih etmesidir. Normal
bir sinema filminde bu tür durumlarda kamera sahnenin duygusallığına vurgu
yapmak için oyunculara yaklaşır ve tepkilerini daha yakından aktarır. Rosetta
filminde ise kamera sahneyi göstermeye başladığı noktadan ısrarla ayrılmaz ve
mesafeli tanık gibi izleyicilerin sahneyi aynı yerden izlemelerini sağlar. Örneğin,
Rosetta’nın Riquet’yi kendi evinde ürettiği waffle’ları izinsiz olarak karavan büfede sattığı ile ilgili patronuna şikayet ettiği sahnede, kamera odanın dışında, koridordan ve belli bir mesafeden olayı aktarmaktadır. Benzer bir şekilde, bir sonraki
sahnede Rosetta ve patron karavan büfeye giderek olayı ortaya çıkardıkları ve
patronun Riquet’yiişten kovduğu sahnede de, kamera karavan büfenin dışında
kalarak, büfenin içerisinde cereyan eden olayları belli bir mesafeden görüntüler.
Saul’un Oğlu filminde ise, filmin neredeyse tamamına yayılmış olan sığ net alan
derinliği sebebiyle, olaylara bakış açısı yeni bir aşamaya taşınmış durumdadır.
Film II. Dünya Savaşı sırasında, Auschwitz toplama kampında kendi ırkından insanların toplu olarak yakılmasında görevli olarak çalışan Macar yahudisi Saul’un
hikayesini anlatmaktadır. Film boyunca Saul kendi oğlu olduğuna inandığı bir
gencin yakılmaması için olağanüstü bir çaba harcar. Tamamı elde-taşınan kamera
ile çekilmiş uzun plan-sekanslardan oluşan filmde, çekimlerin merkezinde Saul’un
kendisiyer almaktadır. Fakat bu sefer, Rosetta’dan farklı olarak Saul’un kendisi ve
özellikle yakın çekimlerde Saul’un yüzü netken, onun dışında çerçeve içinde kalan
diğer alanlar birkaç istisnai sahne dışında fludur.
Çerçeve içindeki net ve flu alanlarla ilgili bu kadar kesin bir yaklaşım,sığ alan derinliğini elde-taşınan kamera tekniği kadar ve belki de ondan da daha fazla bir
baskın biçimsel öğe haline getirmiştir. Yine Rosetta filmine benzer bir şekilde, yönetmen bu filmde de gelişen bazı önemli olayları net göstermek yerine flu alanda
bırakmayı tercih etmiş ve anlatının merkezine Saul karakterini, onun yüz ifadesini
ve olaylara verdiği tepkileri yerleştirmiştir. Ne var ki, bu örnekte anlatılan hikaye
önemli bir tarihsel olayın ortasında geliştiğinden dolayı ve ortalama bir izleyicinin
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Auschwitz gibi toplama kamplarında yaşanan süreçleri az çok bildiği varsayıldığından dolayı, hem seslerden hem de flu görüntülerden sahnede ne tür bir olayın
yaşandığını tahmin etmek zor değildir. Sadece filmin ana kahramanı Saul için çok
özel bazı anlarda ve çoğunlukla onun öznel bakış açısı yansıtıldığında, görüntü bir
anda derin bir net alan derinliği kazanmaktadır.
Örneğin, Saul’un kendi oğlu olduğunu sandığı genci bir Nazi doktor-subayının ağzını ve burnunu kapatarak nefessiz bırakmak suretiyle öldürdüğü sahne böyle
bir andır. Bu olay filmin 11. dakikasında gerçekleşmektedir ve izleyiciler ilk kez
Saul’un, etraftan izole edilmiş görüntüsünden farklı bir bakış açısıyla karşı karşıyadırlar. Bu sahnede de ilk önce Saul’un olaylara ilgiyle bakan yakın çekim görüntüsünü görmekteyiz, ondan sonra, gaz odasından canlı olarak kurtulmuş olan
gencin boğulma sürecini Saul’un gözünden izlemekteyizdir. Saul olayı belirli bir
mesafeden takip etmekte ve bizler de dolayısıyla olaya bu mesafeden bakmaktayızdır.
Saul’un kendisi dışında sürekli flu görüntüler izlemek zorunda kalan izleyiciler, ancak bu anlarda mekanı gerçek anlamıyla görme şansını yakalamış olurlar. Bu anlar
da izleyicilerin toplama kampının tamamıyla ilgili genel bir bilgi elde etmelerine
yeterli değildir. İzleyiciler parça parça yerleri görürler fakat hiçbir zaman mekanı
bir bütün olarak algılayamazlar.
Bu filmin bir diğer önemli özelliği - filmde yine belirli bir anındalık hissi uyandıran
elde-taşınan kamera tekniği uygulanmış olsa da - sık sık kullanılan sığ alan derinliğinden dolayı, diğer iki filme nazaran daha biçimci bir yaklaşımın benimsenmiş
olmasıdır. André Bazin’in filmleri fotoğrafik gerçekliğe sadık kalıp kalmadıklarına
göre değerlendiridiği yaklaşımından yola çıkarsak (Rushton ve Bettinson, 2010,
s.10), Saul’un Oğlu incelenen diğer iki filme nazaran daha az gerçekçilik barındırmaktadır. Ne var ki, Yahudi Soykırımı’yla ilgili olan bu çalışma, soykırımla ilgili
görüntülerin gösterilip gösterilemeyeceği ile ilgili uzun tartışmanın bağlamında
da değerlendirilebilir. Larsson’un (2016) makalesi bu tartışmayı özetlemekte ve
Saul’un Oğlu filminde sığ bir net alan derinliğinin kullanılmasının ve pek çok olayın net gösterilmemesinin bilinçli bir tercih olduğunu belirtmektedir.
Sonuç olarak, çağdaş sanat sinemasına ait bu üç film değerlendirildiğinde, elde-taşınan kamera tekniğinin özgün bir yenilikçi estetiğin ortaya çıkmasında belirleyici bir rol oynadığı söylenebilir. Burada en çok dikkat çeken iki önemli özellik
vardır ve bu iki özellik gerçekçilik sunumuna farklı düzeylerde yorum getirmektedir. İlk özellik filmlerin bireysel hikayeler anlatmaları ve bu tekniğin de bireyleri
filmin merkezine alma konusunda çok uygun olduğudur. Özellikle Rosetta ve Saul’un Oğlu filmleri bu konuda çok daha belirgin birer örnektirler. Bu filmlerde kamera ana karakterlerin yanından ayrılmayan ve onlar nereye giderse onları takip
eden birer sessiz tanık konumundadır. Her iki filmde de uzun yürüyüşler boyunca
kamera kahramanları arkadan takip eder ve durduklarında onların önlerine geçerek, yüz ifadelerini görüntülemeye çalışır. Bu yakın duruşun sonucunda, izleyiciler
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karakterlerin yaşadıkları dramlara içeriden bir bakış yöneltmiş olurlar. Hareketli
kameranın dinamizmi de gelişmekte olan dramatik durumu bir seviye daha gerçekçi kılmaktadır. Çok benzer bir yöntem son dönem Yeni Dalga Romanya sinemasındave özellikle Bay Lazarescu'nun Ölümü (2005, yön. Cristi Puiu) filminde de
görülmektedir.
Kahramanları merkeze alarak gerçekçilik duygusunu artırıcı bir işlev gören elde-taşınan kamera tekniği, her üç filmde de mekan sunumu açısından belirsizlikler üreterek gerçekçiliğe farklı yorumlar getirmektedir. Dalgaları Aşmak filminde
bunu kural ihlali yapan kurgu yardımıyla, Rosetta filminde en önemli olayların
bazılarını görüntülemekten kaçınmak yoluyla ve Saul’un Oğlu filminde de çerçeve
içerisinde kahramanın dışındaki alanı flu bırakarak gerçekleştirmektedir. Her üç
örnekte de bir belgeselci tavırla kameranın önünde akıp giden önemli olayları
kaydetmek yerine, bilinçli bir şekilde görüntülere biçim vermek ve bakış açısını
kısıtlamak söz konusudur. Her üç örnekteki bu bilinçli müdahale, bir taraftan izleyicileri ana karakterlere yaklaştırırken, diğer taraftan yaratıcı bir estetik oluşturmanın en önemli adımı haline gelmiştir.
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Distopya Kavramı Ve Bir Ütopya Parodisi Olarak
George Orwell: 1984
The Concept of Dystopia and as a Parody of Utopia
George Orwell: 1984
Yrd. Doç. Dr. Filiz Çevik Tan
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi
Sahne Sanatları Bölümü

Özet

İki Yunanca kelimenin bir araya getirilişi ile oluşturulan distopya, Yunanca’da “kötü” anlamına gelen “dys” ön eki ile “yer” anlamına gelen “topos” kelimelerinin bileşiminden oluşur.
Anlamı “kötü yer”dir. Bu çalışmada distopya, hem yazınsal bir tür hem de bir kavram olarak
ele alınmıştır. Distopya, en yalın anlamı ile “olmayan iyi yer”i işaret eden ütopyanın tam
karşısında durur. Ütopyalardaki mükemmellik iddiasındaki toplumlarda, eşitlik ve ortak mülkiyet uğruna, özgürlük, mahremiyet ve birey olma bilincinin yok edilmesi, ütopyaların açığa
çıkmamış karanlık yüzüdür ve distopyalar, bu karanlık tarafın ortaya döküldüğü “kusursuz
işleyen” toplumlar kurgulamışlardır.
Distopyalar gündelik gerçeklikten beslenirler. Genellikle içinde yaşanılan dönemi eleştiren
bir bakışla, geleceğe dair karanlık öngörülerde bulunurlar. Bu yanıyla distopyalar bilimkurgu
türünü de beslerler.
Gerek yazınsal ütopya ve distopyalarda, gerekse distopik sinema örneklerinde distopik olanın temel niteliği iktidar ve gözetim kavramları ile ilişkilidir. Distopyalardaki iktidar kavramı
hem feodal dönemin köleci anlayışından hem de modern yönetimlerin kendini gizleyen ve
en küçük toplumsal birime kadar yayan yapısından izler taşır. Iktidar ve gözetim mekanizmaları, en yalın haliyle toplumların özgürlüklerini, seçim haklarını ve mahremiyetleri yokederek onları tektipleştirmek üzere örgütlenmişlerdir.
Anahtar Sözcükler: Distopya, Ütopya, George Orwell, Özgürlük, İktidar

Abstract

Dystopia is made of two Greek words brought together, prefix “dys” meaning “bad” and
“topos” meaning “place” in Greek. Its meaning is “bad place”. Dystopia, in this study, was
handled in the context of both as a literary genre as well as themes encapsulated by this
literary genre.Dystopia, in its simplest meaning comes out of utopia marking “nonexistent
good place” and stands right opposite to it. In the realms of happiness designed by utopias,
freedom, privacy and individual consciousness sacrificed for the sake of equality and collective ownership are the dark faces of utopias that did not manifest, and dystopias envisaged
societies that “run flawless” in which this dark side is exposed.
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Dystopias are fed by casual reality. They make dark predictions about future with criticizing
eye generally the present period lived in. With this aspect dystopias feed science fiction
genre as well.
The basic feature of dystopian one both in literary utopias and dystopias and in dystopian
movie examples is related to concepts of power and surveillance. Totalitarian governments
and their applied supervisory mechanisms that enable us to assess dystopias as “dystopia” bear traces of both enslaving mind of feudal period and of structure of contemporary
administrations that hide itself and that diffuses to smallest social unit.Government and
supervision mechanisms are organized to standardize in simplest terms by destroying freedoms of societies, rights of election and privacies. Their basic principles do not change
while their faces and practices are varied in parallel to developing science and technology.
Keywords: Dystopia, Utopia, George Orwell, Freedom, Power
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Distopya Kavramı

Distopya, ilk olarak 1800’lerin sonlarında kullanılmaya başlanan bir kavramdır.
Kısa bir geçmişe sahip görünen bu kavramın tarih sayfalarındaki izi sürüldükçe,
kökleri çok derinlerde olan ütopya kavramı ile simbiyotik bir ilişkiye sahip olduğu
ortaya çıkmaktadır. Bunun nedeni distopyanın, anlam olarak ütopyaya simetrik
veya eşit olmadan, bir zıt kutbu halinde, bir gölge gibi onun sürekliliği ile beslenen ve varlık koşuluna yaslanan bir niteliğe sahip olmasıdır. Tarihsel süreç içinde
distopya, -bir düşünce biçimi olarak olmasa da- ilk yazınsal ütopya yazıldığı andan
itibaren, tasarlanan toplumsal yapıların içinde var olmuştur. Dolayısıyla distopya tarihi, ütopya tarihi ile yazınsal alanda yan yana ilerlemiştir. Bu birliktelikte
ilk göze çarpan; ütopyanın, ideal olduğu varsayılan toplumsal bir düzen ortaya
koyması, distopyanın ise, bu ideal toplumun ekonomik ve kültürel yapılarındaki
aksaklıklarını eleştirerek geleceğe yönelik uyarılarını karamsar bir bakışla ortaya
koymasıdır. En basit tanımlamaya göre iyi toplum modelini ortaya koyan ütopya
ve olası ideal toplumun olumsuz koşullarını abartılı bir yorumla eleştiren distopyadır. Her ikisi de temelde daha iyi bir toplum idealine ışık tutmayı amaçlar (Nortop, 1965).
Distopya kavramı, Oxford İngilizce sözlüğüne göre, ilk kez İngiliz filozof John
Stuart Mill’in 1868 yılında yaptığı bir konuşmasında kullanılmıştır. Mill, distopya kavramını hayal edilebilecek en kötü yönetimi ya da durumu, kaosu savaşı
ve zorbalığı tanımlamak için kullanmış ve gerçekleşmesini dilerken çok dikkatli
olunması gereken bir ütopya olarak nitelemiştir. Filozofun Yunanca bilgisi göz
önüne alınırsa, kelimeyi ‘ütopyanın tersi’ olarak değil, ‘kötü bir yer’ anlamında
kullandığı anlaşılmaktadır. Yunanca bir ön-takı olan “dys/dis”, “kötü”, “hastalıklı”
ya da “anormal” anlamına gelmektedir. “Ou” takısı ise “yok”, “değil” anlamını taşımaktadır ki ütopya (outopia) Yunanca'da “olmayan yer” anlamına gelmektedir.
Thomas More’un icadı olan Ütopya, “güzel yer” anlamına gelen Eutopia’ya bir
gönderme yapan bir sözcüktür (Eu öntakısı “iyi, güzel” anlamı katar). Dys öneki
ise, olmayan yer anlamındaki outopia ile birleşince “olmayan kötü yer” anlamına
gelir. Distopya (dys – topia) çoğunlukla ütopik bir toplum anlayışının anti-tezini
tanımlamak için kullanılan bir sözcüktür. İçinde bulunulan zamanın olumsuz, istenmeyen koşullarının doğuracağı etkilerinden yola çıkarak bunların geleceğin
dünyasındaki olumsuz yansımalarını çoğunlukla toplumsal bir kurgu düzeyinde
ele alan öngörüsel tasarımlar olan distopyalar, sanatın uyarıcı işlevini yerine getiren kehanet araçları olarak da düşünülebilmektedir(Roth, 2005).
Ütopya mantık olarak geleceğe ait olan olarak algılanmıştır. Tarihsel evrim içinde
ütopyanın tüm tasarılarının, modern zamanların bilim, demokrasi ve sosyalizmi
ile modern ütopya başlığı alında birleşmesi beklenmekteyken, bu güçler distopya
için modern bir cehennem hazırlamıştır:
“Modernizm ütopyacı özlemleri gerçekleştirmeye çalışırken ilerleme ilkeleri
üzerinde ilerliyordu. Ne var ki çağın gidişatı maksadını aşan, neredeyse tersine
çeviren bir yola girmişti. Distopya yazarlarını dehşete düşüren ve öfkelendiren,
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ilerlemenin ilkelerinin kendileri değil, onların kullanımı ve uygulanmasıydı. Her
girişim vaat ettiğinin grotesk aksi ile sonuçlanıyordu; demokrasi despotizmi, bilim
barbarlığı, akıl, akıl dışılığı üretti” (Kumar, 2006, s.186,188).
Böylece distopya çok uzak gelecek tasarılarında bulunmak ihtiyacını hissetmemiştir. On dokuzuncu yüzyılın sonlarında distopya yeni gelişmelerin etkisini kendi
zamanında ve kendi toplumlarında izleyerek, içinde yaşanılan gerçekliğin cehennemvari bir yolda ilerlediğini fark etmiş, çağdaş dünyanın biraz daha karanlık bir
resmini yapmaya başlamıştır.İlerlemeci olarak düşünülen bilimsellik ve demokrasi, uluslara esaret yolunu açmış, dolayısıyla distopyacılar bu çağdaş kötü durum için ütopyacı girişimin kendisini suçlamaya başlamışlardır. Bu bakış açısıyla
Batı’da More’un zamanından beri gerçekleşen gelişmelerin tümü, ütopyacı ilkelerin egemenliğini temsil ettikleri ölçüde, bir felaket olarak anlatıldı ve yeniden
yorumlandı. Bilim ve ilerleme, toplum içinde kurumsallaştırılmaya çalışıldığında,
ütopyacı umutların tam tersini yaratmıştı. Distopya, bu boşa çıkarılmış umutların, ütopyacı beklentilerin tam karşıtında yer almıştır (Kumar, 2006).
Distopyanın bu karşı duruşu, Aydınlanmanın temeli olan doğayı kontrol altına almak düşüncesinin yavaş yavaş Endüstri Devrimi ile birlikte meyvelerini vermeye
başladığı döneme denk düşmektedir. Bu dönem, bir anlamda ütopyacı umutların da gerçekleştiği bir zamandır. Özellikle 1773-1832 yılları arasında bölümler
halinde yazılan Goethe’nin Faust’u, Aydınlanma Çağı’nın ve bilimsel devrimlerin
getirilerine duyulan kuşkuyu yansıtır niteliktedir. Ancak duyulan kuşkunun doruk
noktası Mary Shelly’nin Dr. Frankenstein (1818) adlı romanında ortaya çıkar. Bu
romanda Aydınlanma Çağı’nın temsilcisi olan Dr. Frankenstein, bu çağın gereklerine uygun olarak doğayı egemenlik altına alma yolundaki çabalardan birini gösterir. Mezarlardan topladığı parçalarla dirilttiği ölü ise doğanın gazabı kimliğine
bürünerek bu bilimsel çabanın cezasını verir. M. Shelly’nin Frankenstein romanı,
içinde ütopyacı özlemleri barındıran bilimsellik ve ilerleme ideali ile girişilen çabanın bir karabasana dönüşmesini anlatır. Bu anlamda distopya-ütopya birlikteliği konusuna iyi bir örnektir:
“Frankenstein’in ona modern bilimin güçleri tarafından bahşedilen Tanrı
benzeri yeteneği sadece kaos ve umutsuzluk üretir ve bu ütopya ile distopya arasındaki bağın altını çizer. Distopya enerjisini ütopyacı umutların
ve özlemlerin başarısızlığından alır. Frankestein’da, “insanın kusursuzlaşabilirliği” ütopyacı vaadi, dünyayı harap eden “kötücül bir iblis” kâbusuyla
son bulur. Böylesi bir sonuç koşullara bağlı veya rastlantısal değildir, ütopyacı girişimin mantığından ileri gelir”(Kumar, 2006, s.197).

Sonuç olarak Frankestein’daki canavar, romantiklerin mekanik insan imgesine
karşı korkularını ifade eden, modern bilim ve felsefenin odağındaki insanın, insanlıktan çıkarılmasına yönelik romantik itirazın standart figürü haline gelmiştir.
Sonrasında Karel Kapek’in yazdığı R.U.R. (1921) ile birlikte yapay/mekanik insan
figürü, genellikle insanüstü güç, zekâ ve tahrip etme kapasitesi ile donatılmış in-
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san benzeri makineler olarak androidler, cyborglar, insanlaşmış robotlar bilimin
getirilerine karşı olumsuz bir bakış açısı taşıyan distopya yazınında ve bilimkurgu
yapıtlarında sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Frankenstein bu anlamda modern
bilime duyulan kuşkuların da cisimleşmiş halidir. Bu insan denetiminden kurtulan
ve insanlığı yok etmeye çalışan gizemli ve kötücül gücün hayaletini Wells, onun ilk
distopik masalı olarak nitelenen Dr. Moreu’nun Adası’nda en etkili şekilde kullanmıştır. Frankenstein ile birlikte somutlanan bilimsel ilerleme ve teknolojik gelişmelere duyulan kuşku 1945 sonrasının atom çağında, genel olarak distopik bakış
açısına sahip olan bilimkurgunun standartlaşmış bir aracı olmuştur.
Birinci Dünya Savaşı’nı takip eden yıllar, distopyaların klasik dönemini oluşturur.
Kitlesel işsizlik, zulüm ve gaddar yönetimler ve dünya savaşı yeni kuşak düşünürler için akıl ve bilime duyulan kuşkuyu net bir biçimde inançsızlığa dönüştürmüştür. Akıl ve bilim saptırılmış bir şekilde kullanılmış ve kâbusla sonuçlanmıştır. Bu
dönemde ütopyacı düşüncenin içinde bulunan geleceğe bakma dürtüsü varlığını korurken, geleceğin artık korkulacak bir nitelikte olduğu kanısı yaygın
bir inanışa dönüşür. Bu korku imgelerinin somutlaştığı en önemli yapıtlar,
kuşkusuz yazınsal distopyalar arasında en bilindik olanlardır. Yevgeny Zamyatin
Biz’i, Aldous Huxley Cesur Yeni Dünya’yı ve George Orwell Bin Dokuz Yüz Seksen
Dört’ü geleceğe dair tüm ümitlerin tükendiği, totaliter yönetimlerin egemenliğindeki cehennemler olarak kurgulanmıştır. Distopyaların temel karakteristiğini
vermelerinin yanı sıra Orwell’in distopyası çarpıcı bir “şimdi eleştirisi” içermesi
bakımından değerlendirilecektir.

Bin Dokuz Yüz Seksen Dört/George Orwell*

Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, George Orwell tarafından yazılmış politik bir romandır. Özellikle kitapta tanımlanan “Big Brother” (Büyük Birader) her türlü zorba
diktatörlükleri anlatan bir kavram olarak günümüzde de sıklıkla kullanılmaktadır.
Roman, Avrupa'daki Son Adam (The Last Man in Europe) ismiyle yazılmış, ilk kez
8 Haziran 1949'da yayınlanmıştır. Hikâye, distopik bir dünyada, İngiliz Sosyalizmi
(İngsos) olarak adlandırılan totaliter bir yönetim sekline sahip, Okyanusya adlı
hayali ülkede geçer. Ülke, Büyük Birader olarak anılan yarı kutsal bir lider ve bu lidere kayıtsız şartsız bağlı üyelerden oluşan İngsos Partisi tarafından yönetilmektedir. Parti, iktidarını sürekli gözetim ve tüm Okyanusya vatandaşları tarafından
artık kanıksanmış olan, “herkesin herkesi ihbar edebileceği” bilgisi ile sağlamlaştırmaktadır.
Romanın geçtiği dönemde dünya, değişen ittifaklar içinde sınırlı ama sürekli bir
savaş durumunda bulunan üç büyük devlete bölünmüştür. Yirminci yüzyılın başında Rusya’nın Avrupa’yı, Amerika’nın da Britanya’yı ele geçirmesi sonucunda
Avrasya ve Okyanusya adında iki büyük devlet kurulmuştur. Üçüncüsü Uzakdoğu’daki Doğu Asya Devleti’dir. Okyanusya’da egemen ideoloji İngiliz Sosyalizmi
anlamındaki İngsos, Avrasya’da Yeni Bolşevizm, Doğu Asya’da kendini adamak
anlamına gelen Ölüme Tapınma’dır. Yirminci yüzyıl dünyasında, bu üç süper güç
25 yıldır savaş halindedir ve müttefikler sürekli değişmektedir. Ekonomi savaş
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üzerine kurulmuştur. Amaç, ne bağımsızlıkların korunması ne de ülkelerin refah
seviyeleri ile ilgilidir. Çünkü dünyayı aralarında paylaşmış ve güçleri eşit olan bu
üç devletin zaten birbirlerini yenmeleri olanaksızdır.Asıl amaç, gelişen makine
teknolojisinin sonucunda ortaya çıkan üretim artığının sürekli tutulan savaş durumu ile çözülmesidir:
Bu savaşın amacı, sürekli savaşa yönelik sarf malzemesinin üretilmesini
sağlayarak isçileri meşgul etmek, toplumların ekonomik düzeyini kronik bir
yokluk seviyesinde tutmak, üretim fazlasını savaş giderlerine ayırarak diğer
ülkelerdeki ucuz emek gücünü ele geçirmek ve toplumsal ilerlemeyi durdurmaktır. Savaşın sürekliliği ise toplum psikolojisini -iktidarın istediği- korku
ve nefret seviyesinde tutulmasını sağlamaktadır (Orwell, 2007, s.181).

Aynı zamanda bu sürekli savaşta olma hali iktidar sahiplerinin konumlarını sağlamlaştırır ve insanların yönetimi sorgulamalarını engeller (Orwell, 2007). Genel
olarak savaş atmosferinin, herkesi sürekli heyecanlı ve tetikte tutması gibi sağlıklı
bir etkisi vardır ve bunun yarattığı tehlike duygusu tüm gücün küçük bir sınıfın
elinde bulunmasını doğal ve kaçınılmaz kılar (Kumar, 2006).
Romandaki olaylar, Okyanusya ülkesinin Doğruluk Bakanlığı’nda, görevi iktidardaki parti adına tarihi yeniden düzenlemek olan Dış Parti üyesi Winston Smith
odağında gelişir. Hikâye üç bölümden oluşmaktadır: İlk olarak Okyanusya ülkesinin yönetimi ve ülkede yaşanan günlük hayat Winston’un gözünden anlatılır.
İkinci bölümde Winston’un Julia adında bir kadınla girdiği yasak ilişki ve Parti yönetimine karşı çıkan düşünceleri konu alınır. Bu bölüm Winston'un içinde giderek
büyüyen isyanla başlayıp, onun düşünce polisleri tarafından gözaltına alınmasına
kadar sürer. Son bölümde ise Winston'un gözaltına alınmasından serbest bırakılmasına kadar olan süreci anlatmaktadır. Sevgilisi Julia ile birlikte yalana ve her
yerde bulunan düşünce polisine isyan eder. Yakalandıktan ve işkence gördükten
sonra Smith, Julia'yı ele verir. Bireysellik hakkındaki tüm hayallerini, gördüğü işkenceler sonrasında, gözünü yaşam alanlarının her yerine diken Büyük Birader'e
karşı duyduğu “sevgi” yüzünden feda eder. Yeniden sisteme uygun bir vatandaş
haline getirilir.
Orwell, distopyasında yakın geleceğin olabilecek en karanlık resmini çizmiştir.
Huxley ve Zamyatin’in aksine bilimsel ve teknolojik gelişmelerin tertemiz, hatta
steril ortamlarındaki kölelik yerine, herhangi bir çıkış umudunun olmadığı, hem
kötü şartların hem de köleliğin olduğu bir dünya kurar. Okyanusya vatandaşları
sürekli yokluk ve sefalet içinde yaşarlar. Parti’nin bizzat oluşturduğu bu sefalet,
insanları daha kolay denetlemek ve düşünmelerini engellemek içindir. Maslow’un ünlü ihtiyaçlar hiyerarşisinde belirttiği gibi, ancak en temel insani gereksinimler karşılanırsa insanlar düşünsel anlamda gelişmeye başlarlar. Dolayısıyla
Parti, bireyleri temel ihtiyaçlarını “karşılamaya çabalama” halinde tutmaktadır.
İnsanlar, pis kokan apartmanlar, genelde çalışmayan asansörler, ucuz sigara ve
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içki, kalitesiz yapay çay, insanların üzerlerine uymayan giysiler, sağlıksız yüzler,
yemekhanelerde verilen kusmuk benzeri yemekler, belirli aralıklarla bombalandığından harabeye dönmüş sokaklar ve duvarlar arasında yaşamak zorundadırlar.
Duygusal enerjinin kontrolü için, bireylerin cinsellikleri sürekli bastırılmaktadır ve
cinsellik sadece üremek, devlete faydalı olacak bireyler oluşturmak için var olabilmektedir. Bastırılan enerji ve duygular Parti düşmanlarına yönelik savaş ateşine dönüştürülür ya da iki dakikalık nefret seanslarıyla deşarj edilir.⃰
Okyanusya ülkesinin lideri Büyük Birader’in altında Okyanusya nüfusunun yüzde
ikisi kadar küçük bir azınlığı oluşturan İç Parti yönetimi yer alır. “Devletin beyni”
sayılan İç Parti’nin ardından, “devletin elleri” olarak adlandırılan ve toplumun orta
sınıf memurlarını oluşturan Dış Parti; Dış Parti’den sonra ülke nüfusunun yüzde
seksen beşini oluşturan proleterler gelmektedir. İlke olarak bu sınıflara üyelik,
kalıtımsal olmayıp, herkese on altı yaşında uygulanan bir sınava göre belirlenir.
Adaylar sınav sonucuna göre Parti’nin herhangi bir bölümünde görevlendirilirler.
Nüfus çoğunluğunu oluşturan proleterler yani isçi kesimi ise alt sınıfı oluşturur.
Düşünmeyi öğrenememiş kimseler olarak nitelenen proleterlere, bir üretim aracı
olarak görevlerini eksiksiz yerine getirdikleri sürece parti eliyle cinsel içerikli yayınlar, kumar ve fabrikasyon edebiyat sunulur. Proleterlerin tüm hayatları, ağır
işçilik, ev işi, çocuk bakımı, komşu kavgaları, sinema, futbol, bira ve kumardan
oluşmaktadır. Parti içine alınmayan proleterlerin yetenekli ve akıllı olanları ise
düzen için bir tehdit oluşturmamaları için “düşünce polisi” tarafından yok edilmektedir. (Romanda bu işlem buharlaştırma olarak tanımlanır. Buharlaştırılan kişinin - bu kişi parti üyesi de olabilir - geçmişine hatta yaşadığına ilişkin tüm bilgiler
yok edilir, dolayısıyla böyle bir kişinin yaşadığı bile artık ispatlanamaz.) Hemen
hiç bir konuda seçme hakkı olmayan parti çalışanları ise, doğumdan ölüme kadar
düşünce polisinin gözetimindedir (Orwell, 2007).
Okyanusya’da Parti üyeleri, (herhangi bir konu üzerinde fazla düşünmelerini engellemek için) çocukluklarından itibaren düşünsel bir eğitimden geçerler. Küçük
çocuklara bile öğretilebilen denetim sisteminin ilk ve en basit aşaması “suçdudurma”dır. “Suçdurdurma”, tehlikeli bir düşüncenin eşiğindeyken içgüdüsel benzeri bir tepkiyle düşünmeyi durdurmaktır. Koruyucu ve bilinçli yapılan bir aptallık
eylemidir. Ancak aptallık yetmez, yürekten inanabilme yeteneğini de gerektirir.
Yol gösterici olarak siyah-beyaz sözcüğü seçilmiştir. Örneğin, gerçek apaçık ortada iken bile büyük bir inançla siyaha, beyaz diyebilmek gerekmektedir. Üstelik
siyahın beyaz olduğunu bilmek, sonra karşıtına inandığını unutmak demektir. Bu,
geçmişin sürekli değiştirilmesini gerektirmekte, bu da çiftdüşün denilen bir düşünce sistemine bağlanmaktadır. Gerçeğin denetlenmesi anlamındaki çiftdüşün,
insanın iki çelişik düşünceyi aynı anda kabul etmesidir.
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“Çiftdüşün, İngsos ilkelerinin püf noktasıdır, çünkü Parti’nin temel işlevi,
tam bir dürüstlük taşıyan amacın yıkılmasını önlemek için bilinçli yanılmayı
kullanmaktır. Bile bile söylenen yalanlara yürekten inanmak, zararlı görülmeye başlanan bir gerçeği unutmak, nesnel gerçeklerin varlığını yadsırken
bu gerçekleri sürekli göz önünde bulundurmak gereklidir. Çiftdüşün sözcüğünün kullanımı bile çiftdüşün’ü gerektirmektedir” (Orwell, 2007. s.188).

Londra’da aynı büyüklük ve mimarideki dört bakanlığın isimleri çiftdüşün uygulamasının bir göstergesi olarak gerçek işlevleriyle çelişmektedir. Haberler, eğlence,
eğitim ve güzel sanatlardan sorumlu Doğruluk Bakanlığı yalanla; barıştan sorumlu
Barış Bakanlığı savaşlarla; yasaları ve düzeni korumakla yükümlü Sevgi Bakanlığı
işkence ve zulümle, ekonomiden sorumlu Bolluk Bakanlığı halkı aç bırakmakla uğraşmaktadır. Tarihin yeniden yazılmasından sorumlu Doğruluk Bakanlığı’nın görevi, liderin açıklamalarını da kapsayan tüm belgeleri, sürekli değişen ilke, karar ve
politikalarla uyuşacak, hatta geçmiş haberleri de kapsayacak biçimde yenilemektir. Bu görev, Sevgi Bakanlığı tarafından yürütülen baskıcı yöntemler ve bireylerin
sürekli izlendiği casusluk etkinlikleri kadar önem taşımaktadır (Casusluk çocukların eğitiminde başlar ve böylece her bireyin sadece ülkeye ve Büyük Birader’e
bağlı olmalarını sağlar: Düzenin sürekliliğini korumak için bir araç konumuna indirilen ve belirli sınırlar içinde onaylanan aile kurumunda çocuklar, ebeveynlerinin
her davranışını izleyen birer casus olarak yetiştirilmektedir. Öyle ki beyin yıkama
faaliyetleriyle çocukların yakın akrabalarının ideolojiye aykırı herhangi bir harekette bulunmaları halinde onları devlete rapor etmeleri sağlanmaktadır). Orwell,
sistemin ideal adamı Tom Parsons ve ailesini şöyle tanımlar:
“...Şişmanca, fakat çevik bir adamdı. Son derece aptal, bön, işlerin iç yüzünü
katiyen merak etmeyen ve Partiye düşünce polisinden bile daha fazla dayanak teşkil eden sadık kölelerden biri... Bu çocuklar kadıncağıza (annelerine) hayatı zehir ediyor olmalılar, diye düşündü Winston. Birkaç yıl sonra da
inançsızlık belirtileri yakalamak için annelerini gece gündüz gözetlemeye
başlayacaklardı...” (Orwell, 2007. s.26-29).

Otuz yaşın üzerindeki insanlar için çocuklarından korkmak normal sayılmaktadır.
Nitekim her ne kadar sistemin ideal adamı olsa da Parsons kızı tarafından uykusunda Büyük Birader hakkında kötü konuşarak düşünce suçu işlediği için Düşünce
Polisi’ne ihbar edilir. Okyanusya’daki gözetim ve denetim gelmiş geçmiş en despot
tiranlığın dahi ulaşamadığı bir noktaya gelmiştir. Parti üyeleri ise en sıkı gözetime
tabidirler. Yalnız oldukları zaman bile yalnız olduklarından gerçekten emin olamazlar. Uyurken ya da uyanıkken, banyoda, çalışırken veya dinlenirken gözetlenebilirler ve bunun farkında olmazlar. Yaptıkları hiçbir şeye önemsizmiş gibi bakılmaz. Yalnızken yüzünün ifadesi, uyurken sayıkladıkları, arkadaşlıkları, kendine
özgü davranışları bile titizlikle incelenir. Sadece sisteme karşı hatalı bir girişim
değil, tuhaf bir tavır, bir özgürlük duygusu belirtisi, sinirli bir hal veya bir içsel
çekişme bile gözden kaçmaz.
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Winston’un zaman içerisinde zihninde, sisteme karşı önleyemediği bir takım düşünceler oluşmaya başladığında –her an gözetlendiğini düşündüğünde- çok rahatsız olur. Parti’yi sorgulama hatta doktrinlerini kabul edememe noktasına gelmiştir.
Ne pahasına olursa olsun susmak zorunda olduğunu bilir. Zihnindeki düşünceleri
durdurmaya çalışsa da başaramaz, hiç değilse gelecek kuşaklara kalabileceğini
umarak bir defter satın alır, önceleri yazabilecek bir şey bulamaz ama farkına varmadan defalarca “Kahrolsun Büyük Birader” yazar. Winston, yazmış olduklarını
yırtıp bu işten tamamen vazgeçmeyi düşünür, ancak bu artık imkânsızdır:
...hiç fark etmezdi. Düşünce Polisi nasıl olsa yakalayacaktı onu. Çünkü bütün diğer suçları da içine alan en büyük cürümü işlemişti; “düşünme suçu”
dedikleri şeyi (Orwell, 2007. s.24).

“Düşünce Polisi” adı verilen kolluk kuvvetleri otoritenin aleyhinde düşüncelere sahip olanların bulunup ortaya çıkarılması ve etkisiz hale getirilmesiyle görevlidir. Düşünce Polisi şehirdeki ekranlar ve mikrofonlarla her yeri sürekli olarak izlemektedir
ve ekonomik üretim ve bilgi kaynakları da karmaşık mekanizmaların kullanımıyla
kontrol edilmektedir. Ayrıca Parti ile işbirliği içinde olan muhbirlerin kullanımıyla
Parti aleyhtarı oluşumlar çökertilmektedir. Sürekli gözetim altında olmaktan dolayı
yalnız kalmak söz konusu bile değildir; “Büyük Birader Seni İzliyor” mesajlarının her
ortamda vurgusuyla her şekilde gözetlendiklerini bilen vatandaşlar otokontrol sistemleriyle her an davranışlarına dikkat etmek zorunda bırakılırlar ve bireysellikleri
bu yolla kolaylıkla bastırılabilmektedir.
Okyanusya’da en büyük suç düşünce suçudur. Düşünce suçunu daha oluşmadan
engellemek için Parti’nin kullandığı en önemli araç, dili sistematik olarak bozmaktır.
“Yenikonuş” adında kurgusal bir dil, ideolojik gereksinimler için ortaya çıkarılmıştır;
temelde İngilizce olan bu yeni dil, eski dilin kelime hazinesinin büyük bir kısmının çıkarılmış olduğu ve dil yapısı olarak basitleştirilmiş bir yorumudur. Bu yeni dil aracılığı
ile düşünce alanının daraltılması, böylece düşünmeyi, dolayısıyla suçu engellemek
amaçlanmıştır. Çiftdüşün ve yenikonuş aracılığıyla karşıt anlamlı kelimeler birleştirilerek karmaşıklaştırılmış, insanların zihinleri, Parti’nin her türlü ideolojik kelime
oyunlarına inanır bir hale getirilmiştir. Bu kelime oyunları “Savaş Barıştır”, “Özgürlük
Köleliktir”, “Cehalet Kuvvettir” gibi Parti sloganlarında açıkça görülebilir. Parti psikolojik kontrol yanında bedenleri de kontrol etme yoluyla da otoritesini kurmaktadır.
Vatandaşlar her sabah toplu olarak beden egzersizlerini yapmaya zorlanmaktadırlar ve devletin kurumlarında yorucu mesai koşullarına maruz kalmalarıyla da her
zaman tükenmişlik hali içinde olmaları sağlanır. Fiziksel kontrolün bir diğer yüzü,
Parti’ye başkaldırmanın cezalandırılmasında kendini gösterir. Vatandaşlar herhangi
bir sadakatsizlik halinde sistematik işkencelerle yeniden eğitimden geçirilmektedir.
Bu yöntemle vatandaşların zihinleri “2+2=5” yaklaşımını bile kabul edecek şekilde
yeniden şekillendirilir. Sevgi Bakanlığı, ideolojiden sapanların ceza olarak itiraflarını
almakta ve tutukluların önce bu itiraflarına inanmalarını ve yaptıklarından gerçekten pişman olmalarını sağlamaktadır. Bu işlem sonunda toplum içine yeniden salıverilen kişiler, partinin otoritesinin gösterimini kendi utançlarıyla yaparlar.
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Baskı ve korkuya dayalı yönetimin katı hiyerarşisi, tarihin kitlesel denetim araçlarıyla
denetim altında tutulması ve gerçeklerin saptırılması yoluyla tarih ve gerçeklik algısının yok edilmesi, aile kurumunun siyasal gücün gözetim aracı olarak kullanılması
Bin Dokuz Yüz Seksen Dört’ün temel distopik unsurlarıdır. Durağanlık, tekdüzelik ve
kişilik yitimi, toplumsal yapıya egemen kılınmakta, distopyaların ortak bir teması
olarak bireysel mahremiyetin yok edildiği baskıcı ve denetimci iktidar yapısına, çürümüş kent mekânları eşlik etmektedir.

Sonuç

Distopyalarda anlatılan toplum yapılarında yönetim, halkın hem düşüncelerine
hem de davranışlarına hükmeder. Önemli olan tek şey iktidar sahiplerinin kendi
hedeflerini gerçekleştirmesidir. Kişilerin kimlikleri, toplum içindeki konumları önceden belirlenir; sınırları çok net çizilmiş sosyal sınıflar oluşturulmuştur. Distopik toplumlarda olası isyan girişimlerine karşı her türlü bilgi alış verişi ve serbest düşünce
sınırlandırılmıştır. İktidar, halkı sürekli denetim altında tutmak için çeşitli gözetim
teknikleri kullanır. Kurallar dışındaki her türlü söz, davranış hatta eyleme geçmemiş
düşünce, ciddi yaptırımlarla önlenir. Kişilerin zihninden geçen düşüncelerin bile kural dışı olması korku ve güvensizlik hali yaratır. Buna karşın bireyler, iktidarın uygulamalarını sorgulamaz ya da herhangi bir direnişte bulunmazlar. Kısaca söylemek
gerekirse distopik toplum tasarılarında iki temel tema belirleyici bir rol üstlenir: 1.
İktidar yapıları 2. İktidar yapılarının kontrol mekanizması olarak Gözetim.
Yazınsal alanda Zamyatin, Orwell ve Huxley’in distopyalarında gözetim pratikleri ve
totaliter karakteristik, Fromm’un Bin Dokuz Yüz Seksen Dört’e sonsöz olarak yazdığı değerlendirmede belirttiği gibi, Orwell ve Zamyatin’de siyasi biçimsellik içindeki
baskıcı Stalinist ve Nazist diktatörlüklere; Huxley’de ise katı bir uzmanlaşma ve hiyerarşi doğrultusunda hızla sanayileşen Batı dünyasındaki gelişmelerin sonuçlarına
işaret eder. Distopyalarda, tüm derinliği ve acımasızlığı ile gözler önüne serilen gözetim pratikleri bir yandan bu tip bir toplumda yaşamını sürdürmeye çalışan insanlığın içinde bulunduğu çıkışı olmayan acınası durumu resmederlerken, diğer yandan
da kişilik, mahremiyet ve güven konularını tartışmaya açar. Toplum mutluluğu adına
yok edilmiş olan birey olma bilinci, sürüye dönüştürülmüş olan insanların etrafını
kuşatan tekinsizlik duygusu içinde, ancak cılız tepkilerle varlığını sezdirebilmektedir.
Distopik kurgular, sürü çemberinin bir adım ötesine geçebilmiş olanların, tekinsiz
yolculuklarının hikâyeleridir.
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Sanal Ortamda Kentsel Markalaşma: Türkiye'deki Yavaş Kentlerin
İnternet Sitelerinin Grafiksel Analizi
City Branding Through Virtual Environment: Graphical Analysis of
Websites of Cittaslow Cities in Turkey
Yrd. Doç. Dr. Bahar Dinçakman
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Özet

Kentlerin kurumsal kimlikleri, tasarım yoluyla tanıtım araçları olmaları bakımından önem taşımaktadır. Bir kentin özelliklerini geniş kitlelere tanıtmak, fiziksel ortam kadar sanal ortamda da verimli bir görsel tasarım çalışmasını gerekli kılar. 1999'da İtalya'da kurulan Cittaslow
örgütü, nüfusu 50.000'in altında olan kasabalara açıktır. Organizasyon tüm dünyayı yavaş
hareket etmeye yönlendirmektedir. Cittaslow şehirleri, yavaş yemek, sürdürülebilir enerji,
kültürel ve sanatsal değerlerini korumak, çevrelerini iyileştirmek, tarım, altyapı vb. olmak
üzere yaşam kalitesini çeşitli biçimlerde iyileştiren yerel mekanlardır.
Cittaslow şehirleri yerel ve uluslararası turistler için misafirperver olma özelliğiyle de tanınmaktadır. Turistik gezilerin sayısında bir artış sağlanabilmesi için, yavaş şehirlerin bu misafirperver sıcaklığının ve kendine has özelliklerinin sanal ortamda da temsil edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, yerel öğeleri yansıtan çağdaş tasarım çözümleriyle yavaş kentlerin
internet sitelerinin dönüştürülmesine ihtiyaç vardır. Yerel ve kültürel kimlik özelliklerinin
grafik tasarım aracılığıyla tanıtılması, akılda kalıcılığın sağlanması açısından esastır. Gelişen
teknolojiyle birlikte yeni medyanın yoğun olarak kullanıldığı günümüzde, yavaş kentlerin
belirgin özelliklerinin grafik tasarım aracılığıyla tanıtılmasına ihtiyaç vardır. Çalışmada, Türkiye'nin 11 yavaş kentinin internet siteleri, grafiksel açıdan karşılaştırmalı semiyotik analiz ile
incelenecektir: Şavşat (Artvin), Akyaka (Muğla), Gökçeada (Çanakkale), Seferihisar (İzmir),
Taraklı (Sakarya), Yenipazar (Aydın), Yalvaç (Isparta), Perşembe (Ordu), Vize (Kırklareli), Halfeti (Şanlıurfa), Uzundere (Erzurum).
Bir kentin internet sitesinin kullanımı kolay olmalı ve görsel tasarımı estetik değerleri taşımalıdır. Yavaş kentlerin birtakım özellikleri kendine özgüdür ve bu özelliklerin internet sitesi
tasarımında görseller aracılığıyla tanıtılmasına ihtiyaç vardır. Yavaş kentlerin internet sayfasında kullanılan yazı karakterleri, görsel elemanlar özgün değerleri yansıtma işlevini taşımaktadır. Çalışma boyunca, Türkiye'deki yavaş kentlerin web siteleri basitlik, işlevsellik ve estetik
özellikler göz önünde bulundurularak incelenecektir. Analizden elde edilen bilgiler ışığında,
yavaş kentlerin daha iyi ve etkili web sitesi tasarımları için öneriler sunulacaktır. Globalleşmenin, tekdüzeliğin, metropollerin aksine, yavaş kent hareketi daha iyi yaşam koşulları için
bir itici güç sembolüdür. Özgün değerlerin, yerel özelliklerin öne çıkarılması, fiziksel ortamın
yanında dijital ortamda da önem taşımaktadır. Bir yavaş kentin dijital ortamda tanıtımı ve
markalaşması, estetik ve işlevsel grafik tasarım uygulaması ile gerçekleştirilebilir. Yerli ve yabancı turistlerin hızlı tüketimden, kalabalık kentten adeta kaçmak ve “nefes almak” amacıyla
gittiği yavaş kentler, kentsel yaşamın yoğunluğundan psikolojik ve fiziksel olarak yorulmuş
bireyler için tedavi edici işlev de görmektedir. Dijital ortamda etkili ve işlevsel tasarım anla-
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yışıyla yavaş kentlerin tanıtımı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini de arttıracaktır. Gianni Vattimo'nun "Modernliğin Sonu", Jean Baudrillard'ın "Tüketici Toplumu: Efsaneler ve Yapılar"
çalışmaları, bu araştırmanın başlıca referans kaynakları arasındadır.
Anahtar Sözcükler: Yavaş kent, internet sitesi, görsel tasarım, kurumsal kimlik, sanal ortam

Abstract

Corporate identities of cities are crucial for promotional tools through design. As well as
physical environment, an efficient visual design on virtual environment is important to reflect the characteristics of a city. Cittaslow organisation which was founded in Italy in 1999
is only open to towns with a population under 50,000. The organisation leads to slow movement around the world. Cittaslow cities are localities improving the quality of life in multiple
ways: slow food, sustainable energy, protecting their cultural artificial values, healing their
environment, agriculture, infrastructure and so on.
Cittaslow cities are also known with their hospitable feature for local and foreign tourists.
This hospitable warmth and unique characteristics are needed to be represented on virtual
environment for the increase in the numbers of touristic trips. In this sense, the websites of
cittaslow cities needs to be transformed by contemporary solutions reflecting indigenous
items. Introducing local and cultural identity features through graphic design is essential
in terms of providing a sense of remembrance. Nowadays, with the developing technology and the new media being used extensively, it is necessary to introduce the distinctive
features of slow cities through graphic design. Through the study, the websites of eleven
cittaslow cities in Turkey will be examined with comparative semiotic analysis: Şavşat (Artvin), Akyaka (Mugla), Gokceada (Canakkale), Seferihisar (Izmir), Tarakli (Sakarya), Yenipazar
(Aydin), Yalvac (Isparta), Persembe (Ordu), Vize (Kırklareli), Halfeti (Sanliurfa, Uzundere (Erzurum).
The website of a city needs to be easy of use and the visual design is to carry aesthetic
values. The cittaslow cities are unique with some characteristics and these features of them
are needed to be presented through images on their website designs. The typeface, visual elements used in the website are crucial to reflect the original values of the cittaslow
cities. Through the study, considering simple, useful, and aesthetic features, the websites
of cittaslow cities in Turkey will be investigated. In the light of the data obtained from the
analysis, suggestions will be submitted for better and effective website designs for cittaslow
cities. As opposed to all the globalization, uniformity, metropolises, cittaslow movement is
a contumacy symbol for better living conditions. In addition to the physical environment,
emphasis on local values is important also in the digital environment. The presentation
and branding of a slow city in the digital environment can be realized with aesthetic and
functional graphic design. Slow cities where local and foreign tourists go to breathe and to
escape from fast consumption and crowded city are in a sense psychologically and physically functioning to treat the fatigued individuals of density of urban life. Presenting slow
cities with an understanding of effective and functional design in the digital environment
will also increase the interest of local and foreign tourists. "The end of modernity" of Gianni
Vattimo, " The Consumer Society: Myths and Structures" of Jean Baudrillard are primary
guiding references for this study.
Keywords: Slow city, website design, visual design, corporate identity, virtual environment
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Yavaş Kent (Cittaslow) ve Kentsel Markalaşma

Cittaslow Türkiye'nin resmi internet sayfası olan "http://cittaslowturkiye.org/",
çalışmada yer alan yavaş kentler hakkında genel bilgi ediniminde ana kaynak olmuştur. Cittaslow'un resmi internet sayfası "http://www.cittaslow.org/" adresinde ise dünyanın farklı ülkelerinde yer alan Cittaslow yerleşimler, kuruma dahil
olmak için gereken maddeler, Cittaslow yerleşimler hakkındaki güncel bilgiler gibi
Cittaslow kurumu hakkında merak edilen her konuyla ilgili bilgi paylaşımı gerçekleştirmektedir.
Cittaslow Türkiye'nin internet sayfasında, yavaş kent olma felsefesi anlatılmakta, yavaş kent olmanın dört temel özelliği yavaş yaşam, kent ruhu, sürdürülebilir
kalkınma ve yavaş yemek hakkında bilgiler paylaşılmaktadır. Ayrıca TÜrkiye'deki
Cittaslow ünvanlı ve Cittaslow olmaya aday yerleşim yerleri hakkında haberler
ve yayınlar da paylaşılmaktadır. Bu kurumsal internet sayfasından yola çıkılacak
olursa, yavaş kent olmanın mantığının, gereklerinin sanal ortamda tanıtılıyor olması, toplumun yavaş yaşam konusunda bilgilendirilmesi, hızlı tüketimin yerine
çevrenin doğal şartlarına uyum sağlayarak yavaş tüketime yönelmede farkındalık
yaratılması bakımından önem taşımaktadır. Ayrıca toplumun yavaş kent hakkında bilgi edinmesinde sanal ortam üzerinden bilgi sahibi edinmesinin yanında,
merak ve farkındalık ile bu yavaş kentleri ziyaret etme isteği de canlanmaktadır.
Dolayısıyla yavaş kent ünvanlı belediyelerin resmi internet sayfalarının toplumu
yavaş kent konusunda bilgilendirmesi, yavaş kent ünvanını almalarında etken
olan özelliklerinin internet sayfası tasarımında etkili biçimde tanıtılması, bu araştırmanın temelini oluşturmaktadır.
Kentlerin kurumsal kimlikleri, tasarım yoluyla tanıtım araçları olmaları bakımından önem taşımaktadır. Debord, Gösteri Toplumu'nda meta ve gösteri arasındaki ilişkiyi dile getirmektedir: "Gösteri öyle bir birikim aşamasındaki sermayedir
ki imaj haline gelir" (Debord, 1996: 21). Bir kentin özelliklerini de geniş kitlelere
tanıtmak, fiziksel ortam kadar sanal ortamda da verimli bir görsel tasarım çalışmasını gerekli kılar. Çünkü metaya dayalı (somut göstergelere) tanıtımın başarılı
ifadesi ile kentin kurumsal kimliğinde de görsel bütünlük sağlanabilir. Kurumsal
kimlikteki görsel bütünlüğün en önemli işlevlerinden biri, görsel ve metin arasındaki uyumdur. "Görüntü kullanımı, arzu edilen etki nedir, hedef kitle kimdir,
projenin estetiği, görüntünün sunacağı fonksiyon ve genel tasarımın maceraperest veya muhafazakar olması gibi birçok faktör tarafından belirlenir. Görüntü
kullanımı tasarımın en heyecan verici yönü olabilir çünkü görüntüler izleyicide
ortaya çıkan duygusal tepki nedeniyle bir eserin sonucunu ve başarısını derin bir
şekilde etkileyebilmektedir. Bununla birlikte, kötü kullanılmış görüntüler metindeki mesajın içeriğini eksiltebilir veya etkisiz hale getirebilir" (Ambrose & Harris,
2003: 127). Arthur Asa Berger, göstergebilimcilerin, insanların metinleri kültürel arka planlarına, sosyoekonomik seviyelerine, vb. bağlı olarak oldukça farklı
şekillerde açımladıklarını savunur (2011: 71). Benzer şekilde Fuchs, sembollerin,
kültürel anlamlarla anlam kazandığını ve bireysel yaşam biçimlerini ve düşünceyi
etkilediğini dile getirmektedir (2008: 39). Kentlerin kurumsal kimlikleri de kültü-
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rel, yerel, ulusal değerlere ait sembolik ifadeleri içermektedir. Kentlerin internet sayfalarının tasarımlarında da bu sembolik ifadeler yer almaktadır. İnternet
sayfası tasarımında, yavaş kentin kendine özgü değerlerinin yerli ve uluslararası
turistlere tanıtımı esas alındığında, görsel tasarım öğelerinin ve ilkelerinin gerekliliği söz konusudur. Bu nedenle yavaş kentlerin internet sayfası tasarımları,
"renk, basitlik ve anlaşılırlık, işlevsellik, estetik özellikler, görseller, yazılar, yavaş
şehir kapsamında gerçekleştirilen aktivitelerin duyurulması” başlıkları üzerinden
karşılaştırmalı semiyotik analiz ile incelenmiştir.
Her anlamda hızlı tüketime, aşırılığa karşı duruşu ile Cittaslow felsefesi; ürün,
kimlik, alan gibi birbirinden farklı alanlar kapsamında yok etmek yerine sürdürülebilir olmayı öne çıkarmayı amaçlamaktadır. Baudrillard "Tüketim Toplumu"nu
betimlerken "Birikme, çokluk, kesinlikle en çarpıcı betimleyici özellik. Konservelerin, giysilerin, besin maddelerinin ve hazır giyim eşyalarının aşırı fazlalığıyla büyük mağazalar, bolluğun ilk görünümü ve düzenli yeri gibi" ifadelerini kullanmaktadır (2008: 17). Şeylerin aşırılığının yarattığı illüzyon, gereğinden fazla ve abartılı
biçimde sunumu ile günümüzün tüketim toplumuna alışılmışlık, bakmada, kullanmada doyumsuzluk kazandırmıştır. "...bugün ilerleme, sürekli olarak ‘yeni’ tüketim malzemeleri —örneğin giysiler, arabalar, fikirler gibi— üreten ve bu nedenle
ayakta kalmak için daima ilerlemek zorunda olan tüketim toplumunun rutin bir
parçası haline gelmiştir" (Vattimo, 1999: 21). Tüketimin "alan" kapsamında aşırılığı düşünüldüğünde kentler, ilk akla gelendir. Jameson'a göre "Küçük kentin
özerkliği, bugün kaybolmuştur. Bir zamanlar harita üzerinde ayrı bir yer gibi görünen bir nokta, özdeş ürünler ve standartlaştırılmış uzamların birbirini izlediği bir
süreç içinde gözle görülmez bir yoğunlaşmayı deneyimlemiştir" (Jameson, 2011:
385). Göç, çoğalma, merkezi noktalar olan kentlerde toplaşma, bir örnek yaşantıları da beraberinde getirmiştir.
Sürdürülebilirlik, günlük yaşantıların yanında tasarıma da yansımaktadır. Dolayısıyla pek çok tasarımcının tasarım sürecinde sürdürülebilirliği sağlamak adına alternatifler üretmesini de zorunlu kılmaktadır. “Bugün pek çok tasarımcı,
tasarımın zaman içinde değişen, dönüşen –hatta eskiyen- bir şey olduğu fikrini
benimsemekte ve bu durumdan doğan kontrol kaybını kabullenmektedir. Yeni
tasarımcı kuşak, kültürle bağlantılı olduğunda, sürdürülebilir tasarımın nasıl görünebileceği ve nasıl görünmediği üzerine denemeler yapmaktadır" (Twemlow,
2008: 60). Gerek gündelik yaşamda birbirinden farklı firmalarda, resmi kurumlarda, gerek tasarım alanında sürdürülebilirlik konusunda benzer kaygılar taşınırken; Cittaslow felsefesini benimseyen belediyelerin tasarım anlayışlarında durum nasıldır? Cittaslow felsefesinde yavaş yaşam, kentlerin kendine özgü tarihi,
kültürel, yerel dokusu, yemekleri, ürünleri konusundaki sürdürülebilirlik önem
taşımaktadır. Cittaslow belediyelerin kaygısı da genel olarak bu kapsamdadır. Bir
Cittaslow kentin yavaş yaşam felsefesine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar ne
kadar yeterli olsa da bu çalışmaların sanal ortamda ve gerçek yaşamda topluma
sunumundaki başarı, amaca hizmet eden, sürdürülebilirliği yansıtan bir tasarım
anlayışıyla doğru orantıdadır. Sanal ortamda, sosyal medya aracılığıyla toplu-
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ma ulaşmak güncel bilgi paylaşımında kolaylık sağlamaktadır. “Sosyal platformlar hedef kitlenin markaya ilişkin duygularını ve düşüncelerini paylaşmasına olanak sağlamakta; işletmeler bu yolla temel değer önerilerini aktarabilmekte ve
öykülerini paylaşabilmektedir” (Pirtini, Onurlu & Tığlı, 2013: 210). Ayrıca ticari
ve resmi kuruluşlar da hedef kitleleriyle güncel paylaşımlarını sosyal platformlar
üzerinden gerçekleştirmektedir. Cittaslow'un resmi web sayfasının sol yanında
sosyal platform bağlantılarını içeren butonlar yer almaktadır. Belediyeler de sosyal platform konusunda çalışmalar gerçekleştirmekte; halkıyla iletişim kurmanın
yollarını bu şekilde geniş yelpazede tutmaktadır.
Kentsel markalaşma, kentin fiziksel şartlarında gerçekleştirilen etkinliklerin yanı
sıra, görsel tasarımı ile akılda kalması bakımından da önemlidir. Bu aşamada,
grafik tasarımcının rolü önemlidir. Çünkü “grafik tasarımcı, nesne/varlığa kendi
gerçekçi görüntüsü dışında simgesel nitelikler kazandırarak anlatıma dönüştürebilmektedir (Turgut, 2013: 41). Örneğin Cittaslow logosunda yer alan salyangoz
yavaşlığı, kent silüeti ise yavaşlığı benimseyen kentleri simgelemektedir. “Nesnel
gerçekliği içinde bir figür, içeriği yansıtacak biçimde dönüştürülerek tasarımdaki
iletinin taşıyıcısı haline gelebilmektedir” (Turgut, 2013: 115). Yavaş kentlerin internet sitelerinin tasarımları aracılığıyla yavaş kent felsefesini izleyiciye aktarma
kaygısı da kentsel markalaşmanın başarısıyla doğru orantılıdır.

Görüntü 1: Cittaslow logo

Türkiye'deki Yavaş Kentlerin İnternet Sitelerinin Grafiksel Analizi

Çalışmada, Türkiye'nin 11 yavaş kentinin internet siteleri -Şavşat (Artvin), Akyaka
(Muğla), Gökçeada (Çanakkale), Seferihisar (İzmir), Taraklı (Sakarya), Yenipazar
(Aydın), Yalvaç (Isparta), Perşembe (Ordu), Vize (Kırklareli), Halfeti (Şanlıurfa),
Uzundere (Erzurum)- grafiksel açıdan karşılaştırmalı göstergebilimsel analiz ile
incelenmiştir. Tablonun içeriğinde “belediye, internet sayfa adresi, belediyenin
logo tasarımı, Cittaslow logo kullanımı, internet sayfasının dil seçeneği (İngilizce)
ve yavaş şehir aktivitelerinin duyurusu” başlıkları yer almaktadır. Göstergebilim-
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sel analiz aşamasında ise “renk, basitlik ve anlaşılırlık, işlevsellik, estetik özellikler,
görseller, yazılar, yavaş şehir kapsamında gerçekleştirilen aktiviteler” başlıkları
dikkate alınarak çalışılmıştır.
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Görüntü 2. Akyaka Belediyesi internet sayfası

Akyaka (Muğla): Akyaka Belediyesi'nin internet sayfasında Cittaslow olduklarına
dair herhangi bir gösterge bulunmamaktadır. Ayrıca yerleşimin önemini görsel
tasarımla vurgulamak adına logo tasarımı, Cittaslow felsefesini içeren etkinliklere
dair bilgilendirme gibi unsurlar da yoktur. Belediye başkanının görseli, sahilden
bir görüntü ve video internet anasayfasında görülmektedir. İnternet sayfasının
düzeninde ilgi çekici bir tasarımın varlığı söz konusu değildir.

Görüntü 3. Gökçeada Belediyesi internet sayfası

Gökçeada (Çanakkale): Gökçeada Belediyesi'nin internet giriş sayfasında akan
Gökçeada'nın farklı saatlerde çekilmiş görselleri bir yerleşim yerinin konumu,
öne çıkan özelliklerini göstermesi bakımından işlevsellik taşımaktadır. Ayrıca internet sayfasında yer alan yazılar beyaz zemin üzerinde mavi renkle yazıldığından
okunurluğu kolaydır. İnternet sayfası başlıkları yavaş şehir hakkında bilgiye kolay
ulaşım açısından da yeterlidir. Belediye başkanının her sayfada fotoğrafının kullanılması ise yönetimin öne çıkmasına neden olmuştur. Oysa ki, yerli ve yabancı turistlere bir Cittaslow olan Gökçeada'nın tanıtımı için, manzarası dışında öne çıkan
yerel, kültürel örneklerinin internet sayfasında sunumu daha yerinde olacaktır.
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Görüntü 4. Halfeti Belediyesi internet sayfası

Halfeti (Şanlıurfa): Gökçeada gibi Halfeti'nin de internet sayfasında belediye
başkanının üç fotoğrafı görülmektedir. Halfeti'nin görseli internet sayfasında üst
bantta yer almaktadır. Mavi tonlardaki zmein üzerine siyah kuşak yerine başka
tonlar kullanılsaydı internet sayfasında daha dinamik bir renk ilişkisi sağlanabilirdi. Sayfada yazılar okunaklı, başlıklar arası boşluklar okunurluğu sağlamaktadır.
Projelerimiz başlığı tıklandığında herhangi bilginin olmadığı görülmektedir. Halfeti'de yaşam başlığında da Cittaslow olan bu yerleşim yerine ait herhangi bir bilgi
paylaşımı söz konusu değildir.

Görüntü 5. Perşembe Belediyesi internet sayfası

Perşembe (Ordu): Perşembe'nin internet sayfasında mavi, beyaz ve gri zeminde
ve yazılarda kullanılmıştır. Yazılar okunaklı, yazılar arası boşluk yeterlidir. İnternet
sayfasında Perşembe'nin tarihi, ulaşımı, turizmi, coğrafyası, projeler gibi birçok
başlık açıklanmıştır. Ancak Perşembe'nin Cittaslow olduğu, sayfanın en altında
yer alan bağlantı ikonları arasında görülmektedir. Aslında oldukça değerli olan bu
özelliğin belediyenin logosunun da bulunduğu üst bantta belirtilmesi ve Cittaslow
olmanın koşullarının açıklanması, Cittaslow felsefesine dikkat çekilmesi açısından
önemlidir.
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Görüntü 6. Şavşat Belediyesi internet sayfası

Şavşat (Artvin): Şavşat Belediyesi'nin logosunun altında "Cittaslow Şavşat" yazısının olduğu, Cittaslow logosunun internet sayfasının sağında Türkiye haritası,
Türk bayrağı ve Atatürk görseliyle birlikte kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca Şavşat'ın manzaralarının görseller olarak sayfada aktığı görülmektedir. Beyaz zemin
üzerinde gri yazılar, okunaklıdır. "Kent Rehberi" başlığı altında Şavşat'a dair geniş
bilgi paylaşımı söz konusudur.

Görüntü 7. Seferihisar Belediyesi internet sayfası

Seferihisar (İzmir): Cittaslow logosu, Seferihisar Belediyesi logosu ile internet
sayfasının sol üst kısmında bütünlük oluşturmaktadır. Açık mavi, beyaz ve siyah
sayfada zeminde ve yazılarda kullanılmıştır. Seferihisar'ın internet sayfasının tasarımının, diğer belediyelerin internet sayfalarıyla karşılaştırıldığında etkinliklerin görseller, logolar aracılığıyla tanıtımı, yazılar arası ilişkilerin kurulması, belediye logosunun özgünlüğü gibi estetik özellikler bakımından daha başarılı olduğu
görülmektedir.
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Görüntü 8. Taraklı Belediyesi internet sayfası

Taraklı (Sakarya): Taraklı'nın internet sayfasına bakılıdğında Taraklı Belediyesi'ne
ait bir logo tasarımının olmadığı, sadece yazı ile belediyenin isminin belirtildiği
görülmektedir. Bu internet sayfasında da yerleşim yerine ait görseller sloganlarla
birlikte bant üzerinde yer almaktadır. Ancak üst bant dışında belediyenin sayfasındaki bilgiler oldukça azdır ve birçok bağlantı tıklandığında "güncellenmektedir" yazısı ile karşılaşılmaktadır. Taraklı'nın Cittaslow olduğuna dair hiçbir bilgi
internet sayfasında yer almamaktadır.

Görüntü 9. Uzundere Belediyesi internet sayfası

Uzundere (Erzurum): Uzundere'nin internet sayfasında da belediye başkanının
fotoğrafları oldukça büyük görseller olarak yer almaktadır. İnternet sayfasının
sağ üst köşesinde Cİttaslow logosu yer almaktadır. İnternet sayfasının altında bir
bağlantı Cittaslow Türkiye sayfasına bağlanmaktadır ancak Uzundere'nin internet sayfasında Cittaslow felsefesine, yapılan etkinliklere ait herhangi bir bilgi yer
almamaktadır. Belediyenin internet sayfasında başlıklar karmaşıktır, aranan bilgiye ulaşmak için çaba harcamak gerekmektedir. Zeminde Uzundere görseli yer
almaktadır ancak görüntünün tamamı görünmediği gibi, sayfada da karmaşık bir
görünüme neden olmaktadır.
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Görüntü 10. Vize Belediyesi internet sayfası

Vize (Kırklareli): Vize'nin internet sayfası oldukça eksik görülmektedir. Yazıların
ve görsellerin kullanımı, sayfanın planı estetik bakımdan yetersizdir. Sayfanın alt
kısımlarında üyelikler başlığı altında Cittaslow logosu görülmektedir.

Görüntü 11. Yalvaç Belediyesi internet sayfası

Yalvaç (Isparta): Yalvaç'ın internet sayfasında da belediye başkanının büyük görseli, etkinliklerle yan yana kullanılmıştır. Cittaslow sayfanın altındaki bantta diğer
bağlantılarla birlikte kullanılmıştır. Zeminde Yalvaç'a ait bir görüntü yer almaktadır. Başlıklar okunaklı ve bağlantılar kullanışlıdır. İngilizce seçeneği sağ üst köşede
bulunduğu halde etkin değildir. Yalvaç'ın Cittaslow olmasını sağlayan özellikleri
de sayfada görülememektedir.
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Görüntü 12. Yenipazar Belediyesi internet sayfası

Yenipazar (Aydın): Yenipazar Belediyesi’nin internet sitesi bulunmamaktadır. Ancak Facebook sayfası üzerinden belediyenin faaliyetleriyle ilgili birkaç güncel bilgi
paylaşımı gerçekleştirilmiştir. Son paylaşımın 2014 yılında gerçekleştirildiği dikkate alındığında, bu sayfanın etkin olarak kullanılmadığı görülmektedir.

Tartışma ve Sonuç

Türkiye’nin 11 yavaş kentiyle ilgili elde edilen bilgiler ışığında, Akyaka ve Yenipazar Belediyesi’nin logo tasarımının bulunmadığı ve internet sayfasında da kullanılmadığı görülmüştür. Belediyenin “cittaslow” ünvanı aldığını internet sayfasını
ziyaret eden okuyuculara belirtmek amacıyla Cittaslow logosunu kullanan 5 belediye bulunmaktadır (Şavşat, Seferihisar, Uzundere, Vize ve Yalvaç Belediyesi).
Belediyenin internet sayfasını ziyaret eden yabancı turistlere bilgi verilmesi açısından dil seçeneğini içeren 3 belediye bulunmaktadır (Gökçeada, Seferihisar ve
Vize Belediyesi). Yavaş şehir felsefesinde ilerleyen belediyelerin bu faaliyetlerini
internet sayfası üzerinden de duyurmaları, sanal ortamda bilgilerin ilgili yerel
halk ve turistlerle paylaşımı açısından önem taşımaktadır. Bu kapsamda, 7 belediyenin güncel olarak yavaş şehir faaliyetlerini internet sayfalarından duyurdukları görülmüştür (Gökçeada, Perşembe, Şavşat, Seferihisar, Uzundere, Vize ve
Yalvaç Belediyesi).
İnternet sitelerinin estetik durumunun sorgulanması aşamasında, birçok belediye sayfasının tasarım açısında yetersiz olduğu ayrıca bilgi paylaşımlarında da
eksikliklerin olduğu görülmüştür. Çalışmada Türkiye'deki yavaş kentlerin internet
sitelerinin tasarım aracılığıyla yavaş kent felsefesini izleyiciye aktarma kaygısı,
kentsel markalaşmanın başarısıyla doğru ortantılı olduğu görülmüştür.
Yavaş kentler, günümüz kapitalist toplumunu oluşturan bireylerin iş-ev arasında sıradanlaşan yaşantılarına alternatif turizm niteliği gibi görülse de, yavaş kent
mantığının algılanması ve yaşamlara asgari düzeyde de olsa uygulanması dolaylı
hedeflerden biri olarak görülebilir. Türkiye'deki yavaş kentler bu çalışma kapsamında araştırılırken Eğirdir'in Cittaslow ünvanını kazanmasıyla sayının 11'den
12'ye çıktığı düşünüldüğünde, ülkemizin yemek çeşitliliği, coğrafi, kültürel, tarihi
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özellikler bakımından zengin olan yerleşim yerlerinin yavaş kent olabileceği düşünülmektedir.
Hızlı tüketimin genel kabul gördüğü günümüz toplumunu bilinçlendirme amacıyla, yavaş kent internet sayfalarında periyodik olarak değişen yavaş yaşam standartlarıyla ilgili kapsül bilgilerin de eklenmesi zorunluluk taşımaktadır. Bu bilgiler,
internet sayfası tasarımında dikkat çekecek belirginlikte düzenlenmelidir.
Yavaş kent seçilen yerleşim yerlerinin Cittaslow kapsamında gerçekleştirilen etkinlikleri internet sayfası aracılığıyla toplumla paylaşması, toplumu çevreyi korumak ve yavaş yaşama dair gündelik yaşamda uygulanacak basit ancak uzun
vadede düşünüldüğünde etkili olacak faaliyetleri aktarmak bakımından önem
taşımaktadır. Örneğin Seferihisar belediyesinin atık yağlarla ilgili bilgi verilmesi
için bir hat oluşturması ve bunu internet sayfası üzerinden duyurması, günlük
tüketim ihtiyaçların giderilmesinde yapay ve atık malzemeleri (plastik, kağıt, yağ
vb.) en aza indirgemek bakımından güzel bir örnek oluşturmaktadır.
Cittaslow seçilmiş yerleşim yerlerinden bir çoğunun internet sayfasında, yöreye
özgü yerel, kültürel, coğrafi özellikleri, mutfağı, gezilecek yerleri gibi bilgilerin olmadığı görülmüştür. Günümüzde internet üzerinden bilgi araştırılmasının yoğun
yapıldığı düşünüldüğünde, belediye sayfalarındaki bu eksikliğin giderilmesinin
gerektiği düşünülmektedir.
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Güncel Sanatta Yeni Canlı Türleri: Hibritleşme ve Metamorfoz
New Species in Contemporary Art: Hybridization and Metamorphosis
Arş. Gör. Hatice Doğan
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

Özet

Değişik kültürlerin mitolojilerinde yarı insan yarı hayvan hibrit canlılara rastlamaktayız. Bu
hibrit varlıklar, öykülerde bazen doğuştan bazen kendilerine verilen bir ceza sonucu bulundukları biçime dönüşürler. Günümüz dünyasına geldiğimizde,teknolojik, bilimsel ve sosyolojik ilerlemelerin değiştirdiği yaşam koşulları canlılarda da istenen ve istenmeyen türde değişmeleri beraberinde getirmiştir. Radyasyon, çevre kirliliği, vs. gibi etkenlerle canlılarda oluşan
mutasyonlar en başta kanser gibi hastalıklar olmak üzere, sakat, deforme yeni nesillerin oluşumuna da sebep olmuştur. Bilimdeki hızlı gelişmelerin sonucunda, geldiğimiz bu noktada,
dünya üzerindeki canlı türlerinin geleceği ile ilgili endişeler, güncel sanatta da yansımasını
bulmuştur. Leah Brown, Patricia Piccinini, Cameron Stalheim,Ishibashi Yui, Jonathan Payne,
Willy Verginer, Matthew J. Levin, Choi Xooang gibi sanatçılar, eserlerinde insan türünün fiziksel olarak dönüşebileceği biçimleri hayal ediyor, insanın başka türlerle hibritleşmesi veya
metamorfoza uğraması sonucu ortaya çıkabilecek yeni canlı türlerini sunuyorlar. Ortaya
konan grotesk eserler izleyicide aynı zamanda, hem ironiden doğan gülme, hem korku ve
tiksinti duygularını uyandırmaktadırlar. Korku ve tiksintinin sebebi, üretilen bu heykellerde,
tanıdık olan, alışılmış kalıplardaki bir biçim yerine bazı yönleriyle tanıdık gelen ancak tamamen yabancı bir biçimle karşılaşma, aynı zamanda tehlikede olma ve tekinsizlik hissidir. Bu
duygunun başka bir sebebi de bu tür heykellerin belirgin bir işçilikle gerçeğe oldukça yakın
bir biçimde üretilmesidir. Gerçeğine çok benzeyen tanıdık bir görüntüye orada olmaması
gereken bir parçanın eklenmiş olması ya da bir arada bulunmaması gereken parçaların bir
araya getirilmiş olması izleyicide mantık dışı bir ortamda olduğu duygusuna ve dolayısıyla
dehşete kapılmasına sebep olmaktadır. Sanatçıları bu şekilde var olmayan canlı türlerine
ait biçimler oluşturmaya iten temel güç nedir? Bu durum, gerçek dünyadan bir tür kaçış
olarak mı yoksa artık geri dönülemez noktaya gelmiş olan insan ırkının teknolojik ve bilimsel ilerlemesine karşı bir uyarı olarak mı okunmalıdır? Günümüz dünyasında yaşayan çoğu
bireyin içinde olduğu, kendine ve yaşadığı çevreye yabancılaşma, ait olamama duygusu bu
sanatçıların eserlerinde birer forma dönüşmektedir. Aynı zamanda bu sanatçılar fantezi ile
gerçeklik arasındaki çatışmadan beslenerek fantezinin içindeki gerçeği ve gerçeğin içindeki
fanteziyi araştırmaktadırlar.Bu tür sanat eserleri ile karşılaşma izleyiciyi her zaman olumsuz
olarak etkilemesiyle mi göze çarpar? İzleyicide korku ve dehşet duygusunu tetikleyen yapıt
estetik olarak etkileyici olabilir mi?
Bu bildiride daha önce adı geçen sanatçıların eserlerinden örneklerle birlikte güncel sanatta
var olan bu eğilimin sosyal, psikolojik ve kültürel olgularla ilişkisi ile birlikte sebepleri ortaya
konmaya çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Çağdaş Sanat, Grotesk, Hibritleşme, Metamorfoz, Tekinsiz
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Abstract

In the mythology of different cultures ween counter half-human, half-animal hybrid creatures.These hybridentities sometimes natural born this way, sometimes turn out to be the
form in which they are consequently given to them as a punishment. When we come to
the present world, the living conditions that technological, scientific and sociological progress have changed have brought about the desired and undesirable kinds of changes in
living things. Mutations originated from factors like radiation, environmental pollution, etc.
Caused the diseases begin with cancerandoccur deformed, disabled new generations. As a
result of rapid developments in the science, at this point we have come, concerns about
the future of the living species on the earth, also reflected on contemporary art. Artists
such as Leah Brown, Patricia Piccinini, Cameron Stalheim, Ishibashi Yui, Jonathan Payne,
Willy Verginer, Matthew J. Levin, and Choi Xooang, imagine the ways which the human
species can physically transform in their works. The new living creatures that can come up
with hybridize human and other species or metamorphosis. Grotesque works produced by
these artists, evoked the feelings of laughter bornout of irony, fear and disgust, at the same
time. There as on for fear and disgust is that in these produced sculptures, encountering a
familiar with some aspects but totally foreign form, rather than a familiar, common pattern,
at the same time being in danger and a feeling of uncanniness. Another reason for this
feeling is that these sculptures are produced in a way that is close to the truth with a certain
skill. Added a piece that should not be there to a familiar image that is very similar to there
alorthe parts that should not be together have been brought together caused the audience
feel like in an illogical environment and therefore be terrified. What is the main force that
forces artists to create forms of new living species that do not exist in thisway? Should this
be read as a kind of escape from the real world or as a warning against the technological
and scientific progress of the human race that has now come to an irreversible point?
The feeling of being alienated from self and environment live in and feeling belonging now
here that most people living in today's world is transformedin to works of these artists. At
the same time, these artists are feeding on the conflict between fantasy and reality, exploring the reality in fantasy and the fantasy in reality. Does encountering with such works of art
draw the attention always with affecting the audience adversely? Could it be aesthetically
impressive the work of art which trigger the sense of fear and horror in the audience?
In this paper, this tendency, which exists in contemporary art along with the examples of the
artists mentioned earlier, will be triedto be revealed in relation to the social, psychological
and cultural events.
Keywords: Contemporary Art, Grotesque, Hybridization, Metamorphosis, Uncanny
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Aristoteles sanat eserinde bizi çeken şeyi açıklarken estetik beğeninin belki de
en ilkel halini önerir: İzleyici kendisiyle, hayatıyla bağlantısını fark ettiği eserleri
beğenme eğilimindedir. Bu anlamda gerçek dünyada gördüğümüz bir nesneyi ya
da bir canlıyı gerçeğine çok yakın olarak tasvir eden eserler genellikle sanatsal
yaratıdaki ustalıkları ve el becerileri ile değer görürler. Klasik dönemde devam
eden bu tür estetik beğeni şartları modernizm’le birlikte değişime uğramış ve
estetik beğeni için, tasvirin gerçekçiliği şartı kırılmıştır. Aslında Sanat Tarihi gerçek dünyada karşımıza çıkamayacak hibrit yaratıklarla doludur. Dünya sanatında
göze çarpan ilk hibrit MÖ. 5000 yılında Mısır’daki,bir aslan ın bedenine, kadın
göğüslerine ve hükümdar Pharaoh un başına sahip olan Sphinx’tir. Homeros’un
Odysseia’sında bu tür hibrit canlılardan uzun uzun bahsedilir: İnsan yüzüne, aslan
gövdesine sahip sfenksler, yarı insan yarı boğa olan Minotaurus, yılanlarla kaplı
başıyla Medusa, belden aşağısı at bedeni şeklinde olan Kentaurus, kadın yüzüne sahip kuşlar olan Harpy’ler ve Siren’ler. Hepsinin ortak noktası, içgüdüleriyle
yaşayan hedonistik ve kötü canlıları tasviretmeleridir.Klasik Roma medeniyetinin
yeniden keşfi ile bu mitolojik canlılar Rönesans sanatına taşınmıştır. Aynı zamanda,1480 yılında toprak altında keşfedilen Roma imparatoru Neron’un Altın Ev’inin duvarlarındaki süslemelerde insan, hayvan ve bitkilerin bir arada kullanıldığı
grotesk süslemeler keşfedilmiştir. Bu keşif, dönemin sanat tarihçilerinden Vasari
tarafından, Roma döneminde bu süslemeleri “nesnelerin dünyasının parlak yansımaları ile süslemek yerine canavarlarla kaplayan barbar bir moda” olarak niteleyen Vitruvius’un görüşleri benimsenerek olumsuz eleştirmesine rağmen Rönesans sanatçılarını oldukça etkilemiş, daha sonra Vatikan duvarlarını süslemesi
için tutulan Raphael ve öğrencisi Udine, benzer karışımları kullandıkları süslemelerle Vatikan duvarlarını dekore etmişlerdir ( Bahtin,2005, s.60-61).
Klasik sanatta tasvir edilen mitolojik sahnelerde, bu hayali canlıların alegorik anlamlar yüklenerek kullanımına sıkça rastlanır. Bedenin ideal güzellikte ve oranlarda betimlendiği bu dönemde, bedenin biçimsizleşmesi, değişime uğramış gösterilmesi yalnızca bu tür mitolojik sahnelerde ve ahlaki değerlere dikkat çekmek
için, cehennem sahnelerindeki şeytani figürlerde karşımıza çıkar.
16. ve 17. yüzyılda insanların kişilik özellikleri ile fiziksel görüntüleri arasında bağ
kuran ve bu durumu çeşitli hayvanlarla ilişkilendiren fizyonomi ile ilgili çizimlerde
hayvan ile insan fizyonomisinin kaynaştırılarak kullanıldığı görülür. Giovanni
Battista Della Porta, İnsan Fizyonomisi Üzerine (1586) isimli eserinde, insan
ve hayvan dünyaları arasında paralellikler kurarak, koyun-insan, aslan-insan,
eşek-insan resimleri ortaya koymuştur (Eco,2009, s.257). Buradan yola çıkarak
söylenebilir ki, doğal dünyada en fazla empati kurduğumuz, kendimizle özdeşleştirdiğimiz canlılar hayvanlardır. Onları evcilleştirmemize rağmen, hayvanlar bizde
vahşilik, hastalık ve kontrol edilemezlik korkusunu uyandırırlar. Hayvan bedeni
ile ilişkimiz ise oldukça çelişkilidir: Hayvanları ev hayvanı olarak evimize alır, kendimize yakın tutarız, onların fizyolojik tepkilerini kendimizinkilere paralel olarak
görürüz.Örneğin laboratuvar hayvanı olarak kullanır,elde ettiğimiz sonuçların insanlar için de geçerli olacağını varsayarız. Yine de onların etini yer, derilerini giye-
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riz. Bu çapraşık ilişkiyi ortaya koymak için Angus Fairhurst “A Cheap & III- Fitting
Gorilla Suit” isimli videosunda,maçoluğu akla getiren bir sembolün içindeki ‘küçük adam’ ın kırılganlığını ortaya çıkarmak için gorilla kostümü parçalanıp yere
düşene kadar zıplayarak en sonunda maskesiz kalmıştır. Hayvanlarla bu şekilde
yer değiştirme Oleg Kulik’in Stockholm’deki tartışmalı “Ben Amerika’yı Isırıyorum Amerika da Beni” performansında da karşımıza çıkar. Bu performansında
Oleg Kulik insan ve hayvan arasındaki temel farklılıklara vurgu yapmak için köpek
davranışları göstererek performansı izleyenlere saldırmıştır. Beuys’un “Ben Amerika’yı Seviyorum Amerika da Beni” performansına gönderme yapan sanatçı,
insanın, hayvandan ayırdığı düşünülen yeteneklerine rağmen, hayvanlara göre
güçsüz özelliklere sahip olmasına ve medeniyet olarak gördüğü özelliklerine rağmen dünya üzerinde hala ilkel ve yıkıcı bir rolde yer almasına vurgu yapmaktadır
(O’Reilly, 2009, s. 113-114).

Görüntü 1. Oleg Kulik, “Ben Amerika’yı Isırıyorum Amerika da Beni”, 1997

Kulik’e benzer biçimde,Rus performans sanatçıları Rimma ve Valeriy Gerlovin de
1977’de kendilerini çıplak şekilde parmaklıklar arasında sergiledikleri “Hayvanat
Bahçesi” performansında Sovyet toplumunda bireyin yerini eleştirmişlerdi
(Fineberg, 2014: 452).
Popüler kültür ürünleri göz önüne alındığında, tavşan, fare, köpek ve kedilerden
oluşan insan-hayvan karışımı bir çok çizgi film figürü vardır ki bunların en ünlüsü
Mickey Mouse’tur. Diğer bir tür fare olan ‘oncomouse’ ise Amerikan labaratuvarlarında insan immüne sistemi verilerek üretilmiş, kanser araştırmalarında kullanılan, patentli bir yaratıktır.Bu yaratık, Bryan Crockett’in büyük mermer heykeli
“ecce homo” ya (sövülen mesih) ilham olmuştur. Heykel, bir insan ile bir farenin
karışımı bir canlıyı göstermektedir. Crockett heykeli 2000 yılında yapmış ve “insanlığın kurtuluşu”nun en önemli figürü olan Hz.İsa ‘yı çağdaş bilimin en önemli
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aktörü olan oncomouse üzerinden yorumlamıştır. Yaratık, bir taş üzerinde oturur ve dua eder gibi pençelerini kaldırmış halde betimlenmiştir. Klasik heykele
gönderme yapmak için, Crockett’in heykeli geleneksel bir malzeme olan pembe
mermerden yontulmuş gibi görünmekle birlikte pembe tonlarda renklendirilmiş
kristalin mermer tozu ile üretilmiştir (Collins, 2014, s. 89).

Görüntü 2. Bryan Crockett, Ecce Homo, 2000

Sanayi ve teknolojinin gelişmesinin insan hayatına olumlu katkılarının yanı sıra
sağlıkla ilgili olumsuz etkileri de beraberinde getirmiştir. Hava kirliliği ve radyasyona sebep olan teknolojiler insan gen yapısında bozulmalara ve sonuçta kanserin yaygınlaşmasından sakat ve ölü doğumların artışına sebep olan mutasyonlara
yol açmıştır. Evrim teorisi ile bağlantılı olarak düşünüldüğünde, türlerin farklılaşması ve evrimleşmesinden sorumlu olan gen mutasyonlarının artması yüzyıllar
sonraki insan türünün günümüz dünyasında yaşayan insanlardan fiziksel farklılıklara veya çeşitli üstünlüklere sahip olabileceği ihtimalini akla getirmektedir.
Son dönemlerde organ bağışı araştırmaları için insan- hayvan melezleri üretimi
deneyleri hız kazanmıştır. Bu anlamda, 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde California Davis Üniversitesi’nde üretimi için araştırmalar yapılan insan-domuz
melezi canlı özellikle dikkat çekmiş ve bilimsel etik tartışmalarını alevlendirmiştir.
Döllenmiş bir domuz embriyosuna insan kök hücrelerinin yerleştirilmesiyle üretilen bu canlıya Yunan mitolojisi’ndeki aslan, keçi ve yılan karışımı bir canlıdan hareketle “chimera” adı verilmiştir. Önce CRISPR olarak bilinen bir genetik değiştirme yöntemiyle yeni oluşmuş bir domuz embriyosunun DNA'sı ayrıştırılmış, daha
sonra embriyoda oluşan boşluğa gen manipülasyonu ile İPS hücreleri yerleştirilmiştir. Yetişkin bir insandan alınmış İPS hücreleri manipüle edilerek pluripotent
kök hücrelere dönüştürülmüştür. Bu tür kök hücreleri herhangi bir tür hücreye
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dönüşme potansiyeline sahip olduklarından, domuz embriyosundaki boşlukta,
insan organına dönüşmesi beklenmiştir. Oluşan insan organı tamamen insandan
alınma hücrelere sahip ve aynı genetik yapıya sahip olacağından , kök hücrenin
alındığı hastanın, organı reddetme ihtimali yoktur. Bu da organ bağışı bekleyen
çok sayıda hasta için bir umut ışığı olurken, yalnızca üzerinde organ yetiştirmek
için canlılar üretilmesi tartışmalara sebep olmaktadır. Var olan durumda oluşturulan chimera da insan hücresinden çok hayvan hücresi yer aldığı içininsandan
çok domuz özelliklerine sahiptir.Bu çalışmanın tam tersinin denendiği düşünüldüğünde yani insan hücresinin daha fazla olduğu, dolayısıyla daha fazla “insan”
olan canlılar üretildiği bir bilimsel gelecek ihtimali, insanlık ve hayvanlık arasındaki sınırların belirsizleştiği bir dünya olasılığını ve doğuracağı ahlaki ikilemleri de
beraberinde getirmektedir (Le Roy, Kevin, 2017).
Günümüz dünyasına baktığımızda, benlik kavramının değişime uğradığını görürüz. Görünüşte ve kişilikte kişinin kalıtsal olarak gelen özelliklerine mahkum olduğu gün-ler geçmişte kalmış, bedenini kendi istediği ve hissettiği biçimde değişime
uğratabilme gücü bilim tarafından insana sunulmuştur. Genetik, biyoteknoloji,
bilgisayar teknolojileri ve plastik cerrahideki değişimlerle birlikte kalıplardan kurtulmuş bir benlik anlayışı gelişmeye başlamıştır. Bu süreçte sanat bize hayal gücü
yoluyla bedenlerimizin dönüşebileceği en uç formları göstermektedir. Teknolojinin sınırları aştığı bir dönemde, sanatın hayal edebileceklerinin sınırı sadece
sanatçının hayal gücüdür. Son 20 yılda sanatçılar biyoteknolojinin insan bedeni
aynı zamanda hayvanlar ve bitkiler üzerindeki etkileriyle ilgilenmektedirler. Maymun kalbine sahip insan yavruları, insan kan damarlarına domuzlardan alınmış
kapacıklar yerleştirilmesi, ve insan kulaklarının laboratuvar farelerinin sırtında
büyütülmesi ileinsanlar ve hayvanlar arasındaki sınırların ihlal ediliyor olması;
teflondan yapılan kalça ve diz kemikleri, mikroçiplerle hareket eden prostetik bacakların üretilmesi ile insanların makinelerle gittikçe yaklaşıyor olmasıgibi gelişmelerle insan-hayvan-makine kategorilerinin iç içe geçmeye başlaması sanatçıları da etkilemiş ve cyborglar ve hibritlerin sanat dünyasında görünür hale geldiği
bir durum ortaya çıkmıştır (Collins, 2014, s. 76).
Özellikle 2000’li yıllar sanatçılarının, insan hayvan melezlerinin neye benzeyebileceği, ve bu gelişimin olası etik sonuçları üzerinde durdukları gözlenmektedir.
Bu sanatçılardan Patricia Piccinini, hayvan ve insan DNA'larının iç içe geçtiği, insanın doğayı manipüle etmesinin sonucumeydana gelen genetik mutasyonlarla
olası bir geleceği keşfetmek için provokatif, hiperrealistik heykeller üretmektedir.
Avustralya’lı heykel sanatçısı silikon, fiberglas, insan ve hayvan kıllarını kullandığı
eserleri ile izleyicide korku ile karışık şefkat duyguları uyandırmayı amaçlamaktadır. Bu heykeller cansız ve gerçeküstü olmalarına rağmen canlı gibi görünmeleri
tekinsizlik duygusu uyandırarak rahatsız etmektedir. Piccinini, DNA, klonlama,
türler arası bağlantılar, çeşitlilik, bilimsel müdahale, evrim, biyoteknoloji ve bugünkü ve gelecekteki rolleri ile yüzleştiği çalışmalarında, insan olmanın anlamını
sorguluyor. Eserlerde gariplik ve anormallik yumuşak bir güzellikle birlikte sunularak izleyici ikilemde bırakılıyor.Hoş olmayan görünüşler veya şekil bozuklukla-
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rına sahip olabilecek diğer insanlar için sevgi ve önemseme kabiliyetimizi, sevgimizi paylaşma ve bizim gibi olmayan varlıklar ile empati kurma kapasitemizin
sınırlarını sorgulayarak, aynı zamanda ırkçılık ve yabancı düşmanlığı konularıyla
da bağlantı kuruyor (Schaitel, Allie, 2015).

Görüntü 3. Patricia Piccinini, New Born, 2010

1990’da başladığı ‘Misfits’ serisinde olasılık dışı ve grotesk düzenlemelerde doldurulmuş hayvanları bir araya getirerek yeni canlılar oluşturan Alman sanatçı
Thomas Grünfeld farklı türlere ait hayvanları kusursuz şekilde bir araya getirmektedir. Oluşan hibrid yaratıklar, alışılmış kalıpların dışında, bu halleriyle farklılaşmış bir dünya ile uyum içinde görünmektedirler (Collins,2014, s.89).

Görüntü 4. Thomas Grünfeld, Misfits (Uygunsuzlar), 1990

Eserlerinde hibrit canlılar üreten sanatçılar genellikle hayvan ve insanın sembolik
olarak yer değiştirmesiyle ilgilenmişlerdir.Hayvanın ya da insanın antropomorfik değişime uğraması, Jung’un bilinçdışı arketiplerinden, bireyin şiddete meyilli,
karanlık tarafıolan ‘gölge’ kavramıylaparalel olarak hayvansal yönlerinin açığa
çıkması ile bağlantılıdır. Ayrıca, bir hayvanı insan özellikleriyle betimlemek, kendimize farklı bir bakış açısıyla bakmak için güçlü bir yoldur. Bu sanatçılardan, Kiki
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Smith, Yunan mitolojisinden yola çıkarak, kadın başına ve bir kuşun bedenine
sahip baştan çıkarıcı figürler olan Harpylerin ve Sirenlerin küçük bronz heykellerini yapmıştır. Harpyler yıkıcı özellikleriyle tanınırken Sirenler de denizin kötücül yaratıklarıdır. Güzel şarkılarıyla denizcileri ölüme doğru ayartan bu canlıları
kullanarak Smith, kadınlığa,kadının arketipal gücüne ve kadına atfedilen kötücül
özelliklere gönderme yapmaktadır.

Görüntü 5. Kiki Smith, Siren, 2011

Daisy Youngblood’ın kil heykelleri de insan ve hayvan imgelerini mitolojiyi akla
getirecek biçimde birleştirmektedir. Erkek yüzlerine sahip goriller, keçiler ve atlar,
ve dişi özellikleri olan filler ve şahinlerin olduğu eserlerinde sanatçı, kentaurlar ve
faunların arkaik dünyasına geri dönerken heykellerin küçük boyutları ve duruşlarında,dünya tarafından reddedilmişler ya da unutulmuşlar gibi güçlü bir kırılganlık
veya melankoli duygusu hissedilir (Collins, 2014, s. 94).

Görüntü 6. Daisy Youngblood, Romana, 1987
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Rona Pondick kariyerine beden bölümlerinin dağılmış asamblajlarıyla başlamış ve
dereceli olarak insan özellikleri taşıyan hayvanlar, hibrit yaratıklar yapmaya başlamıştır. Kendi yüzünü ve ellerini bir maymun, bir köpek, bir dağ sıçanı ve bir panterle birleştirdiği çelik ve bronzdan heykeller üreten sanatçı, eserleriylehem genetik
mühendisliğine gönderme yaparken, aynı zamanda, klasik bir tür olan otoportreye çarpık ve farklı bir bakış açısı katmış ve insan ve hayvan arasındaki, bilinçlilik ve
içgüdü bakımından, psikolojik benzerliklere vurgu yapmıştır (Collins, 2014, s. 94).

Görüntü 7.Rona Pondick, Fox, 1999

Los Angeles’da yaşayan ve çalışan sanatçı Liz Craft da “Foxy Lady” eserinde kendi
bedeni ile bir köpeğin kafasını birleştirerek hibrid otoportresini yapmıştır. Boynunun çevresindeki tasmaya bağlı tasma ipini hızla çeviren, çok sayıda kola sahip figür kendi tasmasını hem kontrol eden hem de tasma tarafından esir alınmış
şekildedir. Heykelin Çok sayıda kolunun olması, Kali gibi Hint tanrıları arasında
bağlantı kurmaktadır.

Görüntü 8. Liz Craft, Foxy Lady, 2003
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Jane Alexander’ınhibrit yaratıkları ise yaşadığı ve çalıştığı Afrika kıtasının güney
bölümünün sosyal politikalarıyla bağlantılıdır. Kırılganlık, düşmanlık ve izolasyonu akla getiren yaşanması zor manzaralarda yarı insan yarı hayvan figürlerin olduğu foto montajlarında yabancılaşma ve yer değiştirme sorunlarını işlemiştir.
Sanatçı hayvan hibritliği ve uyumsuzluğu Güney Afrika ırk ayrımı sonrası çevreye
uyumsuzluk sorunları için bir analoji sağlamaktadır (O’Reilly, 2009, s. 113). İnsan
ve hayvan formlarını birleştirmeye 1980’lerde, kariyerinin erken dönemlerinde
başlayan sanatçının bu üslubu Bom Boys isimli heykel grubunda göze çarpmaktadır. Gruptaki heykellerin çoğunda bir erkek çocuğu figürünün üzerine bir hayvan
kafası yerleştirilerek çocuğun ırkı ve kişiliği gizlenmiştir. Sanatçı, işlerinde, iyilik-kötülük, zayıflık-güçlülük, yetişkinlik-çocukluk, kurban-zalim gibi karşıtlıklarla
ilgilenmektedir. Bom Boys eserindeki çocuklar da güvene karşı kırılganlığı masumiyete karşı tekinsizliği temsil etmektedirler (Collins, 2014, s. 94).

Görüntü 9. Jane Alexander, Bom Boys, 1998

Kendisini heykel temelli rüya araştırmacısı olarak tanımlayan Leah Brown, rüyalarında gördüğü korkutucu ama şiirsel varlıkları tiyatral denebilecek düzenlemelerle insan-hayvan ve doğa arasında iç içe geçmelerle birlikte sunmuştur. Eserlerin
isimlerinde de tiyatral göndermeler kullanmaktadır. Örneğin yarı insan yarı geyik
bir figüre üç uyuyan kadın figürünün eşlik ettiği “The Weird Sisters” (Tuhaf Kızkardeşler) yerleştirmesi adını Shakespeare’in Macbeth oyunundaki karakterlerden
almıştır. Rüyalara bilimsel ve felsefik bir açıklama getirme peşinde olduğunu söyleyen sanatçı, rüyalarda iyice silikleşen gerçek ve gerçek olmayan arasındaki sınırı
anlamlandırmak üzerine eserleriyle araştırma yapmaktadır.
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Görüntü 10. Leah Brown, Tuhaf Kızkardeşler, 2014

Fantezi, gerçeklik ve ikisinin arasında ortaya çıkan nesneleştirme ile ilgilenen bir
başka sanatçı da Cameron Stalheim, “Ve sonra Colby'yi Sokakta Gördüm ve Fantazim Öldü” isimli heykelinde gay bir porno yıldızının bedenini kullanarak, insan
boyunun birkaç katı büyüklüğünde,ölübir balık-insan hibritini tasvir etmiştir. Heykelde, fantezi dünyasına ait deniz kızı imgesinin, farklı cinsiyette ve hayatın en sert
gerçekliği olan ölüm düşüncesi ile birlikte sunulması oldukça çarpıcıdır.

Görüntü 11. Cameron Stalheim, "Ve Sonra Colby'yi Sokakta Gördüm ve Fantazim Öldü", 2014

Japon sanatçı Ishibashi Yui heykellerinde hareketsiz, kaderine teslim olmuş ve sakin görünen insan, hayvan ve bitkinin iç içe geçtiği figürler yaratır. Figürlerin bedenlerinden çıkan bitkiler doğada var olan besin ve yaşam döngülerini, ölmekte
olan bir canlının bedeninde filizlenen yeni yaşam formlarını akla getirmektedir.
Aynı şekilde Matthew J. Levin’in heykellerinde insan bedeni aynı anda hem bitkisel hem de hayvani biçimlerle bütünleşmektedir. Ancak Levin in figürleri daha
huzursuz, hareketli ve acı çeker gibi görünmekte ve bedenlerinin tuhaf biçimleri
ve zor pozisyonlarda durmalarıyla şiddet ihtimalini akla getirmektedirler.
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Görüntü 12. Matthew J. Levin, Springbok 1

Sanatçılar geçmişte, geleneksel olarak doğayı, figürleri için arka fon ve gösterişli
betimlemeler için güçlü bir metafor kaynağı olarak kullandılar.Oysa çağdaş sanatçılar için doğanın romantizmi, merak ve korku gibi çelişkili duygularla yer değiştirmiştir. İnsanın kendini ve doğayı yok etmeye yönelik girişimleri, doğal hayatın
sanatta kullanılmasını klasik natürmort ve peyzajlardan, varlıklar arasındaki sınırlamaların kaldırıldığı yeni ve distopik bir dünya betimlemesine doğru değişime
uğramıştır.

Sonuç

Hibrit canlılar yaratan sanatçıların eserlerinde bizi yakalayan duygu Freud’un “bir
zamanlar tanıdık olan bir şeyin kaygı verici hale gelmesi, bastırılan bilinçdışı arzuların geri dönmesi” şeklinde tanımını yaptığı tekinsizlik duygusudur (Freud, 1919).
Herhangi bir nesne karşısında bu duyguyu yaratan şey, bazı yönleriyle tanıdık görünen bir şeyin farklı bir şekilde karşımıza çıkmış olması, nesnenin canlı mı cansız
mı olduğundan şüphe duyulmasıdır. Hiperrealistik bir anlayışla üretilen bu heykellerin hem gerçek gibi görünmesi hem de fantezi ürünü bir imgeyi ortaya koyuyor
olmasının yanı sıra aslında cansız olan heykelin canlı gibi görünmesi de tekinsizlik
duygusunu artırmaktadır. Genel olarak insanlar, cansız nesneleri, hayvanları ve insanları keskin sınırlarla ve net bir şekilde kategorilere ayırabileceklerini düşünürler, bu çalışmalar, insandaki bu inancı sarsmak üzere yola çıkmaktadır. İzleyiciler,
bu yaratıklardaki mutasyonlarla bağlantı kurarken, rahatsızlık, savunmasızlık ve
suçluluk duygusuna kapılmaktadırlar.
İnsan metamorfozu ve hibritleşmesi üzerine eser üreten sanatçılar yalnızca tekinsizlik duygusunu açığa çıkararak korku, dehşet ve tiksinti yaratmanın peşinde
değiller. Bu eserlerle bir yandan biyoteknolojinin genetik mühendisliğinin günümüzde geldiği ve gelecekte gelebileceği nokta üzerine vurgu yaparken diğer yandan dünyada yaygınlaşan yabancı düşmanlığı, homofobi gibi sorunlara gönderme
yapmaktadırlar.
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Bu eserler, bilim, insanlık ve teknoloji arasındaki çizgileri bulanıklaştırırken, izleyiciye genel kabul görmüş fikirleri sorgulamalarını sağlamak için gerçeküstü bir
deneyim sunmaktadır. Ağır konular ele alınsa da, bu eserler aynı zamanda hayal
gücümüzün ötesinde, yaratıkların olduğu yaşadığımız dünyadan farklı bir dünya
ihtimalini akla getirerek kendimizi farklı olasılıklara açmamızı ve güvenli bildiğimiz
alanların dışındaki yaşamlarla yakınlaşmamızı sağlarlar.
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Erinç Yılmaz). İzmir: Karakalem Kitabevi Yayınları.
Freud, Sigmund (1919) TheUncanny (http://web.mit.edu/allanmc/www/freud1.pdf)
O’Reilly, Sally (2009). The Body in Contemporary Art. Singapur: Thames&Hudson.
Le Roy, Kevin, 2016, “AreThe Human-AnimalHybridsScientistsMake Human, Beast,
OrInBetween?”(http://thefederalist.com/2017/02/21/human-animal-hybrids-scientists-make-human-beast/)
(Le Roy, Kevin, 2017, http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/06/160605_domuz_insan)(Erişim:10.05.2017)
Schaitel, Allie “TheNaturallyArtıfıcıal Works Of PatriciaPiccinini”(https://beautifulbizarre.
net/2015/02/04/naturally-artificial-works-patricia-piccinini/, Erişim: 07.12.2016)
www.bbc.com
http://www.miaminewtimes.com/arts/leah-brown-brings-intensely-alluring-borderland-to-ums-art-gallery-in-wynwood-649654
www.miaminewtimes.com

Görüntü Kaynakçası

Görüntü 1: https://mai.art/content/2014/6/23/i-bite-america-and-america-bites-me-1997
Görüntü 2: http://www.ellentergast.com/ecce-homo-the-transgenic-mouse-and-the-christ-metaphor/
Görüntü 3: http://www.theherald.com.au/story/2697700/weird-wonderful-art-of-patricia-piccinini/#slide=17
Görüntü 4: http://www.cvltnation.com/pig-bird-vs-bat-fawn-thomas-grunfelds-misfits/
Görüntü 5: http://www.arteinformado.com/agenda/f/surreal-versus-surrealismo-en-el-arte-contemporaneo-51777
Görüntü 6: https://tr.pinterest.com/pin/170151692146976497/
Görüntü 7: http://bombmagazine.org/article/3351/rona-pondick
Görüntü 8: http://prod-images.exhibit-e.com/www_petzel_com/28485785.jpg
Görüntü 9: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/36/41/bc/3641bcf29d234e0440a8d00c71a20a70.jpg
Görüntü 10: http://www.miaminewtimes.com/arts/leah-brown-brings-intensely-alluring-borderland-to-ums-art-gallery-in-wynwood-6496549
Görüntü 11: http://www.cameronstalheim.com/
Görüntü 12: https://tr.pinterest.com/pin/266556871672668543/

226

2nd International Art Symposium

Örüntü Tasarımında Hesaplamalı Yöntemler
Computational Methods On Pattern Design
Öğr. Gör. Sertaç Karsan Erbaş
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Enformatik Bölümü

Özet

Gelişen ve değişen teknoloji tasarımın her alanında etkili olduğu gibi örüntü tasarımında da
etkili olmaya başlamıştır. Özellikle bilgisayar teknolojisinin gelişimi tasarımcının kullandığı tasarım araçlarının gelişmesini sağlamıştır. Başlı başına bir tasarım öğesi olarak veya bir tasarımın bir parçası olarak kullanılacak bir örüntünün sayısal yöntemlerle elde edilmesi tasarımcı
için alternatif ve geri dönüş kolaylıkları sağlayacağı için tercih edilebilmektedir.
Bu çalışmada hesaplamalı tasarım yöntemlerinden biri olan Biçim Grameri yöntemi ile
örüntü tasarımı konusu ele alınmaktadır. 1970’li yıllarda Stiny ve Gips tarafından tanımlanan Biçim grameri yöntemi soyutlama ve türetme kavramları ile bağlantılıdır. Tasarımcının
zihninde canlandırdığı form veya örüntüye ulaşabilmek için kullandığı sayısal yöntemlerden
birisidir. Hesaplamalı tasarım yönteminin ana kurgusu olarak algoritmik tasarım yaklaşımını
içermektedir. Genellikle mühendislik disiplinine ait bir kavram olarak algılanan algoritma
kavramı günümüzde tüm disiplinler için kullanılmakta günlük yaşantımızın bir parçası olarak
da karşımıza çıkmaktadır.
Tasarımcının algoritmik düşünce ile tasarıma yaklaşması tasarım sürecinin izlenebilirliğini
kolaylaştırmıştır. Bu yaklaşım sayesinde tasarım sürecini var olanın soyutlanması ve yeniden
oluşturulması gibi farklı aşamalara ayırarak, süreç kontrolü de sağlanabildiği için tasarımcıya
esneklik katması da söz konusudur. Bir örüntüyü oluşturacak geometrinin veya var olan bir
örüntünün çözümlenerek parçalarının aralarındaki geometrik ilişkilerin kurgulanması gerekmektedir. Bu ilişkilerin tanımlanması belirli kural setlerinin tanımlanması ile mümkündür.
Kural setleri sayesinde her bir parça temel özelliklerine göre tekrar tekrar düzenlenerek,
birleştirilerek veya birbirlerinden çıkarılarak farklı tasarımlar oluşturulabilir. Dolayısıyla çözümleme işlemi sonrasında elde edilen yeni örüntünün soyutlanarak yeni ve farklı bir örüntü
elde edilmesi de mümkündür. Elde edilen bu yeni örüntü tanımlanan kural setlerine göre
yeniden türetilerek değişik örüntülere ulaşılabilir. Türetilen yeni oluşumlar malzeme belirlenerek fiziksel modele dönüştürülebilirler. Süreç sonunda elde edilen örüntü malzeme kontrolü de yapılarak elde edilmiştir.
Bu çalışma Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Ortamında Mimarlık Lisansüstü Programı
Biçim Grameri dersinde hesaplamalı tasarım yöntemleri ile yapılan örüntü denemelerini
kapsamaktadır. Biçim grameri genellikle mimari tasarımda kullanılan hesaplamalı tasarım
yöntemlerinden birisidir. Form oluşturmak için kullanılabileceği gibi örüntü tasarımı için de
kullanılmaktadır. Var olan örüntülerin çözümlenmesinde etkili yöntemlerden bir tanesidir.
Sonuç olarak örüntü tasarımında hesaplamalı tasarım yöntemi kullanılmasının esneklik, çeşitlilik ve zaman açısından kolaylıklara sahip olduğu düşünülmektedir. Tasarımcıya kolaylık
sağlamasının yanı sıra öğrenmeye de etkisi vardır. Temel geometri ve matematik bilgisi ile
yeni örüntülerin elde edilmesi ve var olan örüntülerin çözümlenmesini kolaylaştırmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Örüntü, Hesaplamalı Tasarım, Biçim Grameri, Algoritma, Grasshopper
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Abstract

Developing and growing technology has started to be effective on pattern design as it has
been in every area of the technology design. Especially, developing of the computer technology has provided development of design tools that the designer use. Obtaining of a
pattern, which will be used as on its own, or as part of a design, through numerical methods
may be preferred; since it will provide alternative and return facilities for the designer.
In this study, the subject regarding the pattern design with shape grammar, which is one of
the computational design methods, has been handled. The shape grammar method that
was defined by Stiny and Gips in 1970’s is associated with abstraction and derivation concepts. It is the form that has been visualized by the designer or is one of the numerical
methods in order to reach the pattern. It includes algorithmic design approach as the main
assembly of the computational design method. The algorithm concept, which has been
usually perceived a concept belonging to the engineering discipline, is used for all disciplines and appears us as part of our daily life.
Approaching to the design by the designer with algorithmic thinking has made traceability
of the design process easier. Thanks to this approach, separating of the design process
into different stages such as abstraction or reestablishment of the existing, brings flexibility
to the designer as well, since process controlling has been provided. Formatting of the
geometrical relations among the components is required by sorting out of a geometry or
of an existing pattern that will establish a pattern. Defining of these relations is possible
by defining specific rule sets. Thanks to the rule sets, different designs can be established
repeatedly according to their key features by regulating or combining each component or
subtracting from each other. Hence, it is possible to obtain a new and different pattern by
abstracting the new pattern, which was obtained after analysis. Different patterns can be
reached by deriving this newly obtained pattern, according to the defined rule sets. Newly
derived formations can be converted into physical model by determining the material. The
pattern that has been obtained at the end of the process was obtained by controlling of the
material as well.
This study consists of pattern trials that were made through computational design methods
in the Pattern Grammar course of Architecture graduate program in Computer Environment
of Yıldız Technical University. Pattern Grammar is one of the computational design methods,
which have been used in the architectural design, in general. It can be used in order to
made either a form or a pattern design as well. Consequently, it has been considered that
usage of the computational design method in the pattern design has facilities in terms of
flexibility, variability and time. It provides convenience to the designer as well as has effect on learning. It facilitates obtaining of new patterns and solving of the existing patterns
through the knowledge of Basic Geometry and Mathematics.
Keywords: Pattern, Computational Design, Shape Grammar, Algorithm, Grasshopper

228

2nd International Art Symposium

Tasarım kavramının tanımlarından birisi de zihinde canlanan biçim veya fikirdir.
Bu biçim bir form olabileceği gibi bir obje veya bir örüntü de olabilir. Tasarımcının bu biçime ulaşırken kullandığı araçlar teknoloji gelişimine bağlı olarak değişmektedir. Sayısal ortam tasarımlarının artması biçimin ortaya konması sürecinde
tasarımcının düşünce biçimini de ortaya koymasına neden olmaya başlamıştır.
Temelini algoritma ve algoritmik düşünceden alan hesaplamalı düşünce ve bu
düşünce ile yapılan tasarımlar hesaplamalı tasarımlar olarak tanımlanabilmektedir.
Bir problemin çözümü için düşünülen ve sıralanan işlem basamakları olarak tanımlanır. Bilgisayar Bilimlerinin temel kavramı olmakla birlikte günümüzde bütün
disiplinlerde kullanılmaktadır. Algoritmik düşünce sayesinde tasarımda bütünü
oluşturan her bir parçanın değişken özelliklerine göre tasarımın yeniden türetilmesi ve üretilmesi de mümkün hale gelebilmektedir. Parametrik tasarımın alt
yapısını da bu düşünce şekli oluşturmaktadır. Amaç parçalar arasındaki ilişkileri
kurmaktır. Biçim Grameri mimari tasarımda ve örüntü tasarımında kullanılan bir
hesaplamalı tasarım yaklaşımıdır. Algoritmik düşünceyi temel almaktadır.1970’li
yıllarda Stiny ve Gips tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Uygun kural setleri
kullanılarak tasarım alternatifleri üretmek mümkündür. Bu çalışmada geometrik örüntü elde etmek için hesaplamalı tasarım yaklaşımına uygun olarak biçim
grameri yöntemi seçilmiştir. Biçim grameri yöntemi ile aynı geometrik form başlangıcı ile farklı örüntüler oluşturulabilmektedir. Dolayısıyla örüntünün tanımlanması, ilişkilerin belirlenmesi ve düzenlenmesi bu yönteme göre yapılacaktır.
Biçim gramerleri yönteminde şekiller, şekiller arasındaki ilişkiler, ilişkilerin dayandırıldığı kurallar tasarımcının tercihlerine bırakılmıştır. (Aksoy, 2001, s.235-236)

Hesaplamalı Tasarım Süreci

Çalışmanın tamamı sayısal ortamda gerçekleştirilmiştir. Rhinoceros 5.0 yazılımı
altında çalışan Grasshopper eklentisi kullanılarak yapılmıştır. Grasshopper eklentisi algoritmik model oluşturmak için kullanılan bir araçtır. Kod mantığı üzerinden
çalışır. Ancak kullanıcı arayüz editörü grafiksel olduğu için herhangi bir programlama dilinde yazılmış kodlar anlamına gelen script bilgisine çok fazla ihtiyaç duymamaktadır. Açık kaynak yazılım olduğu için herkesin kullanımına ve paylaşıma
açıktır. Bu yazılımın seçilme nedeni özellikle parametrik örüntü tasarımı için uygun olmasıdır. Bütün ekran görüntülerinin alınmasında Rhinoceros 5.0 yazılımı ve
Grasshopper eklentisi kullanılmıştır.

Örüntü Geometrisinin Oluşumu

Var olanın soyutlanması ve yeniden oluşturulması ve türetilmesi olarak yapılan
çalışmada yeniden türetilecek olan geometrinin bulunduğu örüntü çiçek örüntüsü-floral pattern olarak seçilmiştir (Görüntü 1).
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Görüntü 1. Var olan örüntü-Renkli floral örüntü (GDJ, 2015)

Seçilen bu geometrinin öncelikle hesaplamalı tasarım yaklaşımının tasarım sürecine uygun olarak analizi yapılmıştır (Görüntü 2).

Görüntü 2. Türetilecek geometrinin belirlenmesi

Birinci Adım: Türetilerek örüntü oluşumunu sağlayacak ve altlık olarak kullanılacak geometrik form (hexagonal) altıgendir. Orijin (0,0) noktası merkez alınarak tek
grid (çoğaltılmamış) modunda tanımlanmıştır (Görüntü 3).

Görüntü 3. Birinci adım
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İkinci adım: Altıgen geometrinin çizimi için matematikte üç farklı kural vardır. Bu
kurallardan bir tanesi uygulanarak; altıgenin aynı merkezli (0,0) bir çember geometrisinin içine köşeleri çembere teğet olacak şekilde yerleştirilmiştir (Görüntü 4).

Görüntü 4. İkinci adım

Üçüncü adım: İkinci adımda çizilen çemberin merkezi ile aynı merkezde, yarıçapı
farklı ve değişken olan başka bir çemberin altlık olarak geometrinin içine eklenmesi ile örüntünün oluşmasını sağlayacak ilişkiler kurulmuş, kurallar tanımlanmıştır. Eklenen çemberin yarıçapı örüntü şeklini etkileyecek birinci parametre olarak
seçilmiştir. Değişkendir (Görüntü 5).

Görüntü 5. Üçüncü adım

Dördüncü adım: Merkez noktaları aynı iki çember eşit sayıda parçalara bölünmüştür. Parça sayısı iki çemberde eşit sayıdadır ancak sayısı değişkendir. İkinci parametre parça sayısıdır (Görüntü 6).
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Görüntü 6. Dördüncü adım

Beşinci adım: Çemberleri parçalara ayıran noktalardan ve orijin (0,0) noktasından
geçen yaylar çizilerek geometrinin temel görüntüsü elde edilmiştir (Görüntü 7).

Görüntü 7. Beşinci adım

Altıncı adım: Yarıçapı değişken olan ikinci çemberin sınırları içinde kalan yay parçalarının temizlenmiştir (Görüntü 8).

Görüntü 8. Altıncı adım
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Yedinci adım: Beşinci adımda çizilen yayları oluşturan kontrol noktalarının ötelenmesi ile yeni yaylar elde edilmiştir (Görüntü 9).

Görüntü 9. Yedinci adım

Sekizinci adım: Altıncı adımda kullanılan bileşenler ile yedinci adımda çizilen yayların ikinci çember sınırları içinde kalan parçaları temizlenmiştir. Yaylar birleştirilerek sonuç geometrisi elde edilmiştir (Görüntü 10).

Görüntü 10. Sekizinci adım

Sekiz adım olarak tanımlanan geometri oluşumu ve bunun için gereken parametrelerin ve kuralların tanımlanması Grasshopper eklentisi kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen ve definition olarak isimlendirilen bu tasarım görüntüsü Görüntü
11’deki gibidir. Bu tasarım görüntüsünde simge kodların hepsini giriş-çıkış bilgileri
ile birlikte görmek mümkündür. Simgeler birbirlerine kablolarla bağlıdırlar. Simgelerin aldıkları renkler kod dizisinin çalışıp çalışmadığını veya hangi dizide hata
olduğunu göstermektedir.
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Görüntü 11. Örüntünün definition ekranı

Geometri oluşumu sırasında tanımlanan parametreler değiştirilerek farklı örüntüler elde etmek olasıdır. İkinci çemberin farklı yarıçap değerleri için elde edilen
geometriler Görüntü 12‘dedir. Bu parametreye bağlı olarak elde edilen geometrinin seri üretimi örnekleri Görüntü 13‘tedir. Çemberlerin parça sayılarının değiştirilmesi ile elde edilen seri üretim örnekleri Görüntü 14‘tedir.

Görüntü 12. Farklı yarıçap değerleri için elde edilen geometriler
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Görüntü 13. Geometrilerin seri üretim örnekleri

Görüntü 14. Seri üretim örnekleri

Sonuç

Bu çalışmada var olan bir form yeniden türetilerek örüntü elde edilmeye çalışılmıştır. Var olan oluşum olarak floral pattern içindeki bir biçim seçilmiş ve hesaplamalı tasarım sürecine uygun olarak aşamaların analizleri yapılmıştır. Bu aşamaları
oluşumların çözümlenmesi, soyutlanarak yeni bir biçim elde edilmesi, yeni biçimin türetilmesi şeklinde sıralayabiliriz. Bu sıralamadaki her aşamada tasarımcının
soyutlama becerisi ile birlikte hesaplamalı tasarım yaklaşımı önem kazanmaktadır. Tasarımcının zihninde canlandırdığı form, biçim veya nesneye ulaşmak için
kullanılan bu yöntem alternatifli çalışma olanağı sunduğu gibi geri dönüşlere de
olanak tanımaktadır. Dolayısıyla bu alan gelişmeye açık ve gerekli bir alan olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Farklı bakış açılarına ve farklı disiplinlere sahip olan kişiler gelişen teknoloji ile
birlikte geçmişe nazaran daha fazla ortak çalışma yapma zorunluluğu içindedirler.
Bu tasarım gruplarının tanımlanması, tasarım sürecine dahil edilmesi ve grupların
ortak çalışmalar içinde bulunması gereklidir. Yenilikçi ve yaratıcı bir tasarımın farklı bir yönünü de bu durum oluşturmaktadır. Tasarım dünyasında çalışan kişilerin
matematik, bilgisayar bilimleri ile ortaklaşa çalışmalar yapmaları da gerekir. Tasa-
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rımın giderek algoritma şeklinde izlenebilen bir süreç haline dönüşmesi bu ortak
çalışmayı ve aynı zamanda farklı disiplinlerin farklı bakış açılarını ve tekniklerini de
beraberinde getirir.
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Merdiven Estetiğinin Mimarlık Sanatındaki Yeri
The Importance Of Stairs Aesthetics In Architectural Art
Yrd. Doç. Dr. M. Erdal Eren
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

Özet

Arasında yükseklik farkı bulunan düzlemleri bağlamak için oluşturulmuş basamaklı yol tanımıyla en basit biçimde ifade edilebilecek olan merdiven, insan yapısıve fiziksel çevrenin
en önemli elemanlarındandır(Hasol, 2016). Merdiven, mimarlık tarihinin hemen her döneminde yapının çözümü en zor, ancak mekânsal zenginliğin en yoğun olarak yakalanabileceği
noktalarıoluşturmuştur. Eski dönemlerden itibaren merdivenlerin insan vücuduyla ilişkili
kendine has bir geometrisi ve temel kuralları vardır. Bu nedenle, yapımındaki geleneksel
biçimlenme, ilk dönemlerden günümüze gelinceye kadar hemen hiçbir değişiklik göstermemiş ve fakat malzemesi, gelişen teknolojiden de yararlanılarak çeşitlenmiştir.
Merdiven, kökenleri çok eskiye giden, evrensel denebilecek niteliklerde bir yapı elemanıdır.
Günlük hayatımızda iç ve dış mekânda sıkça karşılaşıp kullandığımız basamaklar dizisinden
oluşan merdivenler, konut merdivenlerinden, görkemli saray merdivenlerine üzerinden yürür gibi inip çıkılan sokak merdivenlerinden, insanları bir araya toplayabilen amfi-tiyatrolara
kadar değişen nitelik ve çeşitliliktedir.
Mekân ve merdiven çözümlerinde; geometri, biçim ve düzen, ışık, hareket, strüktür ve bağlam gibi önemli kavramlar temelde aynı kalsa da bu kavramlar açısından yeni açılımlar getirir.
Değişen yaşam biçimleri, bilim ve teknolojideki gelişim; mimarlığı ve mekân çözümünü farklı
boyutlara taşımıştır.
Anahtar Sözcükler: Merdiven, Altın Oran, Mekân, İşlev, Estetik

Abstract

Stairs, which can be expressed in the simplest way as the stepped path created to connect
the planes with the height difference between them, is one of the most important elements
of the physical environment and the human structure (Hasol, 2016). In almost every period
of the history of architecture, stairs have created the most difficult intersections, however
it also has had the points where the spatial richness can be caught most intensely. Stairs
have a unique geometry and basic rules associated with the human body. For this reason,
the traditional shaping of its construction has remained almost unchanged from the first
period until the day it arrived, but the material has been diversified by utilizing the developing technology.
Today, a variety of materials can be used in the construction of stairs. Factors such as the
presence of the stairs, inside or outside the structure, the structure or function of the building, the meaning to be given to the place, etc. are effective when the materials used vary.
These factors are related to the structural and psychological characteristics of the stairs.
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However, many architects, interior architects and artists are having problems in balancing
the staircase in structure-space relation and finding aesthetic. On the other hand, although
there is almost no change in the dimensional dimension of the building history from the
long development process until the day it arrives, there are problems in today's space solutions.
The staircase is a construction element whose origins go back to the very beginning, and
which can be tried universally. In our daily life, the staircases that we often encounter in
indoor and outdoor spaces are of varying quality and variety, ranging from house stairs
to street stairs that climb up and down the majestic palace stairs to an amphitheater that
can gather people together. However, although the first staircase applications starting with
stone and wood materials are being resolved in harmony, the development of the staircase
from natural and artificial stone, wood, reinforced concrete, steel and composite materials
does not produce very successful results. Depending on the nature of the function, the
effect it provides, Different slopes, widths and constructions can be made from a variety of
materials, but the balancing of the stairs needs to be resolved very well. On the other hand,
the concept of the golden ratio should be very well described. Visual space solutions should
be solved in the organic context in horizontal and vertical circulation.
Digital puppets that are used in video games, full-length animations and movies as well as
mechanical puppets which are manipulated by an operator either on stage or street will be
exemplified. Despite building processes, presentation techniques and connection between
puppeteer and audience differs, still these versions are also puppets.
Technologically developed puppet styles that reshape the contemporary performances will
be discussed with in the main frame that defined conventional puppet theater. In this context, puppet’s role in performance come into prominence. Scrutinizing is needed based on
if digital puppets are required to be fit in the common definition of puppet, considering the
function.
Keywords: Stairs, Golden Ratio, Space, Function, Aesthetics
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Giriş

İlk merdiven örnekleri Babil'de M.Ö. 6000li yıllara değin uzanmaktadır. İyi tasarlanmış merdivenlerin en azından yaklaşık M.Ö. 6000’lı yıllarda yapıldığı bilinmektedir.Merdiven çözümleri ve uygulamaları, insanların barınmak için kendilerine
uygun mekânlar oluşturmasıyla birlikte başlamıştır. İklimsel ve çevresel etkenler
karşısında insanlar gerekli konfor ve kendilerini korumak için barınma mekânlarını yüksek seviyede planlamaya başlamışlardır. İlk dönemlerde kayalar üzerindeki
doğal girinti ve çıkıntıları, ağaç gövdesi üzerindeki dalları basamak olarak kullanmış, mağara ve ağaç evlerine bu şekilde ulaşmıştır. Endüstri döneminden sonraki
dönemde ise mekân oluşturmada eğri çizgilerin, organik kabukların kullanımıyla
düşey sirkülasyonda merdiven dairelerin oluşturulmasında olanak veren betonarme ve çeliğin yapı malzemesi olarak kullanımının gelişmesi merdiven tasarımını etkilemiştir.
Günümüzde merdiven yapımında, birçok malzeme kullanılabilmekte olup basamakların ve rıhtların yapımlarında olanaklar ölçüsünde, malzeme uygunluğu,
renk ve doku arayışları özenle seçilmelidir. Merdivenlerin insan vücuduyla ilişkili kendine has bir geometrisi ve temel kuralları vardır. Bu nedenle, yapımındaki
geleneksel biçimlenme, ilk dönemlerden günümüze gelinceye kadar malzemesi,
gelişen teknolojiden de yararlanılmak ne ölçüde doğru olacaktır. Herhangi bir
strüktürden bağımsız ve serbest duran merdivenler, binalara bitişik olan ve onlara yaklaşımı sağlayan merdivenler, çözümleriyle farklı sonuçlar verebilmektedir.
Önemli olan bu faktörlere bağlı olarak uygun merdiven strüktürünün ve malzemesinin seçilmesidir.

Tasarımda Altın Oran

Altın Oran "İkiye bölünmüş bir doğru parçasında, küçük parçanın uzunluğunun
büyük parçanın uzunluğuna oranı ile büyük parçanın uzunluğunun bütünün
uzunluğuna oranı bir orantı oluşturuyorsa (yani bu iki oran birbirine eşitse), bu
orana Altın Oran denir" (Hasol,2016).
Altın oran Mısır ya da Babil’de görülmez. İlk kez Yunanlı matematikçilerin tanımladığı birşeydir Altın Oran. Sanat eserlerinde kullanılması büyük ihtimalle kültürel
bir şeydir. Parthenon‘un tasarımında Altın Oran’dan sıkça yararlanıldığı söylenir.
Bu da normaldir ki Thales‘le başlayıp, Pisagor‘dan geçerek en sonunda Platon,
Eudoxus gibi devlerin elinde mükemmelleşen Yunan matematiği, elbette Yunan
kültürünün doruk noktalarından biri olan Parthenon’da kendini gösterecekti. Altın Oran’ın doğadaki olgularla bağdaştırılmasının nedenlerinden en başta geleni,
Fibonacci Dizisi’nin ardışık terimlerinin de Altın Oran’a yakınsamasıdır. Antik Yunan’da tanımlanan bir sayının Aydınlanma Çağı Avrupa’sının ilk matematikçilerinden olan Fibonacci’nin bulduğu Fibonacci Dizisi‘nde karşımıza yeniden çıkmasışaşırtıcıydı elbette. Üstelik doğadaki bazı olgularda Fibonacci Dizisi’nin elemanlarını
görüyoruz. (Ancak, bu ortalığı ayağa kaldıracak denli kesin ve sık bir olgu değildir.
Yine de böyle bir olgu vardır.) Örneğin, çam kozalaklarının dip kısmındaki spirallerin sağa dönük olanlarının sayısı genelde 8, sola dönük olanların sayısı ise ge-
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nelde 13’tür. Birçok çiçek cinslerinin (özellikle de papatyaların) taç yapraklarının
sayısı da genellikle Fibonacci Dizisi’nin bir elemanı olmaktadır.

Görüntü 1. Wild van Natuur'un hazırladığı Fibonacci sayıları
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Doğaya çıktığımızda çiçeklerin taç yapraklarını saymak veya deniz kabuklarını incelemek bizim için ilginç bir alıştırma olabilir.

Görüntü 2. Bitkilerde ve deniz kabuklarında Fibonacci Dizisi

Görüntü 3. Deniz Ayıkabuğunda Ammo Strüktürü, Majuga-Madagaskar

2. Uluslararası Sanat Sempozyumu

243

Görüntü 4. Deniz kabuğundaki altın oranın çizimi

Üç boyutlu bir cisim dördüncü boyutta çeyrek tur döndürülürse, kendi kendinin
ayna görüntüsü verir.Fikri anlamak için şunu düşünmek yeterli olacaktır: Nasıl ki
üç boyutlu bir cismin kesitleri iki boyutlu şekiller ise, yüksek boyutlu bir varlığın
kesitleri de üç boyutlu cisimler olacaktır. Odalar gerçekte dört boyutlu bir küpün
(teserakt) yüzlerine yerleştirilmiştir.
Elbette bu dizinin toplamlar şeklinde ilerlediğini, toplamlar şeklinde ilerleyen her
dizinin Altın Oran’a yakınsayacağını (ya da onun bir katına) söyleyebiliriz. Altın
Oran hesaplanırsa yaklaşık değeri=1,61803398875… bulunur (Hasol, 2016).

Görüntü 5. Deniz kabuğundaki altın oranın çizimi
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İnsan Bedeninin Ergonomisi ile Mekân İlişkisi

İnsan bedeninin ergonomisi ile mekân ilişkisinin ilk kez bilimsel olarak matematiksel bir biçimde ortaya konmasının Rönesans’la ortaya çıktığını söylememiz
mümkündür. Leonardo da Vinci’nin 1492 yılında çizdiği, iç içe geçmiş bir daire
ve bir karenin ortasına çizilmiş, kol ve bacakları açık ve kapalı pozisyonda olmak
üzere üst üste çizilmiş bir çıplak erkeği betimlediği “Vitruvius insanı” vücudunun
oranlarının araştırıldığı, beden ve mekân ilişkisindeki problemlerin çözülmesi adına oldukça önemli bir başlangıçtır. (Moran,1993).

Görüntü 6. Michelangelo’nun çizdiği "Vitruvius insanı"

Görüntü 7. Altın Oran yaklaşık değeri=1,61803398875
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Görüntü 8. Altın oranın insan yüzünde oluşumu

Görüntü 9. Leonardo Vinci’nin eseri Mona Lisa portesinde altın oran

Merdiven tasarımında da insan beden ilişkisini kurmamız gerekir (Aksoy.2014).
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Görüntü 10. S. Maria Novella kilisesinde altın oran çizimi, Florence (1456-70) Leon Battista Alberti

Görüntü 11. S. Maria Novella kilisesi, Florence (1456-70) Leon Battista Alberti-1442

Görüntü 12. Basilica of Santa Croce kilisesinde altın oran - Leon Battista Alberti
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Görüntü 13. Pazzi Chapel (1420-1460) Filippo Brunelleschi yapısında altın oran

Görüntü 14. Leon Battista Alberti Malatestiano – Rimini yapısında altın oran

Görüntü 15. Merdiven tasarımında altın oran
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Merdiven çözümüne işlevsel, teknik ve estetik olarak tasarımcı bu şekilde yaklaşmalıdır. Örneğin dairesel bir merdiven tasarladığımızda “Pergel ve ölçüsüz cetvel
yardımıyla verilen bir dairenin alanına eşit bir kare çizemeyiz.”

Görüntü 16. Vatikan Müzesi Merdiveninde Altın Oran
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Görüntü 17. Vatikan Müzesi Merdiveninde Altın Oran

Merdivenin Tarihsel Süreç içindeki Yeri

Antik Yunan tiyatrosunda seyircileri oturma yerlerine götürecek merdivenlerin
başlangıç noktaları, daire çevresi üzerindeki cavea tarafındaki sekiz adet kare
köşeleridir. Diozomanın üst tarafında aşağıdan gelen bu merdivenler yukarıya
doğru aynen devam ederken, bunların tam ortasına gelecek şekilde ilave merdivenler yerleştirilmiştir.

Görüntü 18. Epidauros Tiyatrosu-Yunanistan (Akurgal,2014)

Taştan yapılan tiyatrolar ilk defa MÖ 4. yüzyıldan itibaren görülmeye başladı. Yunan tiyatrosu daima denize veya dağlara bakar. Bu manzara dekorun doğal bir
parçasını oluşturur.
Roma Tiyatrosunda tiyatronun yeri, hava şartlarına uygun, alanı güneye bakmayacak şekilde ve akustik şartlara elverişli, bir yer olarak özenle seçildikten sonra,
aşağıdaki şekilde tiyatronun mimari planı uygulanmıştır.
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Görüntü 19. Vitruvius’a göre Roma Tiyatrosu planı ve kesiti (Moran, 1993)

İzleyicilerin oturma yerlerinin basamaklarının yüksekliği, bir ayak ve bir avuçtan
az, bir ayak vealtıparmaktan fazla olmamalıdır. Derinlikleri de, iki buçuk ayaktan
fazla, iki ayaktan az olmayacak şekilde seçilmiştir.

Görüntü 20. Aspendos Tiyatrosu-Antalya (Akurgal,2014)

Roma Döneminde Tiyatronun tasarımında inşa edileceği arazinin akustik değeri
yüksek olmalıdır. Daha sonra tiyatronun inşası sırasında da akustik için yapılması
gereken önemli teknikler vardır: En üstteki oturma dizilerinin üzerine yapılacak
revakların çatısı, sesin çatıya ve en üstteki oturma yerlerine kadar aynı güçte ve
bozulmadan yükselebilmesi için, skenenin tepesi ile ayni hizada olmalıdır. Ayrıca
öyle bir düzenleme yapılmalıdır ki, en alt oturma yerinden en yüksek oturma yerine çizilecek bir çizgi, oturma yerlerinin tümünün üst kenarlarına ayni açı altında
değsin. Bu şekilde ses hiçbir engelle karşılaşmadan her izleyiciye ulaşacaktır. Bu
plana en iyi örnek Aspendos tiyatrosudur. Yunan tiyatrosuna en güzel örnek Yunanistan’daki Epidauros Tiyatrosu, Roma tiyatrosuna en iyi örnek ise Antalya’daki
Aspendos tiyatrosudur (Akurgal, 2014).
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Spiral Merdivenler

Merdiven planı yapıldığında, mükemmel merdiven planını yapmak için her şeyin
ne gerekli olduğunu daha iyi çözmemiz gerekir.
Spiral şeklinde bir merdiven inşaatı mimarlık alanında en zor olanıdır. Spiral şekli
oluştururken spiral çözümü geometri, matematik ve diğer kaideler uygun olarak
hızlı, kolay ve düzenli hale getirebiliriz.

Görüntü 21. Spiral Merdiven çizimi

Görüntü 22. Spiral merdiven Des Moines'de kütüphane
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Görüntü 23. Hewlett Street House'da spiral merdiven

Kısaca dairenin kareleştirilmesi olarak bilinen bu sorun, Antik Dünyanın ve Orta
Çağın matematikçilerini uzun süre uğraştırmıştır. O dönemlerde tasarımcı matematiği de çok iyi bilmekteydi. Mimarın okumuş olması gerektiğini belirten
Vitruvius ayrıca tasarımını gerçekleştirdiği mimarlık ürününün görünümünü anlatabilmek için çizim bilgisi olmasının önemini betimlemiştir. Kendi dönemi çerçevesinde cetvel ve pergel kullanımı yardımıyla gerçekleşecek mimarlık ürününün
arsasına uygun plan çizilebileceğini, iletki, terazi ve çekül kullanımı ile uygulamayı
kolaylıkla yapılabileceğini belirtmiş ve bunun için de geometri bilgisinin önemine değinmiştir. Bunun yanısıra tarih bilgisinin binadaki bezemeleri başkalarına
anlatabilmek için önemli olduğunun altını çizmiştir (Moran,1993,s.5), mimarlığın
düzen, düzenleme, armoni, bakışım, uygunluk ve ekonomiye dayandığını betimlemiştir. Bu bölümde bina içerisindeki oran, yapının özelliği doğrultusunda ayarlamalar, güzellik, doğayla bütünleşik bir uygunluk yine doğayla bağlantılı olan
ekonominin farklı boyutları üzerinde durmuştur (Moran,1993,s.9-11).

Görüntü 24. 19. yy.'da Spiral Merdiven, Colchester Şatosu, Britton, s. 8 Rothery, G.C.)
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Görüntü 25. 19. yy. yapılarında merdiven işlevi (a) Chateau de Blois, (b) Old House, Chartres,
(c) Chateau de Chambord Britton, s. 50, Rothery, G.C.)

Görüntü 26. Merdiven temalı bir 19. yy. kitabı (Rothery,G.,C.)

Günümüz Mimarlığında Merdiven

Günümüzde bu kavramlar mimarların göz ardı edemeyeceği noktalar olsa da,
kavramlar çeşitlenmiş ve Vitruvius'un yaşadığı dönemden bağlamları değişmiş
olarak ele alınmaktadır. Mekân ve onun vazgeçilmezi olan merdiven tasarımı yapan günümüzün mimarları armoni, bakış açısı, uygunluk ve altın oran kavramlarına dikkat etmemektedirler.
Mekân, geometri, biçim ve düzen, ışık, hareket, strüktür ve bağlam gibi önemli
kavramlar temelde aynı kalsa da bu kavramlar açısından yeni açılımlar gelişmiştir.
Değişen yaşam biçimleri, bilim ve teknolojideki gelişim mimarlığı farklı boyutlara
taşımıştır.
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Görüntü 27. Modern bir merdiven örneği - Gallery of UN City

Günümüzde merdiven yapımında çeşitli malzemeler kullanılabilmektedir. Kullanılan malzemelerin değişiklik göstermesinde, merdivenin yapı içinde veya dışında bulunması, bulunduğu yapının veya mekânın işlevi, mekâna verilmek istenen
anlam gibi faktörler etkili olmaktadır. Sözü edilen bu faktörler ise merdivenin yapısal ve psikolojik özellikleri ile ilişkilidir. Ancak yapı-mekân ilişkisinde merdiven
çekirdeğini dengelemek, estetiğini bulmak konusunda birçok mimar, iç mimar ve
sanatçılar problem yaşamaktadır. Diğer taraftan yapı tarihinin uzun gelişme süreci içinden günümüze gelinceye kadar boyutsal ölçülerinde hemen hemen hiçbir
değişiklik olmamasına rağmen günümüz mekân çözümlemelerinde problemler
yaşanmaktadır.

Merdiven Çözümünde Yöntem

Merdiven, kökenleri çok eskiye giden, evrensel denebilecek niteliklerde bir yapıelemanıdır. Günlük hayatımızda iç ve dışmekânda sıkça karşılaşıp kullandığımız
basamaklar dizisinden oluşan merdivenler, konut merdivenlerinden, görkemli
saray merdivenlerine üzerinden yürür gibi inip çıkılan sokak merdivenlerinden,
insanları bir araya toplayabilen amfi-tiyatrolara kadar değişen nitelik ve çeşitliliktedir (Nihan, 2004, s.265-277). Ancak taş ve ahşap malzemelerle başlayan ilk
merdiven uygulama örnekleri uyum içinde çözümlenmesine rağmen teknolojinin
gelişimiyle birlikte doğal ve yapay taş, ahşap, betonarme, çelik ve karma malzemelerden merdiven yapımı çok başarılı sonuçlar vermemektedir. . Kapladığı
alana, işlevlerinin özelliğine, sağlayacağı etkiye göre; farklı eğim, genişlik biçim ve
konstrüksiyonda olabilir, çeşitli malzemelerden yapılabilirse de merdiven dengelenmesinin çok iyi çözülmesi gerekmektedir.
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Merdivenler, mekân organizasyonunu etkileyen yapı elemanlarıdır. Sahip olduğu
estetik potansiyel ve yapısal formuyla, bulunduğu yapının veya çevresinin mekânını vurgular, durgunluğu bozar, birleşim noktalarının çözer, mekânlar arasında
geçiş, yönlenme, kaynaşma ve odak noktaları oluşturur. İleriye ve aynı anda yukarıya veya aşağıya doğru oluşan bu hareket düzeni üzerindeki aktif hareketlerle
çok yönlü görsel mekân akışkanlığı yaratır (Ataç,1989, s.36-40). Diğer taraftan altın oran kavramını çok iyi betimlenmesi gerekmektedir. Görsel mekân çözümleri,
yatay-düşey sirkülasyonda organik bağlamda çözümlemeler aranmalıdır.

Sonuç

Merdiven çözümleri ve uygulamaları, insanların barınmak için kendilerine uygun
mekânlar oluşturmasıyla birlikte başlamıştır. İklimsel ve çevresel etkenler karşısında insanlar gerekli konfor ve kendilerini korumak için barınma mekânlarını
yüksek seviyede planlamaya başlamışlardır. İlk dönemlerde kayalar üzerindeki
doğal girinti ve çıkıntıları, ağaç gövdesi üzerindeki dalları basamak olarak kullanmış, mağara ve ağaç evlerine bu şekilde ulaşmıştır. Endüstri döneminden sonraki dönemde ise mekân oluşturmada eğri çizgilerin, organik kabukların kullanımıyla düşey sirkülasyonda merdiven dairelerin oluşturulmasında olanak veren
betonarme ve çeliğin yapı malzemesi olarak kullanımının gelişmesi merdiven
tasarımını etkilemiştir. Günümüzde merdiven yapımında, birçok malzeme kullanılabilmekte olup basamakların ve rıhtların yapımlarında olanaklar ölçüsünde,
malzeme uygunluğu, renk ve doku arayışları özenle seçilmelidir.
Merdivenlerin insan vücuduyla ilişkili kendine has bir geometrisi ve temel kuralları vardır. Bu nedenle, yapımındaki geleneksel biçimlenme, ilk dönemlerden
günümüze gelinceye kadar malzemesi, gelişen teknolojiden de yararlanılmak ne
ölçüde doğru olacaktır. Herhangi bir strüktürden bağımsız ve serbest duran merdivenler, binalara bitişik olan ve onlarayaklaşımı sağlayan merdivenler, çözümleriyle farklı sonuçlar verebilmektedir. Önemli olan bu faktörlere bağlı olarak
uygun merdiven strüktürünün ve malzemesinin seçilmesidir.
Merdivenin bulunduğu mekâna uygun bir malzemeden yapılmış olması, onun atmosfer koşullarına, yangına, gürültüye ve aşınmaya karşı dayanıklılık, rahatlık,
güvenlik, estetik, form ve mukavemet gibi kendisinden beklenen yapısal özellikleri iyi bir şekilde yerine getirmesini sağlar. Bu yapısal özellikleri sağlayacak şekilde her bir farklı yapı veya mekânda farklı malzemelerden merdivenler yapılabilir.
Bu nedenle merdiven tasarımında malzeme seçimine özel bir önem gösterilmeli,
merdiven bulunduğu mekâna uygun bir malzemeden tasarlanıp uygulanmalıdır.
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Kuklasız Bir Kukla Tiyatrosu: Dijital Teknoloji Çağında Kuklacılık
Puppet Theater Without Puppets: Puppetry in Digital Age
Arş.Gör. Işınsu Ersan
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar FakültesiSahne Sanatları Bölümü Sahne
Tasarımı Anasanat Dalı

Özet

Kukla tiyatrosu, kukla, kuklacı ve seyircinin gerçek mekânda birlikteliğini gerektiren bir gösterim deneyimidir. 21. yüzyılda giderek daha hızlı gelişen teknoloji, robotları ve uzaktan idare edilebilen makineleri günlük hayatın içine sokmaktadır. Teknolojik ilerleme, hayatın her
alanında olduğu gibi gösteri sanatlarına ve kukla tiyatrosuna da farklı bir ivme kazandırmaktadır. Mekanik, özünde, kukla hareketinin temelini oluşturduğundan; makinelerin teknik olanakları, kuklacılar tarafından ilgi çekici bulunmuş ve etkin şekilde kullanılmaya çalışılmıştır.
Muppet Show’un yaratıcısı Jim Henson, yetmişlerde Creature Shop adlı atölye ile teknoloji
ve konvansiyonel kuklaları bir potada eriten çalışmalar yapmıştır. Henson atölyesinde ekibiyle birlikte, daha gerçekçi yüz ifadelerine sahip olabilecek kuklaların yapılıp yapılamayacağını
araştırmıştır.
Özellikle son on yılda dijital teknolojinin eriştiği nokta, sahnelemede önceleri imkânsız kabul
edilen başka olasılıkları da gündeme getirmiştir. Dolayısıyla kukla tiyatrosunu tanımlayan
çerçeve yeniden değerlendirilmelidir. Zira robot kukla, makine kontrolü, dijital kuklacılık gibi
konvansiyonel kukla tiyatrosunda rastlanmayan yenilikler, sahnelenen gösterinin kukla tiyatrosunu tanımlayan prensipleri karşılayıp karşılamadığını tartışmaya açmaktadır. Bilindiği gibi
kukla el emeği ile üretilen sahne üzerinde bir oynatıcı tarafından canlandırılan, adını verdiği
türün baş aktörüdür. Dolayısıyla kukla tiyatrosu olgusu, özne ve nesnenin, sahnede aynı bedende, yani kuklada temsil edilmesini kapsamaktadır. Bu izleyicinin baştan kabul etmesini
gerektiren bir durumdur. Teknoloji, üçüncü bir katman olarak sanal olanı da bu temsile dahil
ederek, gerçeklik algısını bir kez daha değiştirmektedir. Bu sebeple, özne, nesne ile bu kez
sanal bir gerçeklik üzerinden temsil edilmektedir. Kukla tiyatrosunda, oynatıcı kuklaya, kendisinin kuklayı en iyi biçimde oynatabileceği ve izleyicinin iki özneyi birbirinden ayrı olarak
kabul edeceği bir mesafede konumlanır.
Konvansiyonel kukla tiyatrosu ile dijital ve makine kuklalar, kuklanın ne olduğu, kuklacının
kimliği, kukla-kuklacı arasındaki ilişki ve mekân başlıkları altında karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir.
Bilgisayar oyunu, uzun metrajlı çizgi film ve sinema filmlerinde görülen dijital kukla ile gerek
sahnede gerekse sokak gösterilerinde kullanılan ve operatör tarafından idare edilen mekanik kuklalar örneklenmektedir. Üretim süreci, sunum biçimi, oynatıcı ve izleyici ile ilişkisi
farklı da olsa her biri yine de kukladır.
Teknolojinin etkin kullanımı sonucu gösterileri yeniden şekillendiren kukla türlerinin konvansiyonel kukla tiyatrosunu tanımlayan öğeleri kapsayan çerçeve içindeki yeri tartışılacaktır. Bu
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bağlamda kuklanın performansın bütünlüğü içindeki yeri de önem kazanmaktadır. Önceden
programlanmış robot ve dijital kuklaların kukla tanımına uymasının gerekli olup olmadığı
sorusu üzerinden, işlevi göz önünde bulunduran bir irdeleme gereklidir.
Anahtar Sözcükler: Kukla, dijital kukla, teknoloji, kukla tiyatrosu, oynatım

Abstract

Puppet theater is a performative experience which requires puppet, puppeteer and audience to be present in a real space. Ever-advancing technology in 21. century, implicates robots and remote-control machines in everyday life. Technological development accelerates
performing arts and puppet theater as well as it influences living experience. Substantially
mechanic is the base for puppet movement therefore technicality of machines has always
been interesting for puppeteers and tried to be used effectively. Creator of The Muppet
Show, Jim Henson founded a workshop called The Creature Shop in these venties where
puppeteers experimented engaging technology and conventional puppetry. Moreover,
Henson with his crew, investigated the technical possibilities to make puppet swith more
realistic facial characteristics.
The reaching point of technological developments, especially in the last ten years, facilitate some supplements for staging that were affirmed impossible before. Therefore, the
main frame that defines puppet theater needs to be reconsidered. Because the innovations
contain robot puppet, machine control, and digital puppetry which are not familiar for conventional puppetry; bring into question if this kind of performance meets the conventional
principles that define puppet theater. As the main actor in the spectacle which also given
its name to it; a puppet is hand-crafted and animated by a puppeteer on stage. Accordingly,
puppet theater phenomenon contains a representation of object and subject simultaneously on stage within puppetsown body. Technology changes the sense of reality one more
time by affiliating the virtual as a third layer into this representation. Hence, subject’s been
represented by object via virtual reality. In puppet theater, the puppeteer position himself
in a distance to the puppet which he can manipulate puppet the best; also in which the
audience can accept puppet and its puppeteer as two distinguished subjects.
Conventional puppet theater and digital-machine puppetry will be analyzed comparatively
including headings that are definition of puppet, puppeteer’s identity, connection between
puppet and its puppeteer and space.
Digital puppets that are used in video games, full-length animations and movies as well as
mechanical puppets which are manipulated by an operator either on stage or street will be
exemplified. Despite building processes, presentation techniques and connection between
puppeteer and audience differs, still these versions are also puppets.
Technologically developed puppet styles that reshape the contemporary performances will
be discussed with in the main frame that defined conventional puppet theater. In this context, puppet’s role in performance come into prominence. Scrutinizing is needed based on
if digital puppets are required to be fit in the common definition of puppet, considering the
function.
Keywords: Puppet, digital puppet, technology, puppet theater, puppet manipulation
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Giriş

20. yüzyılın ortalarında başlayan ve hızla yaygınlaşan teknolojik gelişmeler 21.
yüzyılda üretimin giderek ucuzlaması ile günlük hayatın bir parçası haline gelmiştir. Kuklanın hareket etmesini sağlayan, eklemlerdeki basit ya da karmaşık
mekanizmalar olduğu için; esasen mekanik bilgisi kuklacılıkta eski bir kaynaktır.
Teknolojiyle gelişen makineler ve robotik parçalar bu sebeple kuklacılar için her
zaman merak uyandıran yenilikler olmuştur. Sahnede seyirciyi cezbetmek adına
kuklasına şaşırtıcı bir numara yaptırmak isteyen kuklacı için, her türden teknik
ilerleme yeni bir olanağa açılan kapıdır. 20. yüzyıldan itibaren teknolojinin yaygın
biçimde ulaşılabilir olması, sanat alanında da yaratıcı deneylere olanak vermiştir.
Tiyatroda da hidrolik sahne, sis, yağmur, kar makinaları ve uzaktan kumandalı
mekanizmalar gibi sahne tekniğine ilişkin yenilikler yanında; oyunlarda video ve
ekran kullanımı,projeksiyon, mapping gibi teknikler tasarımda giderek daha dijital uygulamaları mümkün kılmaktadır. Seyirciyi büyülemek ve şaşırtmak için hem
tasarımcılar hem de yönetmenler kendi hayal güçlerini serbest bırakmaktadırlar.
Bu doğrultuda gerçekleşen arayışlar başka sonuçların yanında; kukla tiyatrosu
ve bilgisayar animasyonlarını bir araya getirerek dijital kuklayı ortaya çıkarmıştır.
Farklı kukla türleri farklı oynatım tekniklerini beraberinde getirir ve her birinde
kukla ve kuklacı arasındaki mesafe, kuklanın anlamını, temsilini ve kuklacı ile ilişkisini belirler. Gerek kısmen makine olan kuklalar gerekse dijital kukla söz konusu
olduğunda kuklanın ve kontrol mekanizmasının uzaklığı geleneksel türlere göre
artmaktadır. Dolayısıyla kontrol mekanizmasının giderek kukladan uzaklaşması,
kuklanın ne olduğu sorusunu da gündeme getirmektedir. Amerikalı kukla kuramcısı Paul McPharlin kuklayı insan kontrolü altında hareket eden tiyatral bir figür
olarak tanımlamıştır. Amerikan kuklacılığının önde gelen isimlerinden BilBaird de
kuklayı insan kuvveti ile seyirci önünde hareket ettirilen cansız bir figür olarak
nitelemiştir. Yine kukla üzerine kuramsal çalışmaları bulunan Steve Tillis bu tanımlara Polonyalı kukla kuramcısı HenrykJurkowski’nin konuşan ve gösteri yapan
nesne göndermesini de ekleyerek kendi tanımını oluşturur. Ona göre,
İnsanlar kuklalar hakkında konuşurlarken, seyirci tarafından algılanan
figürlerden bahsederler öyle ki tasarım, hareket ve çoğunlukla konuşma
eklenmiş nesneler olarak seyirci onların canlı olduğunu hayal eder (Tillis,
1992, s. 28).

Özetle kukla, çoğunlukla tasarım ürünü olan, insan yapımı,seyirci önünde canlı
olduğu yanılgısını oluşturacak biçimde temsil ettiği karakter ya da tip özelliklerine
uygun biçimde, dışarıdan bir kuvvet uygulanarak hareket ettirilen bir gösteri nesnesidir. Adını verdiği tiyatro biçiminin baş aktörüdür. Dijital kuklanın bu tanıma
uyup uymadığı, kukla, oynatıcı, mesafe, sahne ve oynatım mekanizması açısından
tartışılacaktır.
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Dijital Kukla

Gelişen teknoloji, hayatın diğer alanlarında olduğu gibi sinema, tiyatro gibi sanatların da ihtiyaçlarına ve taleplerine karşılık vermek üzere yenilikler getirmektedir.
Bunlardan biri olanDijital kukla, gerçek zamanlı bilgisayar animasyonlarında,insan katkısıyla hareket ettirilen ya da hareket yakalama (motion capture) tekniğiyle oynatılan iki ya da üç boyutlu karakterlerin ortak adıdır. Dijital kuklacılık, karakteri gerçek zamanda insan kuvvetiyle canlandırmayı içerdiğinden geleneksel
bilgisayar animasyonundan farklıdır.
Dijital kukla Hancock’a göre üç gerçek zamanlı animasyon biçiminden biridir
(Hancock, 2017). Diğer gerçek zamanlı animasyon biçimleri Machinima ve hareket yakalama (motion capture)da kimi özellikleriyle dijital kuklacılıkla benzerlik
göstermektedir.Esasen Machinima sadece bilgisayar oyununu satın almış kişinin,sanal oyun karakterini bir nev’i kuklacı gibi canlandırmasından ötürü kukla
fikrine yaklaşmaktadır. Zaten dijital kukla genel olarak oyun ve film sektöründe
kullanılan gerçek zamanlı oynatılarak kaydedilen ve daha sonra izlenilen bilgisayarda üretilmiş karakterler için kullanılan bir tanımlamadır.

Oynatım Mekanizması

Hareket yakalama ya da performans animasyonunda bir kuklacı bir nesneyi, kuklayı ya da kendi bedenini dijital kuklanın somut temsili olarak kullanarak hareket
ettirir. Nesne ya da bedenin hareketi gerçek zamandaki dijital kukla ile uygun biçimde eşlenmektedir. Dolayısıyla bu oyunculuk açısından hareketin iyi yorumlanmasını gerektirir (Leite & Orvalho, 2011, s. 66). Günümüzde sinema sektörünün
çokça kullandığı bu sistemin uygulandığı en bilinen örneklerden biri Yüzüklerin
Efendisi film serisindeki Gollum karakteridir. Karakteri canlandıran İngiliz oyuncu
Andy Serkis, daha sonra aynı teknolojiyle King Kong ve Maymunlar Cehennemi:
Şafak Vakti (Dawn of The Planet of The Apes) filminde Caesar karakterini canlandırmıştır. Gollum karakterinde doğrudan mocap kıyafeti üzerindeki vericiler
üzerine dijital ortamdaki giydirme ile canlandırma söz konusudur ki oyuncunun
enstrümanı doğrudan kendi bedenidir. King Kong ve Caesar karakterleri ise maymun postürüne uygun ek parçaların da kontrolünü içermektedir ki bu da kısmen
mask tiyatrosuna kısmen de kostüm kullanımına eşdeğerdir.

Görüntü 1. Andy Serkis Gollum rolünde
1- Machinima: tamamen kişisel bir bilgisayarda yapılmış ve gerçek zamanda render programı ya da bilgisayar oyunu teknolojisi kullanılarak kaydedilmiş kısa ya da uzun metrajlı animasyon. Etimolojik olarak İngilizce machine ve
cinema kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir.
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Görüntü 2. King Kong

Görüntü 3. Maymunlar Cehennemi-Caesar

Esasen hareket yakalama, dijital kukla ile eşdeğer tutulamaz, ancak Bugün Emmy
Ödülleri bulunan ve adını Muppet Show’un yaratıcısı Jim Henson’dan alan,Henson Dijital Kukla Stüdyosu,Sid the Science Kid (Sid ile Bilim) adlı animasyonunda
mocap kullansa da bunu dijital kukla olarak tanımlamaktadır. Stüdyo kullandığı teknolojiyle canlı gösterilerin spontanlığı ve esnekliğini taşıyan animasyon
karakterleri hayata getirmektedir. 1992’de Oscar ödülü kazandırmış, Henson
Performans Kontrol Sistemi (Henson Performance Control System) olarak anılan mekanizma, detaylı yüz ifadelerine ve hangi şekilde ve boyutta olursa olsun
karakterlerin gerçekçi biçimde ve gerçek zamanda kaydedilecek biçimde hareket
etmelerine olanak sağlamıştır (http://creatureshop.com/history/). Görüntü 4’te
görüldüğü gibi Sid’i canlandıran Misty Rosasmocap vericilerini üzerinde barındıran bir kostüm giymektedir. Bu kostüm bilgisayar üzerinde tasarlanmış karakterin beden yapısını ve orantısını yansıtmakta ve oynatıcının hareketlerini kısıtlayarak; sadece o karakter gibi hareket etmesine izin vermektedir. Bu, geleneksel
kuklacılıkta oynatıcının, kuklanın yapımı sırasında belirlenmiş olan hareket kısıtları çerçevesinde kuklanın olanakları kadar oynatabilmesi ile hemen hemen aynıdır. Görüntü 6’da görülen Henson Performans Kontrol Sistemi hareket yakalama yanında karakterin yüz hareketlerinin eş zamanlı olarak sağlanmasına olanak
vermektedir. Esasen iki oynatıcılı bir kukla ile bu dijital kuklanın oynatım biçimi
birbirinden çok farklı değildir. Zira geleneksel kuklalarda bir oynatıcının kuklanın
başı ve bir kolunu, diğer kuklacının diğer kol ile ayakları dönüşümlü olarak hareket ettirmesi söz konusudur.

2. Uluslararası Sanat Sempozyumu

263

Görüntü 4-5. Sid The Science Kid ve canlandırıcıları Misty Rosas ve Drew Massey

Görüntü 6. Henson Performans Kontrol Sistemi
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Görüntü 7. Marionette kontrol mekanizması örneği

Jim Henson, alanında sürekli yeniyi arayan biri olarak yetmişlerde bilgisayar
teknolojisini kuklacılıkla birleştirmenin yollarını aramaya başlamıştır. Altmışlarda Amerika’da açtığı atölyeden sonra, Londra’da Creature Shop adlı bir atölye
kurmuş, alanında uzman kişilerle, teknoloji ve konvansiyonel kuklaları bir potada
eriten çalışmalar yapmıştır. Atölyede sürdürülen çalışmalar Henson’ın ilk fantastik filmi “The Dark Crystal”ı ve onu takip eden “Labyrinth”, “TheStoryteller" ve
“Dreamchild” gibi projelerin gelişmesine olanak sağlamıştır (http://creatureshop.
com/history/). Bu projelerde teknik olarak içine makine düzeneği kurulmuş kuklalar kullanılmıştır, kimi birebir kuklacı tarafından, kimi ise hem birebir kuklacı
hem de uzaktan kontrol ile hareket ettirilen bu kuklalar hareket ve mimikleri ile
fantastik biçimlerin gerçekçi biçimde canlandırılmasına olanak sağlamıştır.

Görüntü 7. Dreamchild (1985) / Labyrinth (1986) / TheStoryteller (1987)

Leite ve Orvalho, dijital kukla yapımını geleneksel marionette yapımı ile kıyaslamıştır; onlara göre ikisinde de etkileşim modelini tanımlamak, beden donanımı
ve kuklaya eşsiz ifadesini veren, fiziksel özellikler ya da hareket özgürlüğü önemlidir (Leite & Orvalho, 2011, s. 65). Henson’ın kurduğu atölyede de çalışmalar, dijital kukla için ipli kukla (marionette) kontrolü benzeri bir kontrol mekanizmasını
ortaya çıkarmıştır. Bu sonuca ulaştıran ön çalışmalar seksenlerde Fraggle Rock
adlı televizyon dizisinin yapımında elektro-mekanik uzmanı Faz Fazakas ve ekibinin yarattığı animatronik kukla kontrol sistemini ileriki yıllarda ise kablolu kontrol
sistemi yerine, uzaktan kontrolü olanaklı kılan sistemi yaratmıştır (http://creatureshop.com/history/).

Mesafe

Kuklacı ve kukla arasındaki mesafe, oynatımı olduğu kadar, seyircinin kuklayla
olan etkileşimini de etkiler. Beden kuklası ve eldiven kuklası kuklacının kuklaya
en yakın olduğu türler iken ipli kukla bu mesafenin en uzak olduğu türdür. Dijital kuklacılıkta bu mesafe daha da artmaktadır. Mesafenin en uzak olduğu ipli
kuklada bile oynatıcı kuklanın ağırlığını, yerçekiminden dolayı, kuklanın harekete
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olan direncini ipler vasıtası ile hissedebilmektedir. Oysaki dijital kuklada kontrol
mekanizması bir çeşit oyun konsolu kumandasıdır ya da oynatıcının bedenine
bağlanan ve onun hareketlerini kopyalayan algılayıcılardır. Dolayısıyla oynatıcı ve
kukla kat’i suretle birbirlerinden ayrıdırlar. Nitekim kuklacı ve kukla farklı gerçekliklerde var olmaktadırlar. Kukla tiyatrosunda genel olarak kuklanın da başka bir
gerçeklik algısı yarattığı ve oyunun o gerçeklik içinde kendi kuralları ile var olduğu
yadsınamaz; yine de kuklacı ve kukla hala aynı fiziksel gerçekliğin içindedir ve aynı
sahneyi paylaşmaktadır. Dijital kukla klasik anlamda bilinen bir sahnede değil bir
ekranda canlanır, oynatıcısı bu ekrandan hareket algılayıcılarının izin verdiği bir
mesafede konumlanır.
Dijital kuklanın sanal bir gerçeklikte yaratılıp, canlandırılması, dolayısıyla dokunulabilir somut bir malzemeden imal edilmemesi; klasik kukla tiyatrosunda görülen kuklacı ve kukla arasındaki organik bağı kıran bir unsurdur. Zira çoğu kuklacı
kendi kuklasını kendisi yapar ve kuklalarıyla arasında duygusal bir bağ kurulur.
Kendi kuklasını yapmayan kuklacılar için bile geçirilen prova süreci ve performans
saatleri bu bağın kurulması için yeterlidir. Bu bağlamda insanın dokunma duyusu
vasıtasıyla kurduğu duygu bağıdijital kukla ile onu canlandıran kişi arasında fiziksel olarak asla kurulamayacaktır.
Bilgisayar üzerinden kurulan iletişimde çoklu iletişime olanak veren programların
kurduğu ortak sanal çevreler duygusal sıcaklık ve sözlü olmayan samimiyetten
yoksundur (Gallace & Spence, 2010, s. 254). Yalnızca izlenilen dijital karakterin
beyaz perdenin ya da camın ardında olması bile, izleyicinin gördüğü şeyin alışılmış olan gerçek tanımına uymadığını fark etmesi için yeterlidir. Zira modern izleyici ekranda izlediklerinin önceden kaydedilmiş veriler olduğu bilgisine sahiptir.
Haliyle ekranda izlenilen gerçek onu izleyenin gerçekliği ile eşzamanlı olmadığından izleyici anın gerçekliğini duyumsayamaz. Dijital kukla söz konusu olduğunda
da çoğu uygulamalarında olduğu üzere kukla önceden kayıt altına alınmıştır. Canlı bir oynatım söz konusu ise bu konuda izleyiciye ek bir bilgilendirme yapılması
gerekmektedir. Broadway’de gösterilen Shrek Müzikali’nin hazırlık aşamasında
Sihirli Ayna sahnesi için yapımcılar, mocap tekniği kullanılarak bir video kaydı
yapmayı denemişlerdir. Ancak sahnede oyuncunun bu video ile diyaloğunda yaşanan senkronizasyon sorunları sebebiyle canlı olarak bu teknolojiyi kullanmaya
karar vermişlerdir. Dolayısıyla kuklacı ve oyuncu John Tartaglia her gösteride canlı olarak mocap tekniği ile aynayı canlandırmaktadır (Strike, 2017).
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Görüntü 8. Shrek Müzikali - Sihirli Ayna

Dijital kukla, çoğu örnekte kukla tiyatrosundaki gibi canlı icra edilmemektedir.
Onun kukla olarak adlandırılması insan yapımı olması, dışarıdan kuvvet uygulanarak hareket ettirilmesi ve bu hareketin gerçekleştirilirken kayıt altına alınmasından ileri gelmektedir. Mocap tekniği ile canlandırılan karakterlerin dijital kukla
tanımına girip girmediği tartışmalıdır. Zira bugün “The Last of Us”gibi video oyunları için oyuncular yine insan olan karakterlere, mimiklerine varana dek kendi
hareketleri ile can vermektedir. Dolayısıyla bu canlandırmanın kamera önü oyunculuğundan çok farklı olduğu söylenemez. Ancak, “Sid the Science Kid”, “Maymunlar Cehennemi” ya da “Hobbit: Smaug’un Viranesi” adlı filmde Benedict
Cumberbatch’in canlandırdığı Smaug düşünüldüğünde canlandırıcılar bir insanı
canlandırmaktan fazlasını yapmaktadırlar. Burada canlandırıcılar derken yalnızca
mocap aktörü değil dijital karakteri bilgisayar ortamında hareket ettiren tüm diğer kişilerden bahsedilmektedir.

Görüntü 9. Benedict Cumberbatch Smaug’u canlandırıyor
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Dokunma duyusunu diğerleriyle duygularımızı paylaşmak için ve hem sözlü hem
de sözsüz iletişimdeki anlamı zenginleştirmek için kullanırız. Örneğin insanlarla
kurduğumuz göz kontağı onlara dokunup dokunmamamıza göre farklı anlamlar
taşır. Field’ın da dediği gibi dokunma sözlü ya da duygu bağından on kat daha
güçlüdür ve yaptığımız her şeyi etkiler (2001, s. 57). Aslında kişilerarası dokunma
sosyal ilişkilerimizde çok önemli bir rol oynamaktadır ve sevgi konusundaki ilk
deneyimimizde bebeklik çağındaki kucaklanma deneyiminden ediniriz(Harlow,
1958).
Güçlü bir el sıkışma, sırta cesaret veren bir sıvazlama, duygusal bir kucaklama
gibi bir fiziksel kontak dilden çok daha güçlü bir canlılık ve hız taşıyabilmektedir
(Jones & Yarbrough, 1985, s. 52).

Oynatıcı

Dijital kukla söz konusu olduğunda ise sanal ortamda karakterin yaratıcısı büyük
olasılıkla oynatıcısından başka biri olmakta, malzeme sayısal kodlar olduğu için
kuklacının kukla ile dokunma duyusu aracılığı ile bir ortaklık deneyimlemesi söz
konusu olamaz. Haliyle kuklanın yapımından kaynaklanan kontrol mekanizmasındaki ve eklemlerindeki hareket kısıtlamalarını oynatıcı hissedemez. Sonuç olarak
oynatıcının kendisi, sahnedeki oyuncu gibi bir işlev görmektedir.
Elbette Sid The Science Kid örneğinde olduğu gibi kimi dijital karakterlerin oynatıcıları için, elde edilmek istenen harekete uygun kostüm benzeri aparatlarla
canlandırıcının karakterin hareket kısıtlarını hissetmesi mümkün kılınmaktadır.
Ayrıca bu kuklalar elle tutulabilen somut nesneler olmadıkları için de geleneksel
kukla tiyatrosundan ayrılmaktadır (Leite & Orvalho, 2011, s. 65). Kuramcılar tarafından yapılan tüm kukla tanımlarında kuklanın somut bir nesne olup olmadığı
belirtilmemiş, bu anlamda bir sınırlama yapılmamıştır. Dolayısıyla özellikle yapım
şekli ile geleneksel kukladan ayrılan dijital kukla varlıksal olarak da farklıdır. Zira
elle tutulabilen bir nesne değil dijital kodlar bütünüdür.
Kuklacı kuklayı temsil ettiği karakter veya tip doğrultusunda hareket ettiren,
sahnede ona can veren kişidir. Kukla burada insan elinden çıkmış eklemleri ile
hareket edebilen bir bebektir. Dijital kuklayı yapan bir bilgisayar programcısı/tasarımcıdır. Dijital ortamda iki ya da üç boyutlu bir karakter oluşturup onu yine
program vasıtasıyla hareket ettiren kişiye canlandırıcı, İngilizce’de animator denmektedir. Bu durumda özellikle beyaz perde ya da beyaz cam için kayıt ediliyor
ise; hareket reseptörleri vasıtasıyla insan hareketlerini dijital ortama aktarmaya
yardımcı olan ya da dış bir kumanda ile dijital kuklayı hareket ettiren kişi de bir
nevi canlandırıcıdır.
Tiyatronun olmazsa olmazı seyirci performans anında salonda hazır bulunur,
oyuncular seyirciden gelen tepkileri alır ve onlardan beslenir dolayısıyla oyun her
temsilde gelişir. Bu durum kukla tiyatrosu için de böyledir, seyirci ile oynatıcının
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arasında kimi zaman kukla hatta kuklacının gizlenmesini sağlayan bir perde ya da
dekor parçası olsa da kuklacı ve seyirci birbirlerinin varlığını hissedebilmektedir.
Dijital kuklacılıkta mekânsal ayrılık canlı performansta dahi oynatıcının seyirci
tepkisine karşılık vermesini geciktirir.

Sonuç

Bilgisayar oyunu, uzun metrajlı çizgi film ve sinema filmlerinde görülen dijital
kukla ile gerek sahnede gerekse sokak gösterilerinde kullanılan ve operatör tarafından idare edilen mekanik kuklaların hepsi kukla tanımı altına girer. Operatör
vasıtasıyla hareket ettirilen dev sokak kuklaları ya da makine kuklalar konvansiyonel kuklaya her anlamda daha yakındır. Konvansiyonel kukla ve dijital kukla
arasındaki ortak ve farklı yanlar yukarıdaki tabloda özetlenmiştir.
Giriş bölümünde kukla, çoğunlukla tasarım ürünü olan, insan yapımı, seyirci
önünde canlı olduğu yanılgısını oluşturacak biçimde temsil ettiği karakter ya da
tip özelliklerine uygun biçimde, dışarıdan bir kuvvet uygulanarak hareket ettirilen
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bir gösteri nesnesi olarak tanımlanmıştı. Bu tanıma göre dijital kukla da tasarım
ürünü, bilgisayar yolu ile de olsa insan yapımı, seyirci önünde temsil ettiği karakter ya da tipe uygun biçimde dışarıdan bir komutla hareket ettirilen bir gösteri
nesnesi olarak kukladır. Ancak canlandırıcısı ve izleyicisi ile aynı mekânda bulunmayışı ve dolayısıyla etkileşimin eşzamanlı olmamasından ötürü canlı icra edilen
bir sanat olan tiyatronun ana tanımına uymamaktadır. Dolayısıyla, dijital kuklacılık söz konusu olsa dahi; dijital kukla tiyatrosundan söz edemeyiz.Bu konuda
çalışma yapan ve aksini iddia eden ve öyle adlandıranlar olsa da seyirci ile aynı
mekânda anın duygusunu yakalayamama (spontane olamama), kodlara indirgenmiş hareketler ve önceden programlama olgusu dijital kuklayı tiyatrodan ziyade
sinema ve bilgisayar oyunlarının bir aktörü kılmaktadır. Üretim süreci, sunum biçimi, oynatıcı ve izleyici ile ilişkisi farklı da olsa her biri yine de kukladır.
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21. yy’da “Öteki”nin Sahnedeki Temsili
Representation Of The “Other” On The Stage in The 21st Century
Arş. Gör. Yunus Emre Gümüş
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Özet

Edebi ya da sanatsal kurguların gelecek tahayyüllerinin çoğundaki ortak nokta, ileride bizi
bekleyenin dijital bir dünya olduğudur. Dramatik türler özelinde düşününce bu önermenin
tek başına geçerli olmadığı görülür. Tiyatronun her dönemde kendini çağın ruhuna göre
yeniden şekillendirdiği söylenebilir. Teknolojinin etkisi kendini tiyatronun performans bölümünde oyunculuk, sahne ve sahneleme tekniklerinde gösterirken metin boyutundaki
karşılığı yeni dil, biçim ve kurgu arayışlarıdır. Batıdaki örnekleri 1900’lerin başında görülen
oyun yazım, sahneleme ve oyunculuk alanlarındaki bu yeni biçim arayışlarının bizdeki örneklerinin ikibinli yıllarla birlikte yoğunlaştığı görülür. Bu alternatif arayışları içerisinde içerik ve biçimde bazı ortak paydalara rastlanır. Bu ortak paydalardan biri “öteki” kavramıdır.
Baumann, öznenin kendini tanımlamak ve güvende tutabilmek için bir “öteki”nin varlığına
duyduğu ihtiyacı vurgulayarak her bir tarafın kendi kimliğini diğeriyle kurduğu çatışmalı ilişkiye borçlu olduğunu savunur. Sartre ise “öteki ben olmayandır” diyerek “ben”in kendisini
tanımlayabilmek için ihtiyaç duyduğu nesne olduğunu savunur. Ötekileştirme ise çoğunlukla
toplumsal koşulların doğal bir sonucu olarak ortaya çıkar ve koşullar değiştikçe bu anlayış da
değişir. Bu araştırmada, genel olarak sanatın özel olarak tiyatronun bu değişimde üstlendiği etkin rol tartışmaya açılacaktır. Öteki, sanatın pek çok alanında olduğu gibi tiyatroda da
görünür olmak adına incelenmeye değer bir meseledir. Bu bağlamda tiyatroda öteki, örnek
metinlerle incelenecektir. Oyun yazarı/akademisyen Şamil Yılmaz’ın metinleri bu bağlamı
örneklemek için etkin bir zemin oluşturur. Çalışma kapsamında incelenecek örnek metinler üzerinden anaakım-alternatif ayrımına değinip bu iki tarafın gerçek yaşamdaki karşılıkları tespit edilmeye çalışılacaktır. Şamil Yılmaz’ın oyunlarında “öteki”ler; birer arzu nesnesi
olarak mı yoksa toplumsal cezalandırma mekanizmasının bir parçası olarak mı sahnede yer
buluyor, incelenerek bildik anlamda dramatik yapıyı kıran bu oyunların biçim/içerik ilişkileri
masaya yatırılacaktır. Metinlerin performatif özellikleri de göz önünde bulundurularak teorik yapı tartışılacaktır. Bunun için metin çözümleme yönteminden faydalanılacaktır. Sonuç
olarak ötekilerden oluşan Yılmaz’ın metinlerinde geleceğin tiyatrosunun izleri aranacaktır.
Geleceğin tiyatrosunda bu oyunlardaki samimiyet-gerçeklik algısı arasındaki ilişki, yeni dil
ve biçim arayışları son teknoloji sahne teknikleri, üç boyutlu efektler yaratan ışıklandırma
teknikleri, döner mekanik oyun alanları kadar önemli yer tutar. Peki teknolojinin değil de
hikâyenin öne çıktığı bu metinlerde ötekinin temsili nasıldır? Şimdiye kadar hep eğitimsiz,
ürkütücü ve zavallı çizilen öteki Yılmaz’ın metinlerinde nasıl karşımıza çıkar? Gerçek hayatta
da şiirsel, edebi ve güçlü özellikleriyle mi var olurlar? Acaba “teknoloji performansın ömrüyle koşutken hikâye ölümsüzdür” denilebilir mi?
Anahtar Sözcükler: Öteki, Çağdaş Tiyatro, Alternatif Tiyatro, Şamil Yılmaz, Toplumsal
Cinsiyet
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Abstract

Almost all artistic and literary fictions claim to be a digital world in the future. Especially
when considering dramatic genres, this suggestion alone seems to be invalid. The influence of technology shows itself in acting, stage and staging techniques in the performance
section of the theater. Another hand the influence of technology shows itself in search of
a new language, form, and fiction in the text section of the theater. Western examples of
searching new forms of playwriting, staging, and acting are seen in the early 1900s. In our
country, first samples are seen in the 2000s. There are some common points in content and
form in these alternative works. One of these is the concept of "other". Baumann says that
the subject needs an "other" to be able to identify and keep himself safe. And he argues
that each side owes its own identity to a conflicted relationship with the other. Sartre says
that “other is not me” and he defines the other as the object that "id" needs to be able to
identify itself. Otherization often appears as a natural consequence of social conditions and
this understanding changes as conditions change. In this research, the active role of the art
(in particular theater) in this change of will be open to debate.The other is a concept that
needs to be studied in the theater as well as in many fields of art. In this context, "the other" in the theater will be examined with sample texts. Playwright and scholar Samil Yilmaz's
texts provide an effective ground to illustrate this context. Through texts to be examined in
the scope of the study will be referred to the distinction between mainstream and alternative. The "other" in Samil Yilmaz's plays; An object of desire or a part of the mechanism of
social punishment? The relationship between the form/content of these plays that break
the classic dramatic will be discussed. The theoretical structure will be evaluated considering the performative properties of the texts. Text analysis will be used for this. As a result,
traces of the theater of the future will be sought in the texts of Yilmaz which "the others"
are involved. The relationship between sincerity and reality perception in these plays is
important at the theater of future. The search for new language and form is as important as
state-of-the-art stage techniques, lighting techniques that create three-dimensional effects,
revolving mechanical playgrounds. How is the representation of the other in these texts
that the story has come to the fore rather than the technological one? The others have
been shown as untrained, eerie, and poor as now. How is Yilmaz designed in his texts? Do
they exist in real life with these poetic, literary and powerful features? Is it possible to say
"the technology lives as much as the performance but the story is immortal"?
Keywords: Other, Contemporary Theatre, Alternative Theatre, Samil Yilmaz, Gender
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Tiyatro sanatının her dönemde kendini çağın ruhuna göre yeniden şekillendirdiği
söylenebilir. Sözgelimi geçen yüzyılın başındaki avangart uygulamalar ilkel ve ritüelistik olanı yeniden yorumlama eğilimiyken günün tiyatrosunun yaşanan çağın
tanığı olmayı tercih ettiği gözlenmektedir (Candan, 2003; Innes, 2004; Birkiye,
2007).
Tiyatro sanatı metin ve performans olmak üzere iki ayrı bölümde değerlendirilir.
Teknolojik dönüşümün bu iki bölümdeki etkisi birbirinden farklı olmuştur. 21.yy
tiyatrosu performans boyutundaki değişimi sahne teknolojisi ve oyunculuk anlayışında yaşarken asıl değişimin metin boyutunda yaşandığı söylenebilir. Tiyatro
metinlerinde görülen yeni dil, kişileştirme, biçim ve kurgu arayışları çağın tiyatrosunun karakteristik özelliğini oluşturur. Genellikle konularını günlük yaşamdan ve ilişkilerden alan Türk Tiyatrosu’nda yazarların ana malzemesini uzunca
bir süre aile kurumu oluşturmuştur. Aile içindeki ilişkiler, evlilik, aile bireylerinin
birbirleriyle ve dış dünyayla kurduğu ilişkiler anaakım tiyatronun temel meselesi
olmuştur (Şener a, 1972; Şener, b, 1972). Bu genel çerçeve 2000’li yıllara kadar
sürmüş, bu döneme kadar sahnede görülmeyen normatif kalıpların dışındaki karakterler 2000’lerden itibaren baş oyun kişisi düzeyinde sahnede temsil edilirken, toplumsal birer tabu sayılan ilişki ve olaylar tiyatro sahnelerinde tartışılmaya
başlanmıştır. 2000’lerde yaşanan bu kırılmanın temel nedeni tiyatronun resmi,
ödenekli kurumların tekelinden kısmen çıkarak ana akım dışında alternatif bir
tiyatro hareketinin filizlenmesidir. Bunun diğer bir nedeni söz konusu “ötekiler”
ve hikâyelerinin yaşamda görünürlüğünün artması da olabilir.
Bu çalışma kapsamında alternatif olarak anılan tiyatronun genel çerçevesini kurumlaşmış olanın dışında gelişen tiyatro uygulamaları oluşturur. Aynı zamanda
Antik Yunan’dan günümüze uzanan gelenekte çeşitlenen tanrı/kahraman mitini
yıkıp yerine gerçek hayatta görmezden gelinip tecrit edilen “ötekileri” koyan bir
tiyatro uygulamasıdır bu. Bu bağlamda Çağdaş Türkiye Tiyatrosunun güncel kimliğini ören genç kuşak oyun yazarların öteki kavramına yoğun ilgi duyduğu gözlenmektedir. Bu çalışmada genç kuşak oyun yazarlarından Şamil Yılmaz’ın kaleme
aldığı metinler“öteki” kavramı bağlamında bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
Şamil Yılmaz’ın oyun kişileri sosyal dışlanma yaşayan, görmezden gelinen, cinsel
kimlikleri ya da cinsel yönelimleri nedeniyle şiddete uğrayan, toplum dışına itilen
bireylerden oluşmaktadır. Bu çalışma Şamil Yılmaz’ın “ötekilerin dünyasını” oyunlarında nasıl ele aldığını, hangi bağlamda ve hangi tartışma başlıklarıyla irdelediğini incelemeyi amaçlamaktadır.

Öteki’nin kavramsal çerçevesi ve literatürdeki yeri

Öteki sözcük anlamı olarak TDK’da “Mevcut kültürün içinde dışlanmış olan” olarak tarif edilir. Öteki, toplumun “ben” olarak tanımlayamadığı, kurallar ve normların dışında şekillenen her şeyin toplamıdır. Yani öteki “ben” olmayan öznenin
varlığını borçlu olduğu, onun dışında gerçekleşen her şeydir. Kavram literatürde
Sartre, Baumann, Beauvoir, Levinas, Kierkegaard gibi pek çok düşünür tarafından
tanımlanmış sanatın yanı sıra sosyal bilimlerden iktisada pek çok alanın ilgisini
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çekmiştir.
Sartre “öteki ben olmayandır” diyerek “öteki”nin “ben”in kendisini tanımlayabilmek için ihtiyaç duyduğu nesne olduğunu savunur (Sartre, 2010: 474-475).
Sartre’a göre ben ile öteki arasındaki ilişki hiçlik aracılığıyla meydana gelmektedir. Baumann “bir yerde kendimi evimdeymiş gibi güvende hissetmem için
yabanıllığın saldığı korkuya ihtiyaç duyarım. "İçeri"nin değerini gerçek anlamda
vermek için bir "dışarı" olmalıdır” (Bauman, 2010: 53) derken öznenin kendini
tanımlamak ve güvende tutabilmek için bir “öteki”nin varlığına duyduğu ihtiyacı
vurgular. Ona göre her bir taraf kendi kimliğini diğeriyle kurduğu çatışmalı ilişkiye
borçludur. İkinci Cins’de Beauvoir tarih boyunca kadının erkekler tarafından erkeğin “öteki”si olarak tanımlandığını söyleyerek öteki mefhumunu Hegel’den ödünç
aldığı ikilik kavramıyla açıklar. Yine Hegel’den hareketle bilincin işleyişine “ben”
ve “öteki” karşıtlığının yön verdiğini, öznenin kendini ancak başka öznelere karşı
çıkarak ortaya koyduğunu ve “temel varlık olarak kendini olumlamak, öteki varlığıysa olmayan varlık, nesne durumuna sokmak”(Beauvoir, 1993: 17-18) istediğini
belirtir. Beauvoir kadının doğa ve beden ile özdeş kılınarak kültür ve uygarlık yaratma sürecinden dışlandığını söylerken “öteki” kavramının bir dışlama mekanizmasının ürünü olduğuna vurgu yapar.Bu dışlama mekanizmasına dikkat çeken bir
diğer isim de Emmanuel Levinas’tır. Levinas öteki’nin bir varlık olarak kavrama
hapsedilerek şiddete maruz kalmasını vurgular (Levinas, 2010: 46). Korku, kaygı ve mutsuzluğun temelinin bireyin başkasıyla kurduğu ilişkide değil kendisiyle
kurduğu ilişkide gizli olduğunu savunan Kierkegaard “öteki”ni düşman olarak tanımlamaz. Ona göre insan ben olmayı arzulamalıdır, öteki iseinsan varlığının temel dayanağıdır (Kierkegaard, 2004: 23-25). Bu bilgiler ışığında ötekileştirmenin
doğal bir sosyal eleme mekanizması olarak kullanılıp resmi olanın dışında kalan
her şeyi marjinal varsaydığı ve pasifize etmeyi amaçladığı söylenebilir.
Antik Yunan’dan beri ahlaki bir eğiticilik beklenen tiyatro sanatında ötekilerin
21.yy’ın ilk yarısından itibaren sahnede görünür olmaya başladığı söylenebilir.
Ana akım tiyatronun dışında kalan alternatif uygulamalarda travestiler, trans bireyler, geyler, eşcinseller, tinerciler, kentin varoşlarında yaşayanlar, etnik ve dini
azınlıklar, hayat kadınları, kâğıt toplayıcıları, romanlar, apaçiler, müptezeller, pezevenkler birer ana oyun kişisi olarak görülmeye başlanır. Uzunca bir süre azınlık
olarak tanımlanmasına karşın “öteki” kavramı bugün Nochlin’in deyişiyle “beyaz,
orta sınıf, erkek olarak doğma ‘şansına’ erişmemiş” herkesi kapsayan geniş bir
çatıdır (Nochlin, 1988). Bu nedenle çağdaş tiyatro uygulamalarında onların dünyasına geniş perspekiften ve samimiyetle bakılmıştır.

Ötekilerin Tiyatrosu

Tiyatro sahnesinde “ötekiler” ana karakterler olarak ilk defa 90’ların sonu
2000’lerin başında genç oyun yazarlarının metinlerinde görülür. Özen Yula, Turgay Nar, Cuma Boynukara gibi çağdaş yazarların oyunlarında gördüğümüz toplum
normlarının dışına itilmiş karakterler, ilişkiler ve olaylar daha sonraki yıllarda bağımsız tiyatroların repertuvarlarının ana temasını oluşturur. Özen Yula’nın 1998
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yılında basılan İstanbul Beyaz Rakı Rengârenk, Gözü Kara Alaturka ve Kırmızı Yorgunlarıoyunları tiyatro sahnesinde ötekileri merkeze alan ilk çalışmalardandır.
Yula’nın bu oyunları:
“evsizleri, tinercileri, fahişeleri, kumarbazları, kaçakçıları, delileri, konsomatrisleri, bombacıları, çöpte yaşayanları yaratan, sonra da onların varlığını bir tehdit gibi algılayıp, kendinden uzaklaştırmaya çalışan; “ötekileştiren” merkezi otoriteyi, onun yaratısı; anlatısı saydığı “tarihi” yapıbozuma
uğratma”

çabasıyla dikkat çeker (Keçeli, 2009:165). Yine Yula’nın İtiraz Oyunları üst başlığıyla kaleme aldığı oyunlardan Yala Ama Yutma (2007) bir porno oyuncusunun hikâyesini (Briken/Projeler, 2010), Derin Bir Ülkede (2008) gecekonduda yaşanan gizli
aşkları, garibanları, romanları, intihar bombacılarını anlatır (Yula, 2008). Yula’nın
performatif oyunu Pusulasız (2012) yabancı düşmanlığı ve kimlik sorununu biri
Türk diğeri Sırp iki genç adam üzerinden tartışır (Maro, 2012), Sahibinden Kiralık
(2012) ise büyük kentteki bir parkta bedenini kiralayarak yaşayan genç adamların
hikâyelerini anlatır. Turgay Nar’ın Çöplük (1993), Kuyu (1994), Nar (1997), Cuma
Boynukara’nın Suyun Rengi (2001) ve Beceriksizler (2002) O’nun Saltanatı (2002)
oyunlarında da ötekilerin tiyatrosunun ilk izleri görülür.
2000’lerle beraber büyük kentlerde ardı ardına açılan bağımsız mekânlarda kendi metinlerini üreten topluluklarla birlikte ötekilerin tiyatrosu ete kemiğe bürünmüştür. Kumbaracı50, Entropi Sahne, Galata Perform, Yabancı Sahne, Tiyatro
Adam, D22, Şermola Performans, DOT, İkinci Kat, Mek’an, Mekan Artı, Bulu Tiyatro, Seyyar Sahne, Sahne Hal, Emek Sahnesi vb (Sarıoğlu, 2016, Evrensel, 2014)
tiyatro mekanlarında Berkun Oya, Yiğit Sertdemir, Ebru Nihan Celkan, Şamil Yılmaz, Ufuk Tan Altunkaya, Turgay Doğan, Cem Uslu, Yeşim Özsoy Gülan, Mirza
Metin, Özer Arslan, Sami Berat Marçalı, Kemal Hamamcıoğlu gibi genç kuşak yazarlar yeni tiyatronun örneklerini sergilemişlerdir.
Çağdaş Türkiye Tiyatrosunda oyun yazımı, sahneleme ve oyunculuk alanlarındaki bu yeni biçim arayışları eğiliminin Avrupa’daki ruh ikizleriyle kıyaslandığında
oldukça geç kaldığı görülse de yaşlı apartmanların dar salonlarından, çatı katlarından, eski sinemalardan, garajlardan, kahvehanelerden, depolardan dönüştürülmüş alternatif mekânlarda başlayan bu arayışın kısa sürede kendi seyircisini
yaratmayı başardığını söylenebilir. Bu tiyatrolardan bir kısmı kendisini alternatif
olarak tanımlarken bir kısmı sadece bağımsız demeyi tercih etmektedir (Karagül,
2014).

Şamil Yılmaz’ın Ötekileri

Şamil Yılmaz’ın yazarı ve kurucularından biri olduğu Mek’an Sahne başkent Ankara’da kurulmuştur. Topluluğun oyunları genel olarak değerlendirildiğinde, biçim
ve içerik olarak ana akım tiyatroya alternatif bir anlayışı benimsedikleri görülür.
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“Alternatif yaratmak için biçimi değil, konuyu hedef seçiyor Mek’an Sahne.
Örneğin, oturduğumuz seyirci koltuklarına mayonez sıkmak gibi bir takım
çocuk oyuncaklarını kullanmadan, tiyatronun içinden tiyatroya saldırıyor.
Erdemleri, hataları, hayatları hep bir yerinden bizimkine benzeyen, büyük
kahramanlıklar yapmaya çalışan, Antik Yunan’dan bugüne çeşitlenene
çeşitlene tiyatro sahnelerini işgal eden o “tanrısal” karakterleri atıyor bir
kenara”(Metin, 2016).

Anlattığı hikâyelerin merkezine ötekileştirilmiş insanları alan topluluk, Şamil Yılmaz’ın şiirsellik ve gerçekçilik arasında gidip gelen oyun diliyle seyir zevki yüksek sahici karakterleri sahneye taşır. Ayşegül Yüksel “yazar tiyatrosu” tanımını
yaparken yazarın başka görevlerle de bir parçası olduğu tiyatroda üretiminin
‘süreklilik’ taşıması gerektiğini vurgular (Yüksel, 2009). Bu tanımdan hareketle
Mek'an Sahne’yi bir yazar tiyatrosu olarak tanımlayabiliriz. Yılmaz’ın Mek'an Sahne’de hayat bulan oyunlarında kostüm, makyaj, aksesuar, dekor gibi teknik araçlar minimal düzeyde kullanılarak, oyunculuk hüneri ve hikâye ön plana çıkarılır.
Bu girişim arkaik tiyatro uygulamalarına çağdaş bir alternatif oluşturarak yeni bir
tiyatro estetiğini hedeflemektedir. Mek’an Sahne sadece kendi ürettiği metinlerde değil klasikleşmiş yapıtlardaki “öteki” karakterleri yeniden yorumlayarak sahneye taşımayı da amaçlar. Örneğin Lorca’nın klasik metni Bernarda Alba’nın Evi
(2014) Mek’an Sahne’nin prodüksiyonunda “queer bir bakış açısıyla ele alınmış,
hem otoriter sistemlere, hem de heteronormatif tiyatral uygulamalara meydan
okuyan bir oyun”a dönüşmüştür (KaosGl 2014). Oyun, ana karakterlerin gölgesinde kalmış kadın bir karakterin (Maria Josefa’nın) gözünden erkek bir oyuncu
tarafından aktarılarak tek kişilik çağdaş bir performansa dönüşür.
Şamil Yılmaz’ın oyunları kronolojik olarak şu şekilde sıralanır: Aşk Orada Derinde
(2009), Ölüler Evi (2012), Bir Şey Oldu Bize (2012), Kadınlar Aşklar Şarkılar (2013),
Artık Hiç Bi Şii eskisi gibi olmayacak sil gözyaşlarını (2013), Tevafuk (2014), Seher
İle Ali (2014), Apaçi Gızlar (2015). Yılmaz’ın oyunlarına genel olarak bakıldığında
üç temel özellik öne çıkar. Hikâye anlatma yaklaşımı, şiirsel dil ve ötekilerden oluşan oyun kişileri…
Yılmaz’ın tiyatrosuna karakterini kazandıran özellik kendi hikâyelerini birer anlatıcı edasıyla izleyiciye aktaran karakterlerdir. Her oyunda belirli oranda yer alan
bu özellik Artık hiçbi şii eskisi gibi olmayacak, sil gözyaşlarını! (2013) oyununda bir
biçime dönüşür. Avzer karakteri oyun boyunca Gezi Parkı sürecinde yaşadıklarını
oturduğu sandalyeden kalkmadan seyirciye anlatır. Anlatının işçindeki diğer kişileri tek oyuncu canlandırır. Oyun başladığı andan itibaren karakter bir storyteller’a (hikâye anlatıcısı) dönüşerek izleyiciyi anlattığı serüvenin bir parçası haline
getirir. Peter Brook bu durumu Açık Kapı’da oyuncunun“kendini izleyiciye açma”sı, “aynı anda iki dünyada birden var olma”sı olarak açıklar (Brook, 2004: 31).
Şamil Yılmaz’ın oyunlarındaki diğer bir unsur şiirsellikle gerçekçilik arasında gidip gelen oyun dilidir. Argo ve küfür kullanımıyla yaşam gerçeğine benzemekle
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beraber karakterler şiirsel bir dile sahiptirler. Fakat onun dilindeki şiirsellik karakterlerin diyaloglarındaki uyakla değil daha çok sahne ritmi ile ilgilidir. Yılmaz’ın
metinleri dildeki şiddetin görünür olduğu metinlerdir.
SEHER: Neye sıkıldın dingil?! Sen bekliyo’san biz de bekliyo’z! Tek sana mı
kahpelii çarkına sıçtıımın dünyasının! N’oldu, iki gün pavyonun önünde sikini avuçlayamadın diye menapoza mı girdin! O tespihi de şakır şukur çevirip durma, sokarım götüne! Es. Kalk lan ayaa!(Yılmaz,Seher İle Ali 2014:2)

Oyun dilinin bir oyun kişisi gibi karşımıza çıktığı bu metinlerde yazar yarattığı gerçekçi karakterler sayesinde anlatıyı küçük bir sosyal grubun sınırlarından çıkarıp
kapsayıcı kılar.
Tiyatro sanatı, yapısı gereği aslında “insan”la iç içe olmaya en çok imkan
veren sanat dalı olmasına rağmen, pratikte böyle bir “halktan uzak olma”
durumu vardır. Şamil Yılmaz, yazdığı oyunlarda bu sınırları ortadan kaldırıyor. Yakaladığı dil, üslup ve yarattığı atmosferle akademisyenden sokak
çocuğuna kadar herkesin içinde bir şeyler kıpırdatabiliyor. Bu yönüyle Şamil Yılmaz’ın oyunlarını günümüzün halkla buluşan tiyatro oyunlarında iyi
bir damar olarak belirtmek gerekiyor. (Örs, “N’apılır senle Ali?”, 2015)

Şamil Yılmaz’ın oyunlarında ötekiler tek boyutlu karakterler olarak değil kendi iç
çelişkileriyle diyalektik karşıtlıklar içeren birer dramatik çatışma malzemesi olarak belirirler. Ekonomik olarak alt sınıfa aittirler. Aşk Orada Derinde (2009) oyunundaki Oğlan karakteri Hakkâri’deki boşaltılan köyünden Ankara’ya göç etmiş,
inşaat işçisi olarak çalışan, hegemonik erkekliğin hiyerarşisi altında ezilmiş birey
olarak toplumun en alt tabakasına aittir. Travesti’nin evine sığınmıştır. Aralarında
paylaşım ve dayanışmayla gelişen bağ kısa sürede kuvvetlenir. Ta ki Travesti II
ortaya çıkıp bir kahin gibi olacakları ona söyleyene kadar.
TRAVESTİ II: Bir gün, şu kapıdan çıkan süt bebesi, sırtlan gibi dalacak aynı
kapıdan içeri. Başkalarından öğreneceği utancın hesabını senden soracak.
…Günün birinde de ya gidecek, ya karnını deşip leşini şu salonun ortasına
serecek. Yapayalnız gebereceksin burada. Leşin günler sonra bulunacak.
Ölünü de şimdi yanaşmadığın biz kaldıracağız. İnan başka türlü olmayacak. Hiç olmamış çünkü…(Yılmaz Aşk Orada Derinde, 2009:8)

Yılmaz’ın “ötekileri” Anadolu’dan göç eden fakir ailelerin büyük kentlerin varoşlarında doğup büyüyen çocuklarıdır. Bu durumun onları kimliksiz ve belleksiz kılması beklenirken birçoğu bu temelsizliği kimlik edinmiştir. Çoğunlukla bilgedirler.
Şamil Yılmaz’ın oyunlarında acı ve aşkın iç içe geçmiş iki tema olduğu görülür. Bu
temalar yazarın şiirsel ve gerçekçi diliyle birleşince sarsıcı hikâyeler ortaya çıkarır. Yazar büyük acılar yaşayan “küçük” insanların hikâyelerini küçümsemeden
anlatır. Yılmaz’ın karakterleri acıyı yaşama ve yaşadıkları acılarını ifade etmede
ehildirler. Bunun yanında karakterler çoğunlukla sarkastik ve doğal komiktirler.
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Yılmaz’ın oyunlarında mizah yazarın dilinden değil karakterler kendi doğal dünyalarından yaratılır. Belkıs Feminist Tiyatro(2015)’da Şamil Yılmaz’ın metinlerinin
anlardan oluştuğunu söyleyerek her sahnenin anların açılımı gibi olduğunu vurgular (Belkıs, 2015:264-265).
Şamil Yılmaz’ın oyunlarında ötekilerin arasında, Bauman’ın deyişiyle karşılıklı bir
uzlaşmazlık ilişkisi vardır. Aslında Bauman bu tanımı biz ve onlar iç ve dış grupları
için yapar (Bauman, 2010). Yılmaz’ın oyunlarında ise karşılıklı uzlaşmazlık ilişkisi
aynı dış grup içinde de yaşanabilir. Yılmaz’ın oyunlarında iki taraf göze çarpar. İlki
her şeyin farkında olan anti-kahramanlar diğeri pratiği zayıf, kırılgan. Bu iki grup
da (Bauman’ın deyişiyle dış grup) normatif kalıplara göre ötekidir. Ama sahne
üzerinde karşı karşıya geldiklerinde artık birbirleri için de ötekidirler. Daha doğrusu birbirlerini ötekileştirirler. Yılmaz bu yolla ötekileştirmenin patalojik boyutunu
sahne üzerinde deşifre eder.
Tevafuk (2014)’ta örneğin, yazar seyircinin Yusuf’u Halit’in gözünden görmesini
sağlayarak başarır bunu. Yusuf ağzı bozuk, serkeş ve öfkelidir. Halit ise yumuşak
başlı, duygusal ve anlayışlıdır. Toplumun yargısı eşcinsel kimliği nedeniyle Halit’i
ötekileştirirken Jigolo Yusuf da aralarındaki sınıfsal uçurum nedeniyle Halit’in
ötekisidir. Oyun boyunca Yusuf dili bir şiddet aracı olarak kullanıp Halit’e saldırır;
kırılgan, pasif ve hayatı tanımayan özelliğinden dolayı onu aşağılar. Aslında bu
durum Yusuf için bir savunma mekanizmasıdır. Ona âşık olan Halit’i kendisinden
uzaklaştırmak belki de kendisini ondan uzaklaştırmak için yapar bunu. Aralarındaki elektriği görmezden gelip, Halit’i aşağılayarak, duygularını yok sayarak aralarında filizlenen duyguların yok olmasını bekler.
YUSUF: Şimdi şey diyecem hacı sana. Ama önemsiyom sanma ne düşündüğünü. Beni beğenmişin beğenmemişin sikimden aşşaa Kasımpaşa! Sen var
ya hacı, kendi cinsini inkâr ediyon.…
YUSUF: Çok gördüm ben öylelerini! Yok ibneler sınıf mınıf bilmezmiş, sınıf
ne la?!, yok aşk eşitlikmiş! Nerdesin aşgım? Burdayım aşgım! Bak bak! Kimi
yiyonuz siz amına koyiim?” (Yılmaz, Tevafuk, 2014: 19-20).

Benzer bir durum Apaçi Gızlar (2015) oyununda da görülür.Apaçi kız Aslı Travesti
karakter Döndü’yü giyimi, traşı, görünüşü genel olarak tercihleri nedeniyle eleştirir ve hatta aşağılar. İç grup olarak normatif kalıplar baz alındığında iki karakter
de dış gruptur. Buna rağmen karşılıklı anlayış ve dayanışma yerine çatışmalı bir
ilişkiyi tercih ederler.
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ASLI: Dön bakiim bi şöyle. Te heey, kaç yılın Rıza’sına bag be! N’apmışın la
gendine böyle?! Es. Dövmüyolar mı seni böyle geziyon diye?Gız gibi olmuşun; etek, şu üstündeki şey falan. N’oldu la bi’ yılda gontese dönmüşün?
ASLI: Satmazmış… Hepiniz ibnesiniz olum. Satıcılık içinizde var sizin! İbneniz, aha senin gibi, zaten ibne! Kalanınız da ruh ibnesi! Manevi ibne. İbnelik
iliinize işlemiş artık!(Yılmaz, Apaçi Gızlar, 2015: 4-5)

Döndü haklıdır, kadın görünüşünün yanında heteroseksüeldir. Bu ironik durumu
kendi yazdığı şiirle açıklığa kavuşturur: “Yog unutmak diye bi’ şii / Bag, iyi dinne
burayı: / İnsan kendini unutur / Sevdiine dönüşür anca!” (Yılmaz, Apaçi Gızlar,
2015). Döndü Aslı’ya âşıktır, hatta öyle âşıktır ki sevdiğinin kimliğine dönüşmüştür. Hallac-ı Mansur’un parça/bütün diyalektiktik ilişkisine benzer şekilde, tüm
kâinatın insanın içinde insanın da o kâinatın içinde olduğunu anlattığı En-El Hak
öğretisini andırır (Yalçın, 2011). Diğer taraftan Aslı’nın gönlü ise aralarında husumet olan “o’lan” grubundan birine aittir. Aslı Döndü’nün ona olan ilgisini fark
ettiği anda Tevafuk’taki Yusuf’un Halit’e yaptığını yaparak onu ötekileştirir.
DÖNDÜ: Topiş diilim ben! Totoş da diilim! İpne de diilim!
ASLI: Hele? Nesin?
DÖNDÜ: Nesin mi denir? Bi’ şii mi kişi? Masaya, şu koltaa, aha bu merdivene bi’ şii dersin!” (Yılmaz, Apaçi Gızlar, 2015: 9).

İki karakterin de (Tevafuk’ta Yusuf, Apaçi Gızlar’da Aslı) ortak özelliği etraflarında
olup bitenin farkında olmalarıdır. Peki bilge tavırlarına ve pratikteki ustalıklarına rağmen aşk gibi güçlü bir duyguyu öngörmemeleri mümkün müdür? Tabi ki
bu gözden kaçan bir nokta değil aksine yazarın “öteki” mefhumunu tartışmaya
açtığı yerdir. Yazar iç ve dış grubun arasındaki rasyonel çatışmanın yerine aynı
grup içindeki diyalektik uzlaşmazlığı tercih ederek izleyicisine farklı bir bakış açısı
kazandırır. Bir başka deyişle onları sahnede ötekilerin ötekileştirdiği karakterler
aracılığıyla görünür kılar. Yılmaz’ın bütün metinlerde peşine düştüğü temanın,
iki birey arasındaki ilişkideki iktidar dengesi ve bunun yarattığı hasar olduğunu
söyleyebiliriz.” (Belkıs, Feminist Tiyatro, 2015:265) Tevafuk ve Apaçi Gızlar oyunlarında bu iktidar ilişkisinin açık örnekleri görülürken Aşk Orada Derinde bu ilişki
üzerine kuruludur. Bu hegemonik ilişki Aşk Orada Derinde oyununda sadece Travesti ve Oğlan karakteri arasında değil, Travesti II ile Travesti arasında, komşularla
Travesti arasında, Oğlan ve toplumun hegemonik erkeklik baskısı arasında açık
şekilde yaşanır. Ayrıca
“Travesti karakterinin ölümüyle Oğlan karakterinin katil olmasıyla sonuçlanan oyun, toplumsal cinsiyet kurgusunun toplumsal çıkar bağlamında
pozitif hiçbir etkiye sahip olmadığını göstermiştir.”(Emre, 2016).
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Kadınlar, Aşklar, Şarkılar (2013) üç sezonda yüz otuzun üzerinde gösterimle yeni
kurulan bir tiyatronun ilk oyunu olarak, önemli bir başarıya imza atmıştır (Radikal, 2015). Ahmet Melih Yılmaz’ın üç trans kadını canlandırdığı tek kişilik bir oyun
olan Kadınlar, Aşklar, Şarkılar trans bireylerin aşk ve ölüm arasında gidip gelen
yaşamlarını ‘gerçekçi’ bir dille sahneye taşır. Oyun trans bireylerin hayatlarına
özgü detayları içeriden bir gözle anlatması bakımından diğer örneklerden ayrılır.
İşin performatif boyutunda ise alt kültürün eğlence anlayışının sahnede temsili
açısından bir arayışı barındıran oyun, pavyon kültürüne özgü atmosferi trans bireylerin söylediği şarkılarla yaratmaya çalışır (Mimesis, 2014). Translar Yılmaz’ın
oyunlarında ahlaki bir cezalandırılmaya tabii tutulmazlar. Sahnedeki varoluş nedenleri, Kadınlar, Aşklar, Şarkılar örneğindeki gibi, acılarını, aşklarını bir bütün
olarak hikâyelerini anlatmak içindir. Bu tavır transların ve hikâyelerinin medya,
politika ve sanattaki çarpık temsiliyetine bir başkaldırıdır. Yılmaz’ın oyunlarında
translar bir arzu nesnesi ya da komedi unsuru değil tüm zaaf ve çelişkileriyle yalın
insanlardır.
Şamil Yılmaz’ın metinlerindeki karakterizasyon oyuncu performasının sınırlarını
zorlayan uygulamalardır. Genellikle toplumsal cinsiyet kalıplarının tartışmaya
açıldığı Yılmaz’ın oyunlarında erkek karakterler, Kadınlar, Aşklar, Şarkılar oyununda olduğu gibi,trans ya da kadın karakterleri oynayarak ciddi bir sınav verir.
Bunun dışında Artık Hiçbi’Şii Eskisi Gibi Olmayacak! Sil Göz Yazışlarını! oyununda olduğu gibi oyunun tamamı bir sandalyede geçerek bedensel performansın
sınırları zorlanır. Seyirciyle doğrudan iletişim kuran oyuncu aracılığıyla yeni bir
anlatının olasılıkları tartışılır.

Sonuç

Ötekileştirmenin çoğunlukla toplumsal koşulların doğal bir sonucu olduğu ve koşullar değiştikçe bu anlayışın da değişeceği varsayımından hareketle tiyatronun
bu değişimde kilit bir rol üstleneceği söylenebilir. Çünkü tiyatronun alımlayıcısıyla ilişkisi empati üzerine kuruludur. Öteki olarak sınırları çizilen birey hayata
karışarak (eğitim, iş, sosyalleşme) sosyal yaşamda görünür olmaya başladıkça,
hayatın aynası olarak tanımlanan sahnedeki görünürlüğü de artar. Sadece tiyatroda değil edebiyatta da rastlanan bu durum yansıtma kuramıyla açıklanır (Moran, 1991). Sahnede temsil edilen ötekinde kendi yaşam tecrübesinden en ufak
bir iz bulan seyirciden tiyatro salonundan çıktıktan sonra “öteki”ne artık o kadar
yabancı olmadığıyla yüzleşmesi beklenebilir.
Her çağda kendisine bir işlev yüklenen tiyatro sanatının 21. yy’da yükleneceği
bir misyon varsa o da ötekiyle empati kurulmasını sağlayarak önyargı duvarlarını kaldırmak olabilir. Bu bağlamda ötekilerden oluşan Şamil Yılmaz’ın metinleri
21. yy’ın tiyatrosunun taşıyıcı kolonlarından biri sayılabilir. Yılmaz’ın metinlerine
bakarak 21. yy tiyatrosunun biçimin değil içeriğin ön plana çıktığı, hikâye anlatımının hâkim olduğu, güçlü karakter özellikleriyle dikkat çeken yalın bir tiyatro
anlayışı olarak şekillendiği söylenebilir. Hikâyenin öne çıktığı bu metinlerde ötekinin temsili ezber bozan bir niteliktedir. Şimdiye kadar hep eğitimsiz, ürkütücü
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ve zavallı çizilen “ötekiler” Yılmaz’ın metinlerinde yaşam pratiğine sahip, bilge,
şairane ve gerçeklerin farkında karakterler olarak hayat bulurlar. Gerçek hayatta
kriminal özellikleriyle öne çıkarılan bireyler bu oyunlarda karşımıza şiirsel, edebi
ve güçlü özellikleriyle çıkarlar. Bu sahnedeki temsiliyet, diğer bir deyişle yeniden
varoluş, beraberinde yeni bir dil ve sahne estetiği getirir. Bu eğilimin 21. yy’ın
tiyatro estetiğini biçimlendirdiği söylenebilir. Bu yeni estetikte seyirciyle kurulan
doğrudan bağ, temsiliyet-gerçeklik algısı arasındaki ilişki ve yeni dil/biçim arayışları teknoloji ürünü sahne imkânları, üç boyutlu efektler yaratan ışıklandırma
teknikleri, döner mekanik oyun alanları kadar önemli yer tutar. Çünkü teknoloji
performansın ömrüyle koşutken hikâye ölümsüzdür.
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Giyim Eğilimlerinde Kültürel Belleğin Geleceğe Aktarılması:
Hamile Giyimi Örneği
Trasmission Of Cultural Memory To Future On The Clothing Trends:
Maternity Clothing
Arş. Gör. Ahsen Günbulut
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Bölümü

Özet

İnsanoğlu var olduğundan beri kültürel ritüeller süregelmiştir. Bu ritüeller doğum, evlenme,
ölüm gibi yaşamın belirli dönüm noktalarında uygulanmaktadır. Ritüeller; kültürel belleğin
oluşmasında önemli rol oynarken uygulama halinde gündelik hayatta kullanılan araç, eşya
ve nesneler gibi maddî formlara bürünmektedir. Bu bağlamda giysi de maddi kültürün bir
unsurudur (Güngör,1986:15). Bu araştırmada, toplumun kültürel belleğini oluşturan doğum
öncesi ve sonrası ritüeller ele alınarak; giysilerde meydana getirdiği değişimi hamile giysisi
örneklemi üzerinden yorumlanması amaçlanmaktadır. Araştırmada, günümüzde hamileler
tarafından uygulanan doğum ritüllerin ve bu ritüellerde giyilen hamile giysilerinin kültürel
belleğin izlerini taşıyıp taşımadığı yoksa günümüz tüketim kültürüne dayalı mı olduğu sorusu
tartışma konusudur.
Araştırmada ilk olarak kaynak taraması yöntemiyle geçmişten günümüze doğum öncesi ve
sonrası ritüel örnekleri incelenecektir. Hamilelik ve doğum ile ilgili bu ritüeller hamile kalmak, düşüğü engellemek, yeni doğan bebeğin hayatta kalmasını sağlamak, loğusalık gibi
çeşitli alanlarda olabilmektedir. Örneğin; Orta Asya’da Goldesler’de çocuklarının olmasını dileyen yeni gelinler hayat ağacı işlemeli elbiseler giymişlerdir (Ateş,2014:172). Kongo bölgesinde bazı yerli kabilelerinde de gebe kadınlar belli bir kutsal ağacın kabuklarından kendilerine giysiler yapmışlar, bu ağacın kendilerini çocuk doğururken karşılaşacakları tehlikelerden
koruduğuna inanmışlardır(Frazer, 1991:78).Bu bağlamda araştırma, giysi ve aksesuarlarla
bağlantılı olabilecek ritüeller ile kısıtlandırılacaktır. İkinci aşamada medya, internet gibi iletişim araçları üzerinden hamile giyimi güncel örnekler ile incelenecektir. Sonuç bölümünde
ise, teknolojik gelişmeler ile farklılaşan kültürel yaşama rağmen; âdet, gelenek, görenek ve
inançların; kültürel bellek ve giyime etkisi bağlamında hamile giyimi kullanımında ne kadar
etkili olduğu sorgulanarak giysinin sembolik işlevi açısından yorumlanacaktır.
Anahtar Sözcükler: Hamile Giyimi, Kültür, Bellek, Ritüel, Sembolik İşlev, Giyim Eğilimleri

Abstract

Cultural rituals are ongoing since mankind existed. This ritual is applied at certain turning
points of life such as birth, marriage and death. Rituals; play an important role in the formation of cultural memory. Rituals that are a part of the culture, transformed into material
forms such as objects used in everyday life, in practice. In this context, clothing is also a
material cultural element (Güngör,1986:15). In this research, it is aimed to interpret the
change brought about on the clothes by pregnant clothes approaching pre- and post-natal
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rituals sample, which constitute the cultural memory of the society. In the research, the
question of whether the birth rituals applied by pregnant women today and whether pregnant clothing carries traces of cultural memory or is based on contemporary consumerism
is a matter of debate.
At the beginning, the past rituals samples of before and after birth will be analyzed by
literature search in the research. These rituals on pregnancy and childbirth can be found
in various areas such as getting pregnant, preventing to have a miscarriage, providing the
newborn survival, and postpartum period. For example; In Central Asia, new brides who
wanted to have a child in Goldesler dressed in life-tree embroidered dresses(Ateş, 2014:
172).In some negro tribal in the Congo region, pregnant women worn dress made from the
shells of a particular holy tree and believed that this tree protects them from the hazards
they face while giving birth(Frazer, 1991: 78). In this context, research will be limited to rituals that may be linked to clothing and accessories. In the second stage, current examples of
pregnant clothes will be examined through the communication tools such as media,internet. In the conclusion part, despite the change of cultural life with technological developments; how to be effective in the use of maternity wear will be questioned and interpreted
in terms of the symbolic function of clothing according to influence of customs, traditions
and beliefs in the context of cultural memory and clothing.
Keywords: Maternity Clothing, Cultur, Memory, Symbolic Function, Clothing Trends
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Hafıza ve hatırlama gibi kavramlar uzun bir süre bireysel alana ait olduğu düşünülse de 20. yy’dan itibaren toplumsal alan içinde de düşünülmeye başlanılmıştır.
Hafızanın toplumsal boyutunu ele alan ilk önemli çalışmalar 1920’ li yıllarda Fransız sosyolog Durkheim’in öğrencisi olan Maurice Halbwachs tarafından yapılmıştır. Halbwachs’ın teorisine göre; sosyal koşullara göre oluşan toplumsal belleği bireyler oluştururken, kişinin belleğini de topluluk belirlemektedir. Kültürel bellek
kavramı ise ilk olarak Alman bilim adamı Jan Assmann tarafından tanımlanmıştır.
Assmann toplumsal bellek kavramını üst bir kavram olarak kullanıp, iletişimsel ve
kültürel bellek arasında ayrım yapmıştır. İletişimsel belleğin yakın geçmişe dair
anıları kapsadığını ve bunların kişinin çağdaşları ile paylaştığı anıları olduğunu
söylerken; kültürel belleğin geçmişin belli noktalarına yönelerek sembolik figürlerde yoğunlaştığını belirtmiştir. Kültürel belleğin iletişimsel bellekten ayrıldığı en
önemli nokta biçimlendirilmesi ve törenselliğidir. Assman’a göre, “Bellek sadece
geçmişi kurgulamakla kalmaz, aynı zamanda günümüzün ve geleceğin deneyimlerini de organize eder.” (Küçükbasmacı, 2016; 74). Bu açıdan ritüeller; geçmiş,
günümüz ve gelecek arasında bir bağ kurarken kültürel belleğin aktarılmasında
da önemli bir araç haline gelmektedir.
Birey ya da gruplarla ilgili bazı değerlerin, uygun zamanlarda, sembolik ve aşağı-yukarı değişmeyen ardışık davranış biçimleri ile tekrarlanması olarak tanımlanan ritüeller, yapılma amaçlarına ve dönemlerine göre farklı sınıflandırmalara
tabi tutulabilmektedir. Geçiş ritüelleri, takvimsel ritüeller, bunalım ya da kriz dönemi ritüelleri ayrımı ise en kabul gören sınıflandırma biçimlerindendir (Temur,
2011; 56). Kişinin bir statüden diğer statüye geçtiği durumlarda gerçekleştirilen
geçiş ritüelleri, kişinin yeni durumu hakkında bilgi aktarımı sağlamaktadır.
İnsan hayatının doğum, evlenme ve ölüm olmak üzere üç önemli geçiş dönemi
vardır. Bu geçişlerden ilki doğumdur. Geçiş ritüelleri; kültürel belleğin oluşmasında önemli rol oynarken, uygulama halinde gündelik hayatta kullanılan araç,
eşya ve nesneler gibi maddî formlara bürünmektedir. Bu bağlamda giysi de maddi kültürün bir unsurudur (Güngör, 1986; 15). Hamile kadınların giysileri, kullanım
işlevinin yanı sıra çocuk sahibi olmak ya da doğum olayında zararlı dış etkiler ve
doğaüstü kuvvetlerden gelen tehlikelere karşı koymak için başvurdukları birtakım dinsel, büyüsel uygulama ve pratiklerde önemli bir araç haline gelmiştir. Bu
çalışmada toplumun kültürel belleğini oluşturan doğum öncesi ve sonrası giysi
ve aksesuarlarla uygulanan ritüeller ile medya, internet gibi teknolojik gelişmeler ile farklılaşan kültürel yaşama rağmen; âdet, gelenek, görenek ve inançların
hamilelik algısı üzerindeki etkileri ele alınmıştır. Bu bağlamda; hamile giysilerinde
meydana gelen değişimler, güncel örnekler üzerinden ve giysinin sembolik işlevi
açısından yorumlanmıştır.

Doğurganlık Sembolleri

Araştırmacılara göre din kavramı, insanın doğası gereği yüce bir yaratıcıya tapınma ihtiyacından dolayı ortaya çıkmaktadır. Tarih boyunca toplumlar, çeşitli inanç
sistemleri oluştururken tarih öncesi toplumların tümünde “yaratıcı”lığın atfedil-
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diği dişil kavramlar ve Ana Tanrıça olgusu bulunmaktadır. Aynı şekilde bu Ana
Tanrıçalar yine kadının doğurganlığı ile özdeşleştirilmiştir. Üretim olgusu, oluşturulan bu inanç sistemlerini etkilerken toprak verimliliği ile kadın doğurganlığının
bağdaştırılmasının ürünü olarak ise Bereket Tanrıçaları oluşmuştur (Emir, 2012;
75). Üst Paleolitik dönemde ana tanrıçaların doğurgan gücünün bu heykelciklerde yaşadığı varsayıldığından, bu tanrıça simgelerinin kutsal törenler sırasında
taşıdıkları büyüsel gücün kadınlara geçtiğine, böylece toplumun kendi kendini
yeniden üretebilmesini sağladığına inanılmaktadır. Bir uçları delinmiş tanrıça
heykelcikleri incelendiğinde tanrıça heykelciklerinin “hamile kadınlar tarafından
gebelik süresinin sorunsuz geçmesi için boyunlarında taşınmış” olduklarının, ayin
ve ritüllerin bu tanrıça heykelcikler eşliğinde yapılmış oldukları anlaşılmaktadır
(Ateş, 2014; 102).
Bu konuyla ilgili olarak 35.000 ile 40.000 yılları arasına ait, 2008’de Almanya’nın
güneyinde Schelkling’de bir mağarada bulunan Hohle Fels heykelciği örnek olarak verilebilir. Heykelcik, midesinin üst kısmında duran iki kol ve dikkatlice oyulmuş ellere sahiptir fakat sol kol ve omuz parçası eksiktir. Başı yoktur, bacakları
kısa, sivri ve asimetriktir. Heykelciğin sol omzu üzerindeki özenle oyulmuş halka
nedeniyle pek çok araştırmacı tarafından doğurganlık totemi olarak boyna takıldığı düşünülmektedir (Aslan, 2010; 9). Doğumlardan sonra da kadınlar bu heykecikleri, içinde yaşadıkları konutun kutsal bir köşesinde yeni bir hamilelik durumuna kadar saklanmaktadır (Ateş, 2014; 105).

Görüntü 1. Hohle Fels Venüsü, M.Ö 35.000-40.000

Doğurganlık sembollerinin bir diğeri olan inci, Mısır, Tibet, Sümer, Yunan, MedKimmer, Ukrayna, Hitit vb. gibi, yerlerde Ay ve istiridye ile sürekli ilişkilendirilmiştir. Ay’ın dolunayda istiridyeleri doldurduğuna inanılmıştır. Akamba kadınları
doğum öncesi taktıkları istiridye kabuklarıyla süslü kemerlerini ilk çocukları doğuncaya kadar çıkarmamışlardır (Ateş, 2014; 162). Anadolu başta olmak üzere
hemen hemen bütün Türk coğrafyasında hayat ağacı imgesi, doğurganlıkla da
ilgili bir sembol olarak karşımıza çıkmaktadır. Anadolu’da elma ve nar soyun simgesidir. Eski Türkler, çocuk sahibi olmak için “Elmalı Yerler” dedikleri kutlu oldu-
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ğu kabul edilen akarsu başlarında Tanrı’ya yakarmakta ve buralarda yatmaktadır
(Kalafat, 2000; 16). Manas Destan’ında hatununun kısırlığından şikâyet eden Yakup Han: “Alalı ondört yıl oldu. Bir çocuk koklayamadım, öpemedim. Bu hatun
mezarlı yerleri ziyaret etmiyor, elmalı yerlerde yuvarlanmıyor, kutlu pınarlar yanında gecelemiyor.” (İnan, 2006; 168) demektedir. Bu düşüncenin sonucu olarak
kadınlar kutsal saydıkları ağaçlardan kısırlıklarını engellemeleri, gidermeleri ve
doğumlara yardımcı olmaları için birtakım dualarda bulunmuştur. Orta Asya’da
Goldesler’de çocuklarının olmasını dileyen yeni gelinler hayat ağacı işlemeli elbiseler giymişlerdir (Ateş, 2014: 172). Kongo bölgesinde bazı yerli kabilelerinde de
gebe kadınlar belli bir kutsal ağacın kabuklarından kendilerine giysiler yapmışlar,
bu ağacın kendilerini çocuk doğururken karşılaşacakları tehlikelerden koruduğuna inanmışlardır (Frazer, 1991: 78).

Doğurganlık Ritüelleri

Antik Yunan’da kadınlar, doğum yapmaları sayesinde hayatlarında tam anlamıyla
eş olarak algılanıp gyne¹ olup bu süreçte de ritüalistik davranışlar içinde bulunmaktadır. Doğum ile özdeşleşen ritüeller bebeğin aileye ve tanrılara sunumuna
odaklıdır ve anne, “miasma²”ya maruz kalması gerekçesi ile geri plandadır. Yapılan bu ritüellerin iki amacı vardır. Bunlardan birincisi doğum esnasında kadının
kirlendiği (miasma) düşüncesinden doğan “arınma”, ikincisi ise yeni doğanın ilahi
anlamda da onaylanması amacıdır (Emir, 2011; 21).
Miasma’ya maruz kalmış kimselerin eve girişini önlemek amaçlı evin kapısına
yeni doğan eğer kızsa bir yün yumağı, erkekse de zeytin dalı takılmaktadır. Anne
üç gün boyunca, doğuma katılan kişiler ise beş gün boyunca kirli olarak algılanmaktadır. Bu sebeple öncelikli ritüel, kutsal sularla temizlenerek annenin arındırılmasıdır. Bundan sonra genellikle akşam üzeri yapılan bir davet ile bebek aileye
ve davetlilere takdim edilmektedir (Emir, 2011; 22).
Yunan tanrılarından Artemis, regli ve doğum dönemlerine geçişte kadın ve kızların özel koruyucusu olurken hamile giysileri, bütün bir toplumun yanı sıra anne
ve doğmamış çocukları korumayı simgeleyen ritüllerde önemli bir rol oynamıştır.
Birbirinden farklı tanrıların adak olarak giysileri kabul etmelerine rağmen Artemis kültünün adak yapısı kendine özgüdür. Hipokrat’ın “Peri Parthenion” (Bakirelerin Hastalığı) adlı kitabına göre, regli dönemleri gecikmiş kızlar, geleneksel
çözümler için en görkemli giysilerini Artemis’e sunmuştur. Çeşitli kaynaklar, doğumdan sonra Artemis’e giysi adamayı da doğrulamıştır. Palatine Antolojisinde
yer alan birkaç özdeyişde yeni anneler tarafından başarılı doğumlarının sonucu
minnettarlıklarını gösteren adanmış giysiler anlatılmıştır (Lee, 2012; 33).
Artemis’e giysilerin bağışlanması olayına ışık tutan en dikkat çekici görsel kanıt
Yunanistan’ın kuzeyindeki Lamia şehrinde bulunan Ecrunos bölgesindeki tapınağa bağışlanan M.Ö. 4. yüzyıla ait kabartmadır. Kabartmada insanlara göre daha
büyük ölçekte olan tanrı, çerçevenin sağ tarafında bulunan sunağın arkasında
durmaktadır. Elinde tuttuğu meşalesi ve ilk olarak göze çarpan oklarının bulundu1- Yunancada “kadın” sözcüğüne karşılık gelen “gyne” sözcüğü “karı-eş” anlamında da kullanılmaktadır. Evlilik ile
kızların statüsü, “parthenos”’tan “gyne”’ye yani bakireden kadına-eşe dönüşmektedir(Emir,2011:20).
2- “ Leke, kirlilik, kirlenme, kusur” anlamına gelmektedir.
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ğu sol omzundaki kılıfla birlikte tanrı kimliği ortaya çıkmaktadır. Peplos³ giymiştir
ve omzundan dökülen ikinci giysisi, önünde yaslandığı taş anıtı örterek belirsizleştirmiştir. Sunağın sol tarafından genç bir erkek, boynuzlu bir inek ya da boğa
ile kurban adamaya önderlik etmektedir.
Erkek figürünü, peplos giymiş ve saçları topuz yapılmış bir kadın figürü takip etmektedir. Kadın figürü ellerini tanrıya doğru uzatmış olduğu kıvrımlı elbisesi ve
saç şekliyle cinsiyeti kız olduğu tahmin edilen yeni doğmuş bir bebek tutmaktadır.
Bu figürün arkasında elinde küçük bir sürahi tutan ve adak olarak sunulan meyve ve keklerin bulunduğu sepeti başında taşıyan bir kadın figürü bulunmaktadır.
Sahnenin en solunda yer alan kadın figürünün yüz hatları geniş hacimli giysisi ve
başına örttüğü örtü nedeniyle belirsizdir. Bu kadın figür bir elini, hayranlığının bir
jesti olarak tanrıya uzatırken diğer elinin içinde tütsü olduğu tahmin edilen bir
kutu tutmaktadır. Kabartmanın üst kısmında çamaşır ipine asılmış giyim eşyaları sunulmuştur. Sağdan sola doğru giysileri tanımladığımızda: kolsuz bir chiton⁴
(kiton) veya iç gömleği; uç kısımları saçaklı bir kuşak veya kemer; biri diğerinden
daha geniş iki giysi, dökümlü himasyon⁵ veya peplos; kısa kollu bir tunik⁶; bir çift
bot veya ayakkabıdır (Lee, 2012; 35).

Görüntü 2. Kabartma, M.Ö. 4. yy, Lamia, Arkeoloji Müzesi, Çizim: Glynnis Fawkes

Anadolu’da da çok eski çağlardan beri halk inançlarına göre insanlar, tüm geçiş
dönemlerinde olduğu gibi doğum olayında da zararlı dış etkiler ve doğaüstü kuvvetlerden gelen tehlikelere karşı koymak için birtakım dinsel, büyüsel uygulamalara başvurmaktadır. Bu uygulamalar hamilelik öncesinden başlayarak, hamilelik
sırası ve hamilelik sonrasına kadar uzanan çok geniş bir tabloyu kapsamaktadır.
İslamiyet öncesi Şamanizm inancıyla birlikte çocuğu olmayan kadınlar ve hami3- Üst giysilerden olan peplos, ipek veya ketenden yapılmış dikdörtgen işlemeli bir kumaştan oluşmaktadır. Vücudun üçte ikisini örten bu giysi omuzlardan çengelli iğne veya giysi agrafıyla tutturulmakta ve belden kuşakla bağlanmaktadır(Onur,2004: 31).
4- “Dor”ve “İyon” chiton’u olmak üzere ikiye ayrılmıştır.”Dor chiton”u dörtgen parça olup ortasından açılan boyun
oyuntusundan giyilmiştir. Bu giysi bir kemer ile belden veya göğüs altından sıkılarak bol dökümlü olarak kullanılmıştır.”İyon chiton”u ise iki parçadan oluşmuştur. Bağcıklarla omuz ve kol altlarından tutturulan giysi vücuttan
daha uzun olarak bırakılmış ve bu uzun kısım kemerle bağlanmıştır(Onur,2004: 31).
5- Bir çeşit pelerin olan himasyon,dikdörtgen şeklindeki bir parçanın katlanıp, sol omuzdan arkaya doğru atılıp sağ
kol altında toplanıp ve öne dönerek sol omuza doğru dönmesi şeklindedir(Onur,2004: 31).
6- Uzun veya kısa kollu, ayaklara dek uzanan ve göğüs hizasında kemeri olan giysi.
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leler; mukaddes ağaçları, ataları ziyaret etme, ağaçlara çaput bağlama gibi ritüelleri gerçekleştirirken İslamiyet’le birlikte "evliya türbeleri" ni ziyaret ettikleri
ve buraların adak adadıkları yer haline geldiği görülmektedir. Bütün bu dinsel
ve büyüsel uygulamaların büyük bir kısmı da giysi ve aksesuar üzerinden gerçekleşmektedir. Örneğin; Batı Trakya’da hacı gömleği giyen kadınlar, giydikleri
gömleklerini orada zemzem suyu ile yıkarlar ve geri gelirken yanlarında getirirler.
Bu yıkanmış gömleği çocuğu olmayan kadın alıp giyer (Moumin,2009; 31). Barak
Türkmenlerinde; çocuğu olmayan kadın bir akrabası aracılığı ile köyde bulunan
bütün hamile kadınların evlerini dolaşır ve onlardan az da olsa para toplar. Bu
topladığı paraları Kâbe’ye giden birine vererek ondan bir parça kumaş getirmesini ister. Getirilen kumaştan hamile elbisesi dikilir ve çocuğu olmayan kadına giydirilir. Böylece çocuğun olacağına inanılır(Andaç, 200; 9). Çocuğu olmayan kadın,
hacca giden ve akrabadan olmayan birisiyle bir kuşak gönderir. Bu kuşağı götüren
kimse, kendisiyle birlikte kuşağı da tavaf ettirir, dönüşte bu kuşak beline bağlanır
ve çocuğu oluncaya kadar üzerinde bulundurur. Çocuğu olunca da bu kuşağı çocuğuna da sarar.
Batı Trakya’da kadınlar, çocuk sahibi olmak için yeni doğum yapmış bir kadının,
doğum esnasında giydiği pijamayı hiç yıkanmadan alır, giyer ve o gece çocuğu olacağına inanırlar (Moumin, 2009; 31). Fergana Türklerinde kadınlar, erkek çocuk
doğuran kadının giysilerini, özellikle pantolonunu giyerler (Burhanidinova, 2009;
12). Kosova Varna sancağı Emirkü köyü, Kırcali Sancağı Sultan Yeri bölgelerinde
çocuğu olmayan kadınlar, Mehmet adlı çocuğu olan yedi evden para toplayıp,
kendisine elbise diktirirler. Bu elbiseyi giydikleri zaman, çocuklarının olacağına
inanırlar (Eroğlu, 2008; 75). Kaşkay Türklerinde hamile kadının elbisesinde kesilen
parça kumaşlar bebek sahibi olmak isteyen kadının evinde saklanır ve kadının
şayet bebeği olursa ona bu parçalardan yapılmış giysiyi giydirmeyi akdederler
(Karaaslan, 2011; 1438). Kısırlığı giderme inanışlarında; Türk inanç vasıtalarından
demire de görev düşmektedir. Kısır kadına yedi evden demir toplayıp, demirciye
bilezik yaptırırlar. Kadın bu bileziği, çocuğu oluncaya kadar taşır (Kuşdemir, 2004;
27). Kaşkay Türklerinde evlat sahibi olamayan kadınlar yedi sekiz ev gezer bu evlerden birinde bulunan bir demir parçasını vücutlarına sararlar. Böylelikle bebek
sahibi olacaklarına inanılır (Karaaslan, 2011; 1438). Boşnak kültüründe anne adayı, ölü atın nalını almalı, bir demirci ustası gece yarısında bu naldan demir bir
şerit yapmalı, hamile de bu demir şeritle kuşaklanmalı ve çocuk doğana kadar bu
demir şeridi belinde taşımalıdır. Çocuğun doğumunu takiben, bu demir kuşağı
eğmesi gereken anne, daha sonra bunu çocuğun kırkı çıkana kadar yastığının altına koymalıdır (Sümbüllü, Ustavdıć, 2012; 155).
Kırgızlarda, doğum yapacak kadın, her seferinde kolay doğum yapmış kadınların
elbisesini veya iç çamaşırını giyerse, onun da onlar gibi kolay doğum yapacağına
inanılır (Nuredini, 2007; 51). Anne adayının eşyalarını ters giymemesine dikkat
etmesi gerekir. Eğer eşyalarından birini ters giyerse çocuğun tersten doğacağına
inanılır. Bu da çocuk için bir tehlikedir (Nuredini, 2007; 37). Çocuğun cinsiyetini belirlemede giysiler de kullanılmaktadır. Örneğin; Boşnaklarda hamile, eşinin
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ayakkabılarını giyip, bu ayakkabılar ile uyursa çocuğu erkek olur. Bir kadın, sürekli kız çocuğu doğuruyorsa, bu kadın ile kocası kemerlerini değiştirir. Yani, kadın
kocasının kemerini kendi çamaşırları arasına, kendi kemerini de kocasının çamaşırları arasına koyar (Sümbüllü, Ustavdıć, 2012; 156). Doğum öncesi çocuğun cinsiyetini tayin etmede rüyalarda giysi görmek önem taşımaktadır. Örneğin, Makedonya Müslümanlarında kadının hamilelik döneminde rüyasında altınlar görmesi
erkek, şalvar, entari gibi kadın elbiseleri görmesi kız çocuğu doğuracağına işaret
sayılır. Buna benzer bir inanış da Erzurum’da tespit edilmiştir. Hamile kadın rüyasında kendini pahalı elbiseler, takılar takmış olarak görürse erkek çocuk, ucuz
şeyler giymiş görürse kız çocuk doğuracağına inanılır. (Nuredini, 2007; 41).

Günümüz Doğum Ritülleri

Doğumla ilgili adet ve inançlar, hamilelik öncesi ve sonrası davranışlarla ilgili pratikler günümüzde de benzer davranışlarla devam etse de teknolojik gelişmeler ve
farklılaşan kültürel yaşamla birlikte kültürün değişim özelliği bu alanda da gerçekleşmiştir. Günümüzde artık hamile kadınlar, düzenli doktor ve ebe ziyaretlerinde bulunmak, ultrason ve amniyosentez gibi tıbbi testler yaptırmak, hamilelik
ve doğumla ilgili kitaplar okumak, doğuma hazırlık kurslarına katılmak ve doğum
öncesi baby shower gibi partiler düzenlemek gibi bir çeşit “ritüel”lerle hamile
döneminde yol almaktadır.
Eski Mısır’dan itibaren devam eden, doğumdan sonra anne ve bebeğin topluma
takdim edilmesi ile ilgili doğum ritüllerinde de değişimler gözlenmiştir. Antik Yunan örneğinde verdiğimiz gibi doğumdan sonra bir davet ile aileye ve davetlilere
takdim edilme sürecine kadar anne ve bebek geri planda kalırken, artık günümüzde genelde anne adayının çok yakın arkadaşları ya da aile üyeleri tarafından hamileliğinin son zamanlarına doğru düzenlenen, anne adayının ve doğacak bebeğin
ihtiyaçları doğrultusunda gerekli malzemelerin hediye edildiği “Baby Shower”adı
verilen davetlerde anne ve bebek ön plana çıkmaktadır. “Baby Shower” partilerinde anne adayları farklı temalar doğrultusunda “Mom To Be” (anne olmak)
yazan kuşaklar gibi değişik renklerde ve formlarda aksesuarlar kullanmaktadır.

Görüntü 3. “Mom To Be” yazılı kuşağı takmış anne adayı
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Batı kültüründe “celebrity⁷” kavramının etkisiyle sinema ve dizi oyuncuları, mankenler, devlet başkanlarının eşleri gibi hamilelikleri boyunca halkın göz önünde
olan ünlü kadınlar, bu ritüeller aracılığıyla hamile giyim modasına öncülük etmektedir. Örneğin; 1960’lı yıllarda Amerika Birleşik Devlet Başkanı John F. Kennedy’in
eşi Jacqueline Kennedy ve 1980’lerin başında Galler Prensesi Diana hamilelik dönemlerinde giydikleri giysilerle hamile kadınların “stil ikonu⁸” haline gelmiştir.

Görüntü 4. Jacqueline Kennedy ve Galler Prensesi Diana

Bu stil ikonları dokuz ay boyunca hamileliklerini her türlü iletişim araçları sayesinde halkın gözü önünde yaşamakta hatta hamileliklerini sosyal medya aracılığıyla
duyurmaktadır. Günümüzde de hamile kadınlar, ünlüleri sosyal medya aracılığı
ile günbe gün takip etmekte ve kullandıkları hamile giysilerini kendi sosyal yaşamlarına adapte etmeye çalışmaktadır.

Görüntü 5.“Hamile Giyimi Bu Dörtlüye Emanet” başlıklı gazete haberi
7- İngilizce’de “şöhret,ün,ünlü kimse” anlamına gelmektedir.
8- Özgün bir stile sahip olan, öykünülen kişilik, örnek alınan, takip edilen kimse anlamına gelmektedir.
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Ünlü hamile kadınlar, sadece hamile giyim tasarımını değil toplumun değer yargılarını da etkilemektedir. Toplumun, “incecik bir vücudun şişmanlayıp şekil değiştirmesinin bir kadını güzelleştirmeyeceği” düşüncesini 1991 yılında ünlü oyuncu Demi Moore yedi aylık hamileyken Vanity Fair dergisine verdiği çıplak pozla
değiştirmiştir. Estetik algıların değişmesi ile birlikte hamile kadınlar, gebeliklerini
gizlemek yerine karın ve göğüs bölgelerini ön plana çıkarılmasını sağlayan vücudu
saran giysileri tercih etmişlerdir.

Görüntü 6. Demi Moore, Vanity Fair Dergisi,1991

Ünlü hamileler sayesinde doğum öncesi fotoğrafı yaygınlaşmış ve çekimlerde
giyilen özel hamile giysi tasarımları yapılmaya başlanılmıştır. Daha çok doğal ortamlarda gerçekleştirilen fotoğraf çekimlerinde hamile kadınlar tarafından, anne
ve bebeğin saflığını simgeleyen beyaz renkli giysiler daha fazla tercih edilmektedir. Belirli temalara göre tasarlanan bu giysiler, hamile giyim sektöründe farklı bir
pazar haline gelmiştir.

Görüntü 7. Doğum Öncesi Fotoğraf Çekimi
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Antik dönemden bugüne kadar kadın açısından hem kişisel hem de toplumsal
olarak anneliğin oluşumunda hamile giysileri önemli bir unsur olmuştur. Jennifer
Musial’a göre; “Kadın, söz konusu olan kıyafet seçimi ile hamileliğini kamuoyuna duyurur ve somutlaştırılmış hamilelik deneyimi toplumsal bir söylem haline
gelir” (Aktaran: Lee, 2012; 23). Geç modern toplumlarda kadınlar çocuğun doğumundan önce bile, çocuklarla birlikte olma, onları besleme fikrine dayanan aynı
zamanda ücretli bir işte çalışmaya devam etme ve çocuğa maddi imkân sağlamayı da gerektiren “iyi annelik” kavramına göre tanımlanmaya başlanmaktadır
(Miller, 2010; 97). Kadınların doğuma uygun bir şekilde hazırlanması, doğum öncesi kurslara katılması, uygun giysiler giymesi, sosyalleşme biçimlerini değiştirmesi ve “ideal tipe” uyan davranışlar geliştirmesi beklenmektedir
(Miller, 2010; 104).
Toplumun beklentisinin yanı sıra anne karnında başlayan, anne-bebek arasındaki
yakınlık bağının nasıl kurulduğu da çok önemlidir. Her ne kadar, her anne çocuğuna benzersiz bir yolla bağlansa da, çoğu kadın üç genel örüntüyü takip eder.
Birinci tip örüntü, annelik deneyimini onunla başa çıkabilmek için kendilerinden
uzak tutan kadınlar tarafından takip edilmektedir. Bu kadınlar klinisyenlerin kayıtsız bağlanma örüntüsü (dismissing attachment pattern) dediği stili sergilemektedir ve hamilelikleri ile beklenenden daha az ilgili gözükürler. İkinci tip bağlanma
şekli ise annelik deneyimine çok fazla dahil olup, geri çekilip süreç hakkında bir
bakış açısı oluşturmayan kadınlar tarafından takip edilmektedir. Bu kadınlar iç içe
geçmiş bağlanma örüntüsüne (emmeshed attachment pattern) uyarlar. Hamile
olduğunu öğrenir öğrenmez haber veren kişiler bu tarzı örneklemektedir. Üçüncü tip anne ise diğer iki bağlanma türü arasında bir yerdedir. Hayatlarını orta mesafeden gören bu kadınların özerk bağlanma örüntüsü(autonomous attachment
pattern) sergilediği söylenebilmektedir (Stern, Bruschweiler, vd, 2013; 29).
Kadınların hamileliklerine olan yaklaşımları, giysi seçimlerine de yansımaktadır.
Geleneksel olarak Anadolu’da hamile kadının bebek beklediğini işaret eden başına doladığı“müjde oyalı” yazma gibi (Balta, 2014; 319) günümüzde de üzerinde
bebek figürleri ve hamilelikle ilgili esprili yazıların bulunduğu tişörtler,hamileliğini
çevresine duyurmak isteyen kadınlar için aynı işlevi görmektedir.

Görüntü 8. Bebek Figürlü Hamile Tişörtleri
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Bazı hamile kadınlar ise, gerek hamilelik nedeniyle işten çıkarılmaya karşı önlem
olarak gerekse örf ve adetleri nedeniyle mümkün olduğunca gebeliklerini gizlemeye çalışmaktadır. Bu durumda hamile giyim kullanıcıları iki gruba ayrılmaktadır: hamileliğini gizlemek isteyenler ve hamile olduğunu göstermek isteyenler.
Ünlü bir hamile giyim markasının üst düzey yöneticisi Ulutaş’ın müşterilerine yönelik tespitleri de bu bilgileri destekler niteliktedir (Arna, 2009):
“Bazı anne adayları ilk üç ay dolmadan hamileliğini kimse bilsin istemez.
Ama evdeki pantolon dar gelmektedir. Onlara üç temel ürün satıyoruz.
Jean pantolon, kumaş pantolon ve bir etek. Bazı müşterilerimiz işten çıkarılırım endişesiyle hamileliğini gizliyor. Onlara drapesiz üstler, bol dökümlü
kıyafetler öneriyoruz. Özellikle bol kesimli hırkalar hayat kurtarıyor. Bir
grup kadın da var ki onlar için karnını sergilemek büyüklere karşı saygısızlık. Uzun tunikler, bol tişörtler, uzun gömlekler, diz üstüne çıkmayan etekler
tercih ediyor. Karnını yedi cihan görsün isteyenlere gelince: Daha bir buçuk
aylık hamileyken mağazamıza gelirler. Onlara ilk ürün olarak "baby on board" (bebek yolda) tişörtlerini veririz. Daha sonra "It`s a boy" (erkek bebek)
veya "it`s a girl" (kız bebek) tişörtlerini alırlar. İlerleyen aylarda da hangi
kıyafet karınlarını daha çok belli ediyorsa onu tercih ederler.”

Günümüzde sadece hamilelik döneminde değil hamilelik sonrası lohusalık döneminde kullanılan giysi ve aksesuarlarda da değişimin olduğu gözlenmektedir.
Buna örnek olarak “loğusa taçları” gösterilebilir. Türk folklorunda yer alan Al, Albastı, Alkarısı gibi tabirlerle doğum esnasında ve sonrasında, lohusa kadınlara ve
çocuklara musallat olan bir ruh veya hastalık olarak ifade edilen durumlara karşı
önlem olarak daha eski dönemlerden itibaren lohusa kadınlar başlarına kırmızı
renkte kurdele bağlama geleneğini sürdürmüşlerdir. Fakat günümüzde artık bu
kırmızı kurdelelerin yerini daha çok keçeden yapılan, üzerinde “Cemre’nin Annesi” gibi bebeğin isminin yer aldığı saç bantlarına bırakmıştır. Kullanılan saç bantları, artık lohusa kadınları kötü ruhlardan korumak yerine kadının sosyal hayatında elde ettiği “evlat, eş, öğretmen, hala, teyze “gibi birçok statüsünün yanında
“Annelik” statüsünün eklediğini bir nevi topluma gösterme işlevini üstlenmiştir.

Görüntü 9. Günümüz Loğusa Taçları
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Sonuç

Araştırmanın sonucunda görülen o ki fonksiyonel işlevinin yanı sıra hamile giysilerinin önemli psikolojik ve ideolojik işlevleri de vardır. Antik dönemden bugüne
kadar kadın açısından hem kişisel hem de toplumsal olarak anneliğin oluşumunda hamile giysileri önemli bir unsur olmuştur. Geç modern toplumlarda anne karnında başlayan, çocuk için en iyisini gerektiren “iyi annelik” kavramı nedeniyle
kadınların, doğuma uygun bir şekilde hazırlanması, doğum öncesi kurslara katılması, uygun giysiler giymesi, sosyalleşme biçimlerini değiştirmesi ve “ideal tipe”
uyan davranışlar geliştirmesi beklenirken çoğu durumda, kadınlar yeni bir role
girdikçe eski bir rolle geleneksel ayrılığa girmemekte daha çok var olan role yeni
bir rol katmaya çalışmaktadırlar. Çocuk için en iyisini gerektiren “iyi annelik” kavramı nedeniyle anne ve bebeğin rahatını ve sağlığını koruyacak ergonomik hamile giysi tasarımının önemi giderek artmaktadır. Hamile giysileri, kullanım işlevinin
yanı sıra günümüzde kadının, hamile olduğunun bir göstergesi olarak sembolik
işlevi açısında da kullanılmaktadır. En eski çağlara ait doğum sonrası ritüellerden tüketim törenlerine gömülmüş yirmi birinci yüzyıl “baby shower”ına kadar,
bir kültürün yeni doğan bebeğini kendi çevresine kabul etmeyi seçme yolları,
toplumun en temel değer ve beklentilerini ortaya koyarken geleneksel doğum
ritüellerin de devam etmesiyle birlikte günümüz doğum ritüellerinin çoğunun
geçmişteki uygulamalardan farklı olarak inanç bakımından anlamlarını kaybettiği fakat eylem unsurlarının devam ettiği gözlemlenmektedir. Tüketim kültürü
ile birlikte doğum ritüelleri bir gösteriye dönüşmekte ve hamile giysileri de bu
gösterinin önemli bir parçası haline gelmektedir. Bu anlamda doğum öncesi ve
sonrası ritüellerde giyilen hamile giysileri değişen temalarla birlikte daha çok estetik işlevleri ile ön plana çıkmaktadır.Doğum ritüellerin uygulanmasında ve bu
ritüellerde giyilen giysilerin kullanımı açısından kentsel-kırsal ayırımı çok keskin
bir şekilde yapılamasa da bu konu üzerinde yapılacak çalışmalar birçok araştırmacı için ilham kaynağı olacaktır.Sonuç olarak görülen o ki, geçmişten günümüze
gebelik ve doğum ile ilgili ritüeller farklılık gösterse de hepsi de anne ve çocuk için
en iyi dilekleri içermekte ve bu ritüellerle birlikte kültürel belleğin oluşmasında
ve aktarılmasında hamile giysileri önemli bir rol oynamaktadır.
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3. İstanbul Tasarım Bienali Bağlamında Tasarımın Kronolojisi
Chronology of Design Within The Scope of 3rd Istanbul Design
Biennial
Aylin Güngör
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Tasarım Sanatta Yeterlilik
Öğrencisi

Özet

Tasarımın Kronolojisi, hiç kuşkusuz insanla ve onun üretimleriyle başlamıştır. İnsanın arkeolojik yapısı, tasarımında bu yönde ivme kazanmasını sağlamıştır. Fakat 3. İstanbul Tasarım
Bienalinde insanın tasarım üzerindeki etkisinden çok tasarımların insanların hayatlarındaki
belirtisi ve onların kimyalarına ulaşana kadar değiştirdiği düşüncesi üzerinde durulmuştur.
Dolayısıyla, 3. İstanbul Tasarım Bienaliyle birlikte tasarım, sözlüklerdeki tanımlarını da aşarak
farklı bir boyut kazanmış, sanat ve mimarlık arasında sıkıştığı yerden kurtarılmıştır. Örneğin;
Dünya çapında en uzun soluklu bienal olarak sanat ve mimarlık etkinlikleriyle Venedik Bienali hâlâ “tasarım” kavramına manifestosunda yer vermemiştir.
Bedeni Tasarlamak, Gezegeni Tasarlamak, Yaşamı Tasarlamak ve Zamanı Tasarlamak 3. İstanbul Tasarım Bienali’nin alt önermeleridir. Özellikle Zamanı Tasarlamak önermesi; tasarım
kavramı üzerine düşünmenin arkeolojik bir yaklaşım gerektirdiğini vurgulamaktadır. Tasarım
arkeolojisi, belki de bir hayvan olarak insanın yeniden icat edilmesindeki kalıntıları ortaya
çıkarmaktadır. Böylece Bienal dünyadaki herkese, eski çağlardaki ilk insan aletlerinden süslemelere, insanların kendilerini 2 saniye, 2 yıl, 200 yıl, 200. 000 yıla kadar tekrar tasarlayabilme
olanağı veren ve sosyal medya mecralarına kadar uzanan yeni bir tür arkeolojik ve kronolojik
inceleme sunmaktadır. Ayrıca 3. İstanbul Tasarım Bienalinde “Biz İnsan mıyız?” olgusundan
yola çıkarak tasarım kavramının baştan tasarlanması gerektiği de vurgulanmaktadır. Artık
tasarımlar bir problematik olarak, insanların hayatlarında anestezik bağımlılık yaratan, onları
değiştiren ve yönlendiren uyuşturucular gibidir. Aslında tasarımın etki alanının olumlu veya
olumsuz bu denli büyümesinde bugünün teknolojisinin ve yeni medya ortamlarının da etkisi
bulunmaktadır.
Tüm bu bilgiler ışığında, bu çalışmada Tasarımın Kronolojisi öncelikle tasarımın tanımı yapılarak incelenecektir. Daha sonra çalışmada, tasarım açısından Dünya Tasarım Kronolojisinin
geçmişten günümüze geldiği nokta değerlendirilecektir. Ayrıca 3. İstanbul Tasarım Bienalinde yer alan “Merak Kabinesi” grubunun oluşturduğu “Türkiye Tasarım Kronolojisi: Deneme” adlı projeden hareketle Türkiye’deki tasarımın son 200 yıllık tarihine 13 başlık altından
sadece grafik tasarım alanı yer verilerek çalışmanın kapsamı daraltılacaktır. Sonuç olarak; 3.
İstanbul Tasarım Bienali bağlamında Tasarımın Kronolojisini, aktif bir araştırma platformu
şeklinde işleyen “Türkiye Tasarım Kronolojisi: Deneme” projesi, eksiksiz bir kronolojiden çok
tasarımı geliştirebilecek ve tartışabilecek bir ortam yaratmaya çalışmıştır. Bu çalışmada tıpkı
merak kabinesinin projesi gibi tam bir tarih yerine tasarım üzerine farklı bakış açıları geliştirmeyi hedefleyerek literatüre kaynaklık edecektir. Çünkü insan ve zaman sürekli devinim
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halindedir. İnsanın arkeolojik yapısı gelişen teknolojiyle birlikte yeni yapılara kavuşmaya devam edecektir.
Anahtar Sözcükler: Tasarım, Bienaller, Tasarım Kronolojisi, Yeni Medya

Abstract

Undoubtedly, the chronology of design begins with humans and our activities. The way
humans are structured, and the buildings we construct led in this way to the acceleration
of design. The 3rd Istanbul Design Biennial emphasizes the effects of design on human life
and the idea that design continues to change until it corresponds to our physical needs and
physiological make-up. For this reason, the 3rd Istanbul Design Biennial moves the definition of design beyond what’s found in dictionaries which reaches into another dimension
and is liberated from trapping between art and architecture. In contrast, the Venice Biennial, which remains the oldest biennial of art and architecture events in the world, has still not
provided any guidelines as to what “design” really means. For Instance, the Venice Biennial,
which remains the oldest biennial of art and architecture events in the world, has still not
provided any guidelines as to what “design” really means.
Designing the Body, Designing the Planet, Designing the Life and Designing Time are the
main themes that make up the 3rd Istanbul Design Biennial. In particular, Designing Time
emphasizes that thinking about the concept of design requires an archaeological approach.
Design archeology, reveals the remnants of human reinvention perhaps as an animal. Thus,
the Biennial presents a new kind of archaeologic and chronological investigation of the
ornamentation of the first human devices of the past, which allows everyone in the world
to redesign themselves for 2 seconds, 2 years, 200 years, 200,000 years and extends to
social media circles. It is also stressed that the concept of design should be designed from
beginning with the question “Are We Human?” in the 3rd Istanbul Design Biennial. From
this starting point, design can be seen as a kind of drug that includes a problematic and
anaesthetizing addiction in us and changes and manipulates our lives. In fact, modern technologies and new media have contributed greatly to the impact that design can have on us,
both negatively and positively.
In the light of this, The chronology of the design in this study will first be examined by defining the design. Later on in the study, the point where the World Design Chronology came
into being from the past to today in terms of design will be evaluated. In addition, with the
project titled "Turkey Design Chronology: Trial", which was created by the group of "Curiosity Cabinets" in the 3rd Istanbul Design Biennial, the scope of the work will be narrowed
by giving only graphic design field under 13 titles to the last 200 years history of design in
Turkey. As a result; In the context of the 3rd Istanbul Design Biennial, the "Turkey Design
Chronology: Trial" project, which features the chronology of design as an active research
platform, has tried to create an environment that can develop and discuss many designs
in a complete chronology. This study will be based on the literature by aiming to develop
different perspectives on design instead of a complete history like the project of Curiosity
Cabinets. Because human and time are constantly in motion. The archaeological structure
of human will continue to converge with the developing technology together with the new
construction.
Keywords: Design, Biennials, Chronology of Design, New Media
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Tasarım Kavramı Üzerine Tanımlamalar

Modern dünyanın getirdiği ayırıcı koşullarla birlikte tasarım kavramı sıradan ve
önemsiz bir şeye dönüştürülmekte, yapılan reklamlar, internet medyası tasarım
kavramını güzel satılabilir bir eşya gibi göstermektedir. Fakat dünyada yapılan
çeşitli Tasarım ve Sanat Bienalleriyle de bu durum değiştirilerek tasarımın farklı bakış açıları kazanması sağlanmaktadır. Aslında tasarım kavramının doğru bir
şekilde okuması yapıldığında bireylerin dünyayı farklı algılamasını sağlayacak
çok önemli bir güç kaynağı olduğu ve sadece güzel sanatlar disiplini içerisinde
değil tasarımın/tasarımların, düşünceler imparatorluğuyla kurulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Dolayısıyla kimi tanımlamalarda tasarım kavramı için
(Archer, 1965); “Bir amaca yönelik problem çözme tekniği” ya da (Jones, 1980)
“Tasarımın, insan yapımı nesnelerde değişimi başlatmak” olduğu belirtilmiştir.
Bu tanımlamalardan yola çıkarak “Tasarım” kelimesinin kökeni incelendiğinde
İngilizce design ve Latince designare’den türediği ortaya çıkmaktadır. Etimolojik
olarak birden fazla şeyin olduğu ortamda, yalnızca tek bir şeye işaret etmek anlamına gelen “design” ve “designare” sözcükleri, Türkçe anlamı ile tasarımı “var
olanın, (problemin/şeyin) zihnimizdeki izdüşümü olarak yansıtmaktadır. Tasarım,
belli bir ereğe hizmet eden yaratıcı bir eylemdir. “Ancak tasarımı yalnızca kelime
anlamı içine hapsederek tanımlamak doğru değildir. Tasarım, hiçbir zaman bir
kalıp, bir model ya da süsleme yapmak olarak değerlendirilmemelidir. Çevrede
üretim amaçlı her fiziki olgunun başlangıcında tasarımın etkinliği vardır” (Ketenci,
2006: 277).
Tasarım, dünyayı etkileyerek insanların gün boyunca yaptıkları her şeyde, her
ayrıntıda kendini görünür kılar. Böylece dünyadaki şeylerin tasarımları incelendiğinde çok az şeyin tasarımın iyileştirmesine ihtiyacı vardır. Doğada örneği bulunmayan yollardan çevremizi biçimlendirmemizi sağlayan tasarım, kendimizi sorgulayarak yaşamlarımıza anlam katan insana özgü bir yetenektir. Düşünmek gibi
tasarım üretmekte insan türüne ait bir olgudur. Tasarım kavramının var olma sebebi de insandır. Schopenhauer’un belirttiği gibi; “Dünya benim tasarımımımdır”.
Bu, yaşayan bilen her şey için geçerli bir doğruluktur. Gelgelelim bu doğruluğu
düşünülmüş olmaya, soyut bilince ancak insan getirebilir. İnsan bunu gerçekten
yaparsa onda felsefi yargı gücü gelişmiş olur. O zamanda insan için şunlar açıklık kazanır, kesinleşir: O, güneşi yeryüzünü bilmekte, yalnızca güneşi gören gözü,
yeryüzünü duyumsayan eli bilmektedir, onu kuşatan dünya olsa olsa tasarım olarak vardır-açıkçası, dünya, ancak başka biriyle ilişkisi içinde, tasarımı kavrayan
biriyle ilişkisinde vardır, bu da kendisidir” (Schopenhaur, 2009: 7). Elbetteki bu da
tasarım kavramının, içinde yaşanılan toplumun sosyal yapısının getirdiklerinden
beslenerek oluştuğu ve insanın sosyal değerleriyle temellendiği görüşünden ortaya çıkmaktadır. Rick Poynor’un da dediği gibi: “Tasarımcılar önünde sonunda
yaşadıkları zamanın değer yargılarını ifade ederler” (Twemlow, 2011: 8).
Tasarım kavramının bugün hâlâ tartışılmasının nedeni ise bu kavramın kendisinden kaynaklanan bir başlangıç sorunun olması ve birçok anlam basamağına
sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Sözgelimi, tasarım başlığı altında; zanaat
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tasarımı, iletişim tasarımı, endüstri tasarımı, tasarım mühendisliği, ürün tasarımı, grafik tasarımı, moda tasarımı, etkileşim tasarımı gibi birçok disiplin yer alır.
“Tasarım terimi o kadar çok anlam basamağına sahiptir ki bu bile tek başına bir
karmaşa kaynağıdır. Daha çok “aşk” sözcüğüne benzer şekilde, tasarımın anlamı
da onu kimin kullandığına, hangi bağlamda kime uyguladığına bağlı olarak kökten
bir biçimde değişmektedir” (Heskett, 2013: 12).
3. İstanbul Tasarım Bienalinde ise tasarımın tanımı yapılan sergi ve söyleşilerle
baştan tasarlanmıştır. Artık tasarım kavramı, insana dair her şey veya bizi insan
yapan şey olmuştur. Bienalde tasarımın tanımlamaları yapılırken kullanılan başlıklar şöyledir: Tasarım daima insanın tasarımıdır, İnsan tasarlayan canlıdır, Türümüz sonsuz tasarım katmanları arasında durmaktadır, Tasarım insanın kabiliyet
alanını kökten genişletir, Tasarım sürekli köklü eşitsizlikler yaratır, Görmezden
gelmenin tasarımı bile tasarımdır, “İyi tasarım” anesteziktir, Anestezisiz tasarım
insanlığımıza dair önemli sorular sorar (İKSV, 2016: 543). Bu tanımlamaların yanı
sıra tasarım kavramının, en iyi şekilde anlaşılabilmesi için kronolojisinin de bilinmesi gerekmektedir.

Dünya’da Tasarımın Kronolojisi

Tasarım tarihi ya da tasarımın kronolojisi bugün, var olan gelişmelere zamanla yenilerinin eklendiği bir katmanlaşma süreci olarak tanımlanabilir. Bu katmanlaşma
süreci çoğu zaman tasarımın biricikliğine ve insanla olan bağına dikkat çekmiştir.
İnsanın arkeolojik yapısı incelendiğinde ilk ilkel aletlerin yapım fikrinden günümüzdeki yeni medya ortamlarında kullanılan video ve grafik ürünlere kadar hepsi tasarım pratiğinin kronolojisini göstermektedir. Peki, tasarım kavramı bugün
olduğu yere nasıl gelmiştir? Tasarım kavramının gelişimiyle ilgili örnek vermek
gerekirse; 3. İstanbul Tasarım Bienali’nin açılış konuşmasında Beatriz Columnia
ve Mark Wigley şu sözlere yer vermişlerdir: “İlkel insanlar için bir ayakkabının
yaratımından başlayan tasarımın yolculuğu, evrilerek tasarımın insanların bedenlerini etkilemesini sağlamıştır. Bugün hiçbirimizin ayakları o ilkel insanların
ki gibi değildir. Tasarımlar, geçmişten bugüne bedenlerimize nüfus etmiştir”. Bu
yargılardan hareketle McLuhan’ın “Araç Mesajdır” sözünü hatırlamak yerinde bir
tespit olacaktır. McLuhan’a göre (2005, 19); “İnsan, düşüncesinin ve organlarının
uzantısı olarak yeni buluşlar (tasarımlar) yapar” demiştir. Ve bu buluşların olumlu
olduğu kadar olumsuz¹ yanları da olmuştur. Tıpkı virüsler gibi tasarım viralleşti.
İnsan ve insan dışı hayatın her boyutuna yayıldı. Tasarım jeolojik bir güç haline
geldi-dünya hakkında düşünme yolu değil de dünyaya ait ayırt edici bir özellik
oldu. Tasarımın üzerine yeniden düşünmek gerek[mektedir]” (İKSV, 2016: 561).
Aslında tasarım kavramı yeniden incelendiğinde, bugün ileri düzey dijital araçların kullanımı ve bilginin paylaşımı sayesinde tasarım disiplinleri arasındaki geçirgenlik artmıştır. Bu yüzden sanat alanında olduğu gibi tasarımında Rönesans’tan
etkilendiği düşünülebilir. “İlk sanat akademisi, 1563’te Medici hanedanından I.
Cosimo’nun himayesinde ve Michelangelo ile Vasari’nin yönetiminde Floransa’da
kurulmuştur. Bu akademinin adı Accademia del Disegno idi. Yani; Tasarım Akademisiydi” (Artun, 2011: 79). Vasari tasarımla ilgili şu sözleri söylemiştir:
1- Örneğin otomobilin hızlı gittiğini ve insanın daha az çaba harcamasını sağladığını sık sık dile getiririz. Ancak otomobilin yol açtığı çevre kirliliğine değinmekten kaçınırız. Otomobillerin insanları daha şişman ve sağlıksızlaştırdığını
da kabullenmek istemeyiz (Rigel, Batuş, Yücedoğan ve Çoban, 2005: 19).
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“Tasarım, akılda biçimlenen belirli bir kavram olarak zihin tarafından üretilir. Ruhtan kaynaklanan veya ideadan imal edilen ve akılda imgelenen kavramın görünür, açık bir ifadesidir. Vasari tasarımı tanımlarken Rönesans’ın
on sekiz asır sonra canlandırdığı Platon’un bilgi kuramına ait kavramları ve
tasavvurları devreye sokmaktadır. Platon’da idealar alemi, duyusal alemin
karşıtıdır; mutlaktır ezeli ve ebedidir. Bilginin kaynağı duyusal ve deneysel
değil, idealdir. Neyin doğru (lojik), neyin iyi (etik), neyin güzel (estetik) olduğunu, idealar belirler. İdeaları aritmetik ve geometri, sayılar ve formlar
temsil eder. Yaratıcılar, ideaları zihinleri ssayesinde keşfederek, akıllarında
canlandırırlar, yani imgelerler ve bunları taklit ederek (mimesis) dünyayı,
çevremizdeki nesneleri yaparlar… Vasari’nin“tasarımı”: ameli değil, aklidir
(deneysel değil, rasyoneldir) duyusal değil, idealdir; mekanik değil, entellektüeldir (elin değil, zihnin ürünüdür) bedeni değil, ruhidir; maddi değil,
spirütüeldir…” (Artun; 2011: 81).

Bu dönemdeki kimi düşünürlere göre tasarım; doğadaki en güzel şeylerin taklidi
olmuş, kimilerine göre de akılda tasavvur edilen ve planlanan bilgi olarak ortaya
çıkmıştır. Daha sonra matbaacılığın keşfi² ve çeşitlerinin yaygınlaşmasıyla bilginin
dini bir ritüel gibi el yazmalarından değil, kitaplardan bireysel bir şekilde öğrenebileceği ve tasarlanabileceği anlaşılmıştır. “Buharlı makinelerden endüstri devrimine geçiş yıllarında ise tasarımda biçim meseleleriyle ilgilenen iki yeni grup
etkili şekilde ortaya çıkmıştır. İlki, sonraları stil danışmanları diye bilinecek olan
kişilerden oluşmuş ve sürekli olarak pazarlarda kabul görebilecek yeni tasarımları
bulmaya çalışarak işlev görmüştür. İkincisi ise birinci sanayi çağında tasarım işinin
ağır yükünü sırtlanacak olan -tasarım beygirleri- diye anılan yeni teknik ressamlar
kuşağından oluşmuştur. Fabrikadaki işler still danışmanlarının, girişimcilerin veya
sanatçıların çizimlerinin ya da model kitaplarının kullanılmasıyla yürütülmekteydi; üretimin özelliklerine göre değişen gerekli çizim becerileri teknik ressamlar
tarafından giderek daha fazla edinilmekteydi. Bu teknik ressamlar, ağırlıklı olarak
tarihsel tarzları ya da başarılı rakiplerin ürünlerini taklit etmeye dayanan biçimlerin genel taslaklarını oluşturmaktan sorumluydular” (Heskett, 2013: 32).
18. yüzyıla gelindiğinde modern kavramı ve modernizm düşüncesi öne çıkmaya başlamıştır. Tasarımda modern anlamını, gelişen endüstrileşme ve sanatın bir
tablodan çıkıp düşünceye dayalı olmasıyla almıştır. Artık bu dönemde tasarım;
Mimarlık yerine, Mühendislikle ilişkilendirilmektedir. Öyle ki, tasarımlarda, sanayileşme ve makineleşme yüceltilir. Bu sırada Avrupada “Bauhaus” adı altında bir
okul kurulmuştur. Bauhaus’ta artan endüstrileşme ve mühendislik olanakları ile
rasyonel düşünme ve pozitivizm benimsenmiştir. Rasyonel düşünme sayesinde
toplumlar Ortaçağın otokratik düşünme sistemini bırakarak her şeyin üstünde
aklı öne çıkarmışlardır. Sanat, tasarıma doğru evrilmekte ve tasarım ayrı bir disiplin olarak var olmaya başlamaktadır. Tasarım alanı içerisinde afiş ve tanıtım
grafiklerinin yanı sıra iletişiminde tasarlanabileceği fikri bu yıllarda yaygınlaşıp;
bu kişiler için grafik tasarımcı denilmiştir. “1920’lerde ortaya çıkan bu terim, iki
boyutlu görüntüyle uğraşan kişileri nitelemek için kullanılmıştır. “Grafik tasa2- 1450’de Johannes Gutenberg’in matbaa devrimini başlatmasıyla günümüzdeki seri üretim anlayışı mümkün
kılınmış ve matbaacılık gelişerek günümüzdeki son halini almıştır (http://www.tarihiolaylar.com).
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rımcılar iletiler oluşturmak ve enformasyonu yapılandırmak için imler, simgeler,
harf, renk ve desen hakkında ortak bir söz dağarcığını kullanmışlardır” (Heskett,
2013: 87). Ayrıca Bauhaus’ta “topyekûn tasarım” kavramı da ortaya çıkmıştır.
Topyekûn tasarım, bir taştan bir insana kadar her şeyi tasarlamak anlamına gelmektedir” (Artun, 2011: 96). Bauhaus’un tanımlamalarına bakıldığında bir ekol
ve avangard bir akım olduğundan da bahsedilmektedir. Oysa Bauhaus bunların
çok çok ötesinde bir kavrayış ve anlamlandırmadır. “Bauhausta yeni’nin tasarlanabileceğine bununla birlikte toplumun, insanın sanat gibi inşa edilebileceğine
inanılmıştır. Bauhaus, Foucault’un tabiriyle “bir disiplin teknolojisi” olarakta adlandırılmıştır” (Artun, 2014: 193).
20. yüzyılda Bauhaus dışında, Arts and Crafts, De Stijl, Dada, Fütürizm, Konstrüktivizm, Art Deco, Yeni Tipografi gibi grafik tasarım disiplinini ve diğer tasarım alanlarını etkileyen birçok görüş ve akım bulunmaktadır. Endüstrileşmenin doruklara
ulaşmasıyla, sanat tamamıyla anlamını yitirmiştir. Sadece mantıkçı düşünce artık
kabul görmeyerek, insanlar yaratıcılığa, farklı düşüncelere açık olma fikrine doğru yönelmişlerdir. Bu durum da Modernizm’in geldiği en son nokta olan postmodernizm’in ortaya çıkmasını sağlamıştır. Postmodernizm ile birlikte iyi-kötü,
güzel-çirkin demeden insan üretimindeki her şey benimsenmiştir. Dolayısıyla
postmodern paradigma tasarım estetiğindeki hiyerarşiyi yıkmıştır. Postmodernist tasarımcılar öznel bir bakış açısıyla ürettikleri tasarımlarda iletişim kurmaktan çok kendi kendini ifade etmeyi yeğleyen bir sanatçı konumuna girmişlerdir.
Tüm bunların yanı sıra; “Post- Modernizm, … orjinallik ve özgünlük gibi belli başlı
modernist ilkelere karşı çıkan yaklaşımları bünyesinde toplamıştır. Sonuç olarak
postmodern olarak nitelendirilen süreçte görülen sanatsal yaklaşımların bütünü,
belli bir mecraya bağlı olmaksızın, (…) farklı ifade biçimleriyle yeni bir kavramsalcı
sanat anlayışı yaratmış, tek bir sanat dalının (…) diğerlerine egemenliğine son
vererek, disiplinler arası ve çoğulcu bir anlayış getirmiştir” (Antmen, 2009: 276).
“Bazıları Postmodernizmi, Modernizm’in geleneksel görsel biçimlerinin reddedilmesi olarak tanımlarken, bazıları anlamının nasıl inşa edildiği ile ilişkili kuram ve
ideolojilere olan güvensizliğine odaklanır” (Davis, 2012: 176).
1980 ve 1990’lara gelindiğinde ise Postmodernizm ve Modernizm’in yanı sıra bilgisayar teknolojileri de tasarım sürecine katılmıştır. “Bilgisayarla tasarlanan fotografik görsel ağırlıklı ve tipografinin bol olduğu çalışmalar grafik elementlerin
kullanımında önemli bir yere sahip olmuştur. Bilgisayarla birlikte grafik tasarımcı,
hem tasarım ve üretim, hem de iletişim aracına birlikte sahip olur; bu durum
tasarımcının konumunu farklılaştırır. Bu teknolojinin iş koluna girmesi, grafik tasarımcı için serbest çalışmanın ya da az ama nitelikli elemanla tasarım kuruluşu
kurmanın önünü açar” (Bektaş, 2016: 23). 2000’lerde çığır açan internet sayesinde tasarım süreçleri kâğıt gibi iki boyutlu yüzeylerden çıkarak, web grafiklerden
hareketli grafiklere kadar gelişimini sürdürmüştür. Aslında gelişen bu teknoloji,
medyalar ile birlikte McLuhan’ın da söylediği gibi dünya tam bir “global bir köy’e”
dönüşmüştür. Bugün tasarım ve elektronik medyalar, dünyayı anlamanın kollektif
yolu olarak nitelendirilmektedirler. Örneğin; “Rönesans insanı, eleştirel olmayan
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klasikliğin zorlanmasıyla, akıl ve insan olarak Orta Çağda yaşar. 19. yüzyıl insanıysa Rönesans’ta yaşar. Yazarlara göre biz 19. yüzyılda yaşıyoruz. Şimdiki zamanda
olan odur ki, artık değişim öyle büyük bir hızla gelişmektedir ki, dikiz aynası işe
yaramamaktadır. Jet hızıyla giderken dikiz aynaları işe yaramaz… Şimdiki zamana
bir görev anlayışıyla yaklaşılmalı; tartışılması gereken bir çevre olarak çözümleme ve başa çıkma alışkanlığı geliştirilmeli ki, gelecek çok daha net bir biçimde
görülebilsin” (Rigel, Batuş, Yücedoğan ve Çoban, 2005: 24). Tüm bu bilgilerden
hareketle bugün tasarımcılar, tasarımın uyuşturucu etkisinden tutunda geleceği
tasarlamak adı altında farklı başlıklarla tasarıma çığır açıcı düşünceler katmaktadırlar. Tasarımın geldiği noktaya bakıldığında, bir tasarımcı virüs tasarımı bile
yapabildiğine göre tasarımın tekniği, ortamı, düşüncesi ve hatta bir tasarımcının
tanımı dâhi değişmiştir. Dijitalleşen dünya ve yeni medyalar insanın sadece bir
maddeyi ya da ürünü değil kendini ve gezegenini tasarlamaya maruz bırakmıştır.

3. İstanbul Tasarım Bienali Bağlamında
“Türkiye Tasarım Kronolojisi: Deneme”

Dünya Tasarım Kronolojisinde, tasarım alanları adına gelişimsel olaylar yaşanırken, Türkiye’de yaşanan olaylar tasarım kronolojisini değerlendirirken tasarımın
farklı bir açıdan ele alınması zorunlu kılmaktadır. Nitekim, Batı kültürünü örnek
alan bir devletin kurulmaya çalışılması, tasarım üzerine derinlemesine araştırma
yapabilecek yeterlilikte uzmanlara sahip olunmaması ya da Cumhuriyet döneminden önceki tarihlere gerekli özenin gösterilmemesi gibi sorunlar bunlardan
sadece bir kaçıdır. Bunların yanı sıra, Dünyada grafik tasarım alanı 40 yıl öncesinde popülerliliğini artırmaya başlarken, Türkiye’de hem alanın tanınırlılığı hem
de tarihi araştırmalar üzerine faaliyete geçiş son 5 yıla dayanmaktadır. Peki, Dünyadan geri mi kaldık? Elbetteki, hayır. Bugün yapılan multidisipliner çalışmalar
tasarıma farklı açılardan bakılmasını sağlamaktadır. 3. İstanbul Tasarım Bienali
kapsamında “Merak Kabinesi” tarafından geliştirilen “Türkiye Tasarım Kronolojisi: Deneme” adlı çalışmada bu konular üzerine odaklanan geniş kapsamlı bir
araştırma ve sergi projesidir. Bu proje, Türkiye’deki tasarımın son 200 yıllık tarihine yani Tanzimattan günümüze; ambalaj, aydınlatma, grafik, iletişim ve reklam,
konut, mobilya, müzik, oyuncak, peyzaj, sağlık, sanayi yapıları, seramik ve sivil
örgütlenmeler başlıkları aracılığıyla tasarımın farklı alanlarından oluşmaktadır.
Fakat bu çalışmada, “Türkiye Tasarım Kronolojisi: Deneme” projesindeki bu 13
başlıktan sadece grafik tasarım alanına yer verilmiştir.
3. İstanbul Tasarım Bienali bağlamındaki bu projede grafik tasarım kronolojisi iki
oturum üzerinden Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Ömer Durmaz’ın yürütücülüğünde gerçekleştirilmiştir. Birinci oturum, “Yazı tasarımının bu topraklardaki tarihi” ikinci oturumda, “Grafik tasarımın Türkiye’deki
tarihinde özneler”dir.
Grafik tasarım tarihi içinde yapılan araştırmalarda tipografi en ihlal edilmiş konudur. Bu yüzden birinci oturum yazı hakkındadır. Türkiyedeki yazı ile ilgili temel
sorun ise; yazıya kaligrafi ya da hat üzerinden bakılmasıdır. Türkiye’deki bazı araş-
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tırmacılar yazı tarihini, İbrahim Müteferrika’nın matbaa sistemini kurmasından
ya da Cumhuriyetle birlikte harf devriminden başlatmaktadırlar. Elbetteki; tarihe
bakıldığında Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu sırasında sanayi ve eğitim ile ilgili
kanunların düzenlenmesi, matbaaların kurulması ve Latin alfabesinin kabul edilmesi gibi süreçler özellikle grafik tasarım/yazı tarihinin değişmesini sağlamıştır.
Fakat Osmanlı dönemindeki yazı süreçlerininde tasarım tarihinin şeffaflığı açısından yadsınamayacağı bir gerçektir. Örneğin; Bienal kapsamında grafik alanı
için yayınlanan online kitapta bu konu şöyle ifade edilmiştir: “1927’de çıkarılan
Sanayi-i Teşvik Kanunu’nun özendirici etkisiyle kıpırdamaya başlayan tüketim
ürünleri piyasasının etiket, ambalaj, afiş vb. gereksinimlerini başlangıçta hattatlar, taş baskısı işlemecileri, klişeciler ve eli yatkın matbaa işçileri karşılamıştır”
(Bektaş, 2016: 11). Bu durumda eksik bir tarih sorunu ortaya çıkarmaktadır. Birinci oturumda konuşmacılardan biri olan Özyeğin Üniversitesi İletişim Tasarımı ve
Endüstri Ürünleri Tasarımı Öğretim Üyesi Yr. Doç. Özlem Özkal yazı tarihiyle ilgili
metodik bir yaklaşımla şunları söylemiştir:
Osmanlı dönemindeki tipografik faaliyetler 1860’lardan 1900’lere giden
dönemde tipografi adına neler yapılmıştır ve yapılan faaliyetler bir alanın
oluştuğunu haber vermekte midir? Meslekler ya da uzmanlık alanları aynı
zamanda küçük toplumsal kurumlar, düzenler olduğu için Sosyolojinin de
ilgi alanına girmektedir. Bu duruma Nicholas Bourdieu’nin yaklaşımı çok
ilginç. Bir mesleğe ya da uzmanlık alanına inşaası bitmiş bir kurum, yapı
olarak değil de bir ilişkiler örgüsü olarak bakmıştır. Ve bunlara alan ismini
vermiştir. İngilizcesi “field”dir. Bourdieu’nin perspektifini kullanan iki başka teorisyende iç ve dış etmenlerden bahsetmektedir. Etkileyen dış koşullar arasında nüfus artışı, teknolojik gelişmeler ve komşu alanların varlığı
bulunmaktadır. Önce nüfus artışından başlayarak tipografiyi okur-yazar
nüfusla daraltalım. Osmanlıda Tanzimattan itibaren bir eğitim hamlesi
bulunmaktadır. Lise, ilkokul hatta Darülfünun ve yüksekokullar açılmıştır.
Dolayısıyla eğitimli nüfusta artış vardır. İkinci koşul ise teknolojik gelişmelerdir. Artık pedallı makineler yerine rotatif presler gelmiştir. Bir önemli
gelişme de yeni bir medyanın ortaya çıkması; gazete ve dergilerin oluşturduğu süreli yayınlardır. Telgraf, telefon gibi aygıtlar haberciliği mümkün
kılmış aynı zamanda popüler edebiyat gelişmiştir. Edebiyatın gelişmesi ise
matbaanın gelişimi açısından önemlidir (komşu alanların varlığı). Çünkü
hurufatçılara talep artmıştır. Yeni bir alanın oluşması için hangi iç etmenler gerekli diye sorduğumuzda da fikir birliği, sabit aktörler, dernek ve kuruluşlar, eleştirel çerçeve gibi başlıklar ortaya çıkmaktadır (İKSV, 2016).

Yine birinci oturumda diğer bir konuşmacı ise Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi
Onur Yazıcıgildir. Onur Yazıcıgil Osmanlı’daki font kültürü; Nesih fontları ve özgünlük kavramı hakkında şunları dile getirmiştir: “Osmanlıdan ziyade Arap harfleri işin içine girdiğinde bunun bir sürü farklı stilleri vardır. Nesih, Osmanlıdan
önceki yazılarda ya da uzun soluklu metinlerde kullanılan bir stildir. Arapça hattır.
İbrahim Müteferrika ve Osmanlı Nesihinin başlangıcı şöyle bir şeydir. Osmanlı
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Nesihi mimesis gibi taklit üzerinden kurulmuştur. Hat yazarken elinizin bazı davranış biçimleri vardır. Ve İbrahim Müteferrika da bunu Nesih fontlara geçirmeye
çalışmıştır. Bu durum İbrahim Müteferrika’yı daha sonra gelen Osmanlı hurufat
dökümcülerinden ayıran bir özelliktir” (İKSV, 2016). Özlem Özkal ve Onur Yazıcıgil’in konuşmalarından aslında Türkiyede tipografi tarihinin ne kadar derin konular içerdiği görülmektedir. Ne yazık ki bugün hâlâ tipografi alanında Türkiye yazı
tarihini anlatabilecek bir kitap bulunmamaktadır.
“Grafik tasarımın Türkiye’deki tarihinde özneler” başlıklı ikinci oturumda ise; bu
konuda aktif rol oynayan kişiler üzerinden konu incelenmeye çalışılmıştır. Bu kişiler; eğitimli ve tasarımın tanımını yapabilen, sektörde de çalışan tabiri caizse
akademili denilen grupta olanlar ile tasarımın tanımını bilmeyen ve tasarımın
üretenler tarafından yapıldığı alaylı denilen grupta yer alanlardır. Türkiye’de tasarım tarihinin odak noktasının eğitimli aktörlerden oluşması, sektörde yer alan
öznelere daha az yer verilmesi grafik tasarımın gelişmesinde eksik bilgi sorununu
ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla tasarım öğrencileri de bu yaratılan tarih için;
afiş tarihi mi, tasarımcıların tarihi mi, yoksa grafik tasarım tarihi mi gibi sorularla
karşı karşıya kalmaktadırlar. Örneğin; ikinci oturumun konuşmacılarından biri
olan Prof. Dr. Dilek Bektaş Çağdaş Tasarımın Temelleri kitabında tasarım tarihinin
kolayca anlaşılabilmesi için şunları söylemiştir; “Öyle bir özet bulunmalıydı ki kısa
bir sürede öğrenilebilsin” (İKSV, 2016). Bu yüzden Dilek Bektaş çalışmayı İbrahim
Müteferrika gibi bir özne üzerinden başlatıp oradan da Cumhuriyet dönemine
geçirerek bugünlere getirebilmiştir. Ayrıca grafik tasarım tarihindeki aktörleri belirlerken; yeni öncü diller getirenler kimlerdir gibi bağlamlar üzerinden konuyu
ele almıştır. Konuşmacılardan diğeri de grafik tasarımın en önemli aktörlerinden
olan İlhap Hulusi Görey’in Türkiye’de tanınmasında büyük katkıları olan Reklamcı
Ender Merterdir. Merter ikinci oturumda şunları ifade etmiştir: “Türkiye’de arşiv
ve bellek kayıtları yetersizdir. 80 öncesinde reklam ajanslarında özneler sadece
tasarımcılardan oluşurken, günümüzde reklam ajansları içinde iktisatçısı, hukukçusu hatta doktoru dahi bulunmaktadır.
Günümüzde Dünya Tasarım Tarihi detaylı bir anlatım içerirken, Türkiye tasarım
tarihinin dönemselleştirilememesinde arşiv sisteminin geliştirilmemiş olması,
alanında uzman araştırmacıların yetersizliği, belirli aktörlerin seçilmesi ve milliyetçilik yaklaşımları ile bazı öznelere yer verilmemesinden kaynaklanmaktadır.
Bu durumu oturumun diğer bir konuşmacısı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Sinan Niyazioğlu şu şekilde
açıklamıştır: “Birincisi, yurt dışında Türkiyedeki gibi tek bir aktör yoktur. Ayrıca
tasarım müzelerinde çalışan arşiv yönetiminden ve koleksiyonlardan sorumlu
kişiler olarak direktörler özneyi belirlerken, devletle ve kentle olan ilişkisini aktörlerin üretimlerini arşivleyerek değerlendirmektedirler. İkincisi, Grafik tasarım
tarihçilerinin mesleki alandaki sağladığı katkılar ve kendisinden sonra gelenlere
neler bıraktığıdır. Üçüncüsü ise; çok grif bir alan olan o kişinin arkadaş çevresi
yazışmaları, müşterilerle karşılaştığı tuhaflıklar vs. Bu tasarım direktörleri aktörlerin bütün hayatlarındaki detayları “over focus” yaparak araştıran insanlardır”
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(İKSV, 2016). Bu yüzden Türkiye’de yapılan tasarım tarihi çalışmaları daha çok ön
araştırma niteliğinde kalmaktadır. Niyazioğluna göre;
“Bir özneyi dönemle özdeşleştirmek için araştırmacıların kaynak alanlarına bakılmalıdır. Nedir Bunlar? Yayınlar, üretimler ve yapılmışsa sözlü tarih.
Örneğin; İlhap Hulusi Görey’le yapılmış olanlar.İnsanların kendi biyografilerini oluşturmaları statik değildir. Sedat Simavi’nin bahsettiği İlhap Hulusi
Görey ile 1970’lerdeki İlhap Hulusi Görey’in beyanatları minör gibi görünse
de değişmektedir. Önceleri İlhap Hulusi Görey kendini Avrupa’da eğitim
görmüş prototürk gibi tanıtırken II. Dünya Savaşından sonra iktidara Demokrat Parti gelince mevcut devletle kendini koruma altına almaya çalışmıştır. O yüzden sözlü ve yazılı tarih araştırması yaparken bu ifadeler o kişi
için ne ifade etmiş ona bakılmalıdır. Tasarım tarihini yazarkende dönemselleştirmeyi tek bir kişinin temsiliyeti üzerinden yapılmamalıdır.Birlikte
üretme ve düzenli çalışma kültürü yaratılmalıdır” (İKSV, 2016).

Sonuç

İlk aletlerden, bugün yaratılan sosyal medya ortamlarına kadar yaşamın her alanında tasarım vardır. Aslında tasarım kavramı geçmişte işlevsel yönüyle ele alınsa
da bugün ileri sürdüğü şey insanın yeniden tasarlanabileceği fikridir. 3. İstanbul
Tasarım Bienalinde de "Biz İnsan mıyız?" olgusundan yola çıkarak insan ve tasarım arasındaki ilişki derinlemesine ele alınmıştır. Bu bağlamda tasarım tarihinde
tasarımlardaki gelişmelerle birlikte insanın arkeolojik yapısının yeniden evrildiği ve onların kimyalarına varana kadar değiştirdiği düşüncesi ortaya çıkmıştır.
Yani; tasarım kronolojisi bir anlamda tasarımın tanımının yeniden yapılmasını da
zorunlu kılmıştır. Bu çalışmada da tasarım kavramı, insana dair her şey olarak
tanımlanmıştır. Artık tasarımlar bir problematik olarak, insanların hayatlarında
anestezik bağımlılık yaratan, onları değiştiren ve yönlendiren uyuşturucular gibidir. 3. İstanbul Tasarım Bienalinde de tasarımın tanımlamaları; İnsan tasarlayan
canlıdır, Türümüz sonsuz tasarım katmanları arasında yer almaktadır, Tasarım insanın kabiliyet alanını kökten genişletir, Tasarım sürekli köklü eşitsizlikler yaratır,
Görmezden gelmenin tasarımı bile tasarımdır, İyi tasarım anesteziktir, Anestezisiz
tasarım insanlığımıza dair önemli sorular sorar gibi alt önermeler üzerinden incelenmiştir. Tasarım kavramının, doğru bir şekilde anlaşılabilmesi içinde kronolojik
bir araştırma yapılmalıdır. Çünkü tasarım üzerine düşünmek arkeolojik bir yaklaşım gerektirmektedir. Özellikle 3. İstanbul Tasarım Bienalinin bölümlerinden biri
olan Zamanı Tasarlamak önermesi; eski çağlardaki ilk insan aletlerinden süslemelere, insanların kendilerini 2 saniye, 2 yıl, 200 yıl, 200. 000 yıla kadar tekrar tasarlayabilme olanağı vererek arkeolojik yaklaşımın gelişmesine katkı sağlamıştır.
Tasarımın Kronolojisi her geçen gün, yaşanılan olaylar ve insanın gelişimiyle birlikte bir katmanlaşma sürecindedir. Bu katmanlaşma süreci de insanların, ülkelerin, zamanın ve olayların incelenmesiyle sağlanmaktadır. Tasarımın Kronolojisi,
bu çalışmada öncelikle Dünya Tasarım Tarihi üzerinden ele alınarak grafik tasa-
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rım ağırlıklı işlenmiştir. Dünya Tasarım Tarihine bakıldığında, ilk günden bugüne
çalışmaların detaylı bir şekilde ele alındığı görülmektedir. Tasarımda yaşanan
gelişmeler ve akımlar salt bir ülkeyi değil o dönemi ve tüm dünyayı de etkilemiştir. Özellikle Batı Kültürünün tasarım kronolojisinin gelişmesinde iyi bir arşivcilik anlayışına sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Çalışmada Tasarım Kronolojisi
Türkiye açısından da değerlendirilmiştir. Ve bunu yaparken 3. İstanbul Tasarım
Bienalinde yer alan “Merak Kabinesi” grubunun oluşturduğu “Türkiye Tasarım
Kronolojisi: Deneme” adlı projeden faydalanılmıştır. Türkiye Tasarım Kronolojosi:
Deneme projesi; ambalaj, aydınlatma, grafik, iletişim ve reklam, konut, mobilya,
müzik, oyuncak, peyzaj, sağlık, sanayi yapıları, seramik ve sivil örgütlenmeler gibi
başlıklardan oluşmaktadır. Fakat bu çalışmada tüm bu alanlar daraltılarak salt
grafik tasarım disiplinine yer verilmiştir.
İki oturumda gerçekleşen proje, grafik tasarım kronolojisini yazı tarihi ve bu tarihte etkili olan özneler üzerinden ele almıştır. Birinci oturumda yazı tarihinde
yaşanılan eksik dönemselleştirme sorunundan bahsedilmiştir. Türkiyede’ki yazı
tarihi araştırıldığında yeterli kaynağın olmayışı hatta bu başlıkta isimlendirilmiş
bir kitabın dahi olmaması problemin ne kadar büyük olduğunu göstermektedir.
Bazı araştırmacılar, Türkiyede’ki yazı tarihini ya hep aynı konu üzerinden ya da
belirli bir tarihten ele almışlardır. Çünkü konunun ya daha kısa sürede anlaşılmasını istemişler ya da onu ideoljik çerçeveden değerlendirmişlerdir. Örneğin; Türkiye yazı tarihinin Cumhuriyet öncesi dönemlere dayandırılması gerekliyken bu
tarihin harf devrimiyle başlaması gibi. Çözüm ise daha fazla araştırma ve panel,
sempozyum gibi tartışma alanları yaratılarak yazı tarihinin daha doğru bir şekilde
anlatılmasını sağlamaktır.
İkinci oturumda ise; “Grafik tasarımın Türkiye’deki tarihinde özneler” başlığıyla,
Türkiye Grafik Tasarım Tarihinde daha çok aynı aktörlere yer verilmesi veya eğitimli aktörlerin yanında sektörde yer alan diğer aktörlere yer verilmemesi gibi
sorunlar tartışılmıştır. Bu sorunun çözümüde tasarım tarihine tek bir kişi üzerinden bakmak yerine birlikte neler yapılabilir bunlar araştırılmalıdır. Ayrıca Dünya
Tasarım Tarihi ve Türkiye Tasarım Tarihinin karşılaştırılması yapıldığında Türkiye,
tarihi dönemselleştirememe, belgeleme niteliğine sahip olamama, uzman yetersizliği ve siyasi yaklaşımlardan dolayı bu konuda kendini geliştirememektedir.
Bu çalışmada 3. İstanbul Tasarım Bienalinde insanın arkeolojik yapısının gelişen
teknolojiyle yeni yapılara kavuştuğu, tasarım kronolojisinin gelişiminde özellikle
grafik tasarım disiplininin yeni medya ortamlarıyla başka boyutlara taşındığı ve
grafik tasarımın geçmişte afiş tasarımı ve tanıtım grafikleri ile başlayan hikâyesi,
bugün bienaller aracılığıyla webden dijital enstalasyonlara kadar hareketli yöntemleri içerdiği üzerinden durulan diğer konulardır. Sonuç olarak bu çalışma tasarım kronolojisinde eksiksiz bir tarih anlatımı yerine tasarım alanında tartışma
yaratarak daha farklı pencerelerden tasarıma bakılmasını sağlamıştır.
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Çamur Malzeme ile Performans
Performance with Clay Material
Doç. Burcu Karabey
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi,
Seramik Bölümü

Özet

Var olduğundan beri doğa ile ilişkisini düzenleyen, yaşamını biçimlendiren insanoğlu; tarihi
yansıtan seramik malzeme ile anlam dünyasını “yapma” edimine ve “tech-ne” yani “zanaat”a
dayalı üretimlerine yansıtmıştır. İşlevsel kullanımı ile yaşamın pek çok alanında yer bulan, silikat sanatlarının yelpazesinde yer alan seramik, porselen, vs. gibi malzemeler; 1950’lerden
günümüze, çağdaş anlamda, tasarım, sanat ve bilim alanlarının buluşmasını sağlamaktadır.
Sanatın geleceği düşünülüp, sorgulandığında; seramik sanat ve tasarımının fonksiyonel,
pragmatik yönü de başlı başına incelenmesi ve sorgulanması gereken, paradoksal bir konu
olarak karşımıza yeniden çıkmaktadır. Ancak, çamurun plastikliği, yoğrulabilirliği, esnekliği,
verilen biçimin pişirim ile nihai sonuca ulaşabilme kapasitesi ile doğa ile kurulan bu doğrudan ilişkide; “yapma” ediminin saf, spontan hali sanat ve tasarımda, önemli bir yer tutar.
Aydınlanma çağı, sanayi devrimi ve endüstri çağı ve ardından bilgi toplumuna geçiş, değişen ihtiyaçlarımız için “yenilikçi”, “sürdürülebilir”, “melez” çözümler ararken; birçok sorunu
da beraberinde getirmiştir. Bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler, insanın günümüzdeki
konumunu, “yapma” ediminden “bakma” edimine dönüştürerek, gittikçe pasifize ediyor
görünmektedir. Sanatta gerçeklik, sanal gerçeklik ve gerçek ötesi deneyimler düşünüldüğünde; geçici bir deneyim olmasına rağmen performans sanatçılarının çamurla sundukları
doğrudan deneyimler, 3D teknolojisinin sunduğu dolaylı ilişkinin yanında daha “gerçek” bir
deneyim sunuyor görünmektedir.
Bu araştırmada doğu ve batı’da estetik yaklaşımlardaki benzerlikler ve farklılıklar doğrultusunda, literatür taraması yapılarak ve çamur malzeme ile çalışmayı tercih eden performans
sanatçılarının uygulamaları incelenerek; performans sanatına dair saptamalar yapılmaktadır. Böylece geçici bir deneyim olanağı veren malzemenin sunduğu sanatsal olanak ve içerikler kuramsal açıdan yorumlanarak; sanatın geleceği üzerine düşüncelere yer verilmektedir.
Sonuç olarak, teknoloji temelli sanat deneyimleri, her ne kadar interaktif deneyimler sunsa
da, izleyiciyi pasif bir durumda konumlandırmaktadır. Bu nedenle yaşamın özündeki dinamik devinimin ıskalanmasına neden olabilir. Performans sanatı bu bağlamda sürecin gerçek
anlamda yaşandığı, deneyimlendiği “an”a dayalı olma ve “geçiciliğin” verdiği rahatlama ile
dışavuruma olanak sağlayarak; içinde yaşadığımız zamanda bir çıkış noktası yaratıyor gibi
görünmektedir. Umulmadık ve beklenmedik olanı önceleyen sanatta, çamurun dolaysızlığı
ile an’a dayalı, an’a odaklanan performans sanatı, sanatçıya önemli bir özgürlük alanı yaratmaktadır. Sanatta geçicilik ve sürecin değeri,sanatın geleceğine dair yanıt ya da ipucu
verebilir mi? Ya da vermeli mi?
Anahtar Sözcükler: Kil, Deneyim, Çağdaş, Sanat, Geçicilik
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Abstract

Human beingthat has been shaping his/her life, managing his/her releationship with nature
since his/her existance; has been reflecting his/her world of meaning to his/her “makingact” and “tech-ne” in other words “craft” based on productions, with the ceramic materials
that reflecthistory. From the 1950s to the presentday; materials such as ceramic, porcelain,
etc., whic hare having their place in manyareas of life with its function aluse and which
takes place under the productrange of silicatearts;links art, design and scienc efields by a
contemporary sense.
The pragmatic aspect of ceramic art and design is on its own that reappears as a paradoxical
issue, has to be examined and questioned when the future of art is considered and questioned. However, the pure spontane ousstate of "act of making"-the plastic it yandflexibility of
clay and the capacity of reaching the final result of the given shape by firing- has an important place in art and design with this direct connection with nature.
While the Age of Enlightenment, the Industrial Revolution and the Industrial Age and after
transition to information society, lookingfor "innovative", "sustainable", "hybrid" solutions
for our changing needs, also brought along many problems. Inparallel with the developments experienced in science and technology, it seems that people are increasingly inactivating their current position by transforming the act of "making" into an act of "looking".
Besides the indirect relationship that the human technology offered by 3D technology by
touching only the keyboard without touching human hand to the clay; directexperiences
of performance artists with clay seem to offer a more "real" experience, eventhough it is a
temporary experience when considering reality, virtual reality and beyond.
In this research similarities and differences in aesthetic approaches in arts are considered in
east and west. The artistic possibilities and contents offered with the material which allows
a temporary experience are interpreted from the theoretical point of view; especially by
studying comparatively the practices of performance artists who prefer to work with clay
material and by identification about performance art and by reviewing the literature. In this
way, the ideas are given about the future of art.
As a result, although offering interactive experiences, technology-based art experiences,
are positioning the viewer in a passive state. For this reason, it may cause missing the target
by denying the dynamicmotion in the core of life. The process which is live dandexperinced
in in itsreal sense, themoment”; seems to create an exit point by allowing expression is
mandrelaxation by the temporality. In art which is composed by unexpected and unforeseen; the performance art -that is focussed and based on the moment with the directness of
clay - creates an area of freedom for the artist. Can the value of process and temporality in
art give answer sorclues about the future of art? Or should they?
Keywords: Clay, Experience, Contemporary, Art, Temporariness
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Giriş

Bu araştırmada; içinde yaşadığımız çağda çamur malzeme aracılığı ile yapma edimi ve doğa ve sanat ile dolaysız doğrudan bir ilişkinin olabilirliği, performans sanatı ile ilişkisi bağlamında yorumlanmaktadır. Plastik sanatlarda dışavuruma olanak
sağlayan güçlü, doğal malzemelerden birisi olan çamur; plastikliği, yoğrulabilirliği, çok çeşitli doku ve renk seçenekleri, deformasyon, kuruma, pişme özellikleri
gibi birçok fiziksel özelliği ile uygulayıcısına çok farklı seçenekler sunabilmektedir.
Çamur, performans sanatında bir araç olarak kullanıldığında ise an’a dayalı olma
özelliği ve kavram olarak geçiciliği de içeren anlamı ile gerçek bir deneyim sağlamaktadır. Bununla birlikte, pişirildiğinde kalıcı olma özelliğine de sahip olabilmektedir.
Bilinçten bağımsız olarak var olan anlamına gelen gerçek sözcüğü ile dış dünyadaki
nesnel gerçekliğin zihnimizdeki yansıması anlamına gelen hakikat sözcükleri, benzer anlam içeriğine sahip gibi görülse de, tanımlarından anlaşılacağı üzere farklılık
göstermektedir (Gülser 2014, 29). Gerçek ve hakikat kavramları da günümüzün
değişen koşullarında muğlaklaşmaktadır. Akay (2017) gerçekliğin, olgu gerçekliği ve akıl gerçekliği (yani yorum gerçekliği) olarak iki türlü olabildiğini, özellikle
1970’lerden sonra akıl gerçekliğinin ön plana çıktığını ifade etmektedir. 21.yy.’da
ortaya çıkan post-truth(gerçek-sonrası, hakikat-sonrası) kavramını açıklarken; günümüzde dijital gelişmelere koşut olarak sanal ortam ve sosyal medyanın da etkisi
ile enfo-obezite, diğer bir deyişle, enformasyon fazlalığı içerisinde yüzdüğümüzü
ve bunun sonucunda olguların gerçekleşip gerçekleşmediğini bile bilemediğimizi
vurgulamaktadır (Akay, 2017). Gerçekle olan ilişkimiz göz önünde bulundurulduğunda; içinde yaşadığımız çağda, sanatta durumun ne olduğu üzerine doğal olarak
düşünülmesi gerekmektedir. Bu bağlamda incelenen çamur malzemenin kullanıldığı performans sanatı örneklerinde; izleyicilerin gerçek bir deneyim yaşayarak,
sezgi ve duyarlılıkları doğrultusunda kendi hakikatlerine ulaşabilmelerine katkı
sağlandığı düşünülmektedir. Böylece günümüz insanına bir çıkış noktası yaratmaktadır.
Alain Badiou (Artun 2013, s.i) günümüzde sanatın meselesinin ne olduğu sorusuna sanatsal yaratımın yeni bir tür evrensellik önermesi, hayata geçirmesi gerektiğini belirterek; bu evrenselliğin de hakikat olduğunu vurgulamaktadır. Baudrillard
(2010) ise sanatın hakikat ile olan ilişkisini şöyle yorumlamaktadır;
Sanat, sosyolojik, toplumsal-tarihsel veya siyasi bir tanık haline gelebilir.
O zaman bir işleve dönüşür, dünyanın ne hale geldiğini, sanal ilişkileri de
dahil ne hale geleceğini yansıtan bir tür ayna olur. Dünyanın ve nesnenin
hakikatini daha derinlemesine keşfetmiş olabiliriz. Gelgelelim, sanat asla
bir hakikat meselesi olmamıştır, sanat yanılsama meselesidir (Aktaran
Artun, 2010, s.70).
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Sanatta yaratıcı düşünceye bağlı olan imge ve çağrışımların yarattığı yanılsama
ile izleyici kendi hakikatine ulaşabilmekte; böylece entelektüel anlamda değişim
ve dönüşüm gerçekleşebilmektedir. Picasso’nun Sanat bize doğruyu gösteren
bir yalandır ifadesi de Baudrillard’ın düşüncesini destekler niteliktedir (Aktaran
Samanlı, 2016a, 41). Kuşkusuz anlatılmak istenilen, insan zihninin yaratıcı
yanılsama gücüdür ve bu güçle insanoğlunun doğruya ulaşabileceğidir. Sanat,
insanın yaratıcı düşünme kapasitesi, sezgileri ve duyarlılığı ile geçmişte olduğu gibi
bugün de, gelecekte de hakikate ulaşmada katkı sağlayabilir. Günümüzde dijital
teknolojiler gerçeklik algımızı dönüştürmektedir. Jonathan Crary bu değişimi
şöyle açıklar;
…dijital imge üretim teknolojilerinin, gözü ve görme edimini, optik olarak
alımlanan “gerçek” dış dünyadan kopardığını söyler. Dijital “imgelerin eğer
bir referansları varsa, bunlar olsa olsa milyonlarca bit elektronik matematik
datadır. Giderek görsellik, soyut görsel ve dilsel öğelerin iç içe geçtiği ve
küresel olarak tüketilip dolaşıma girdiği sibernetik ve elektro manyetik bir
alana oturacaktır (Aktaran Artun 2012, s.44).

İşte bu noktada görselliğin değişimi ve sanatla ilişkisi bağlamında düşünüldüğünde;
çamur malzeme ile performans yapan sanatçıların yaşamla iç içe olma, yapma
edimi’ ne ve an’a odaklanan uygulamaları, sanatın geleceği için bir referans noktası
ve yön bulma çabası olarak bu araştırmada önemsenmekte ve ele alınmaktadır.
Kullanılan yöntem ve malzemeler düşünüldüğünde müzik, dans, drama, bedensel
jestlerin birlikteliğinde geniş bir yelpazede uygulanılan performans sanatında,
özellikle çamur malzemeyi tercih eden sanatçılar ve uygulamaları örnek olarak
incelenmekte ve yorumlanmaktadır. Böylece sibernetik bir çağda sanatın bugünü
ve geleceği gerçek bir deneyim üzerinden tartışılmaktadır.

Performans Sanatı

16. yy.’da kullanılan tanımıyla performance sözcüğünü Germaner (1997, s. 59) “Bir
sanat yapıtının tamamlanması”, bir başka deyişle “sanat performansı”, o sanat
yapıtının, hiçbir özel beceri gerektirmeden, özel bir işlev ve ifade yüklenmeden
seyirci tarafından tamamlanması anlamına gelmektedir” şeklinde açıklamış
ve seyircinin belleğinde varlığını sürdüren performans sanatının geçici, an’a
dayalı anlamı ile Amerika’daki peformans sanatlarında profesyonel bir içeriğe
dönüşmesinin yanı sıra Avrupa’da ise Fluxus, kavramsal sanat ve vücut sanatının
uzantısı olduğunu vurgulamıştır (Germaner1997, s.60). Performans sanatının
başlangıcı 1950 ve 60’lardan itibaren Jackson Pollock’un öncülüğünü yaptığı jeste
dayalı aksiyon resmi, Allon Kaprow’un öncülüğünü yaptığı Happenning’lerden,
Yves Klein’nın “canlı fırçalar” performansları ve Fluxus hareketi ile günümüze
kadar evrilmiştir.
Happenning eylemleri ile sanatçı ve sanat nesnesi ayrımı yıkılmaya başlamıştır.
Heartney, performans sanatçıları için bu sanat uygulamasının insan bedeni ve
cinselliğini öne çıkartmada, şahsi travmaları ifade etmede, toplumsal cinsiyet ve
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ırk klişelerini çürütmede değişken bir araç olduğunu vurgulamıştır (Aktaran Aksoy,
2017, 3. parag.). Hodge (2016) ise performansların içerik üzerine kurulu bir yapısı
olduğunu vurgulayarak; izleyiciden fikir ve davranışları sorgulamalarını talep
eden bazı performanslarda temel yaklaşımı; “…farkındalık artırmaya yönelik ve
sürekli o veya bu şekilde bakış açılarını ve algıları değiştirmeye çalışan yapısıyla,
izleyiciyle doğrudan bir iletişim kurma biçimi olmasıdır” şeklinde açıklar(2016,
s. 185). 1970’lerden itibaren performans sanatında izleyiciyi performansa dahil
etmeve en mahrem alandan en genel siyasal alana kadar sanat ve yaşamın
buluşturulması çabaları görülmektedir (Shinner’ dan aktaran Aydoğan 2008,
s.6). Ezcümle, performans sanatında sanat ve sanat nesnesi ayrımının yıkılması,
insan bedeninin performansta yer alması, sosyal yaşama dair birçok konunun
izleyicinin düşünsel sorgulamalara yönlendirilerek performansa dahil edilmesi ve
böylece yüksek sanat ile popüler sanatın birleşerek,sanat ve yaşamın birbirine
yaklaşabilmesi olanaklı olmuştur.

Çamur Malzeme ile Uygulamalar

Japonya’ daki Gutai Sanat Derneği sanatçıları savaş sonrası dönemde Avrupa,
Amerika ve Japonya’da sanatçıların yüz yüze kaldıkları felsefi krizin sonucunda,
savaşın travmalarını aşabilmek için geliştirdikleri otantik sanatsal deneyimlerle
malzeme, konu, süreç ve kavramsal içerikle gündelik yaşamla ilişki kurdukları
performanslar gerçekleştirmişlerdir (Christens 2012, I.parag.). Bu sanatçılardan
birisi olan Kazuo Shiraga’ya ait Çamura Meydan Okumak adlı performans,
1955 yılında çamur malzeme kullanılarak ve yoğun bir bedensel çaba ile
gerçekleştirilmiş bir örnektir (Görüntü 1). Estetik açıdan Shiraga’nın performansı
ve yaklaşımı bir felsefe gibi karşımıza çıkmaktadır. Erzen (2012, s.132-133)
doğu sanatında sanatın kendisinin bir felsefe gibi karşımıza çıktığına ve sanatın
dünyayı anlamak için kullanıldığına; batı’da ise gerçeklik ya da evren anlayışının
matematiksel, değişmeyen prensiplere bağlı olduğu, sanat ve güzelliğin dünyayı
değil, insan aklını anlamak için incelediğine değinerek, doğu ve batı sanatında
estetik farklılıklara dikkat çekmektedir. Sanatçının performansı çember biçiminde
düzenlenmiş plastik kıvamdaki çamurun içerisinde, dışavurumcu bir eylem ile
bedensel ilkelliği ve batıda tuval ya da heykelle sınırlanan resimsel jestin ötesine
geçme çabasını sergilemektedir (Fineberg 2014:217). Asya’da avangart sanatın
yansıması olarak karşımıza çıkan bu örnekte, sanatçı çamurla aksiyona dayalı bir
beden resmi yapmakta; çamurun tüm ağırlığını bedeni ile yönlendirmektedir. Bu
performansın pek çok aşamasının, çok farklı açılardan görüntüleri bulunmaktadır.
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Görüntü 1. Kazuo Shiraga’nın Çamura Meydan Okumak (Challenging Mud) adlı performansından
bir görünüm

Ülkemizden performans sanatının gelişiminde seramik malzemenin kullanıldığı
önemli bir örnekte, Kadir Demir’in 1987 yılında sanat eserinin ticarileşmesini ve
metalaşmasına tepki olarak, izleyici performansa dahil ettiği, “Kırık Kalpler” adlı
performanstır. Sanatçı izleyiciden dağıttığı çekiçler ile sergilediği 24 seramik eseri
kırmaları istemiştir (Aydoğan 2008, s. 12). Bu performansta; çamurun dönüşmüş,
pişmiş hali olan seramik malzeme kullanılarak, seramik sanatının yoğun emeğe
dayalı üretim süreci ve bu zor uygulama sürecine rağmen kırılganlığı ile ne kadar
hassas olduğu vurgulanmaktadır. İzleyicinin de dahil olduğu yok etme sürecinin
öz-yıkıcı bir tavırla yeniden inşa edildiği düşünülmektedir. Sanatın herkes için olduğu fikri izleyici katılımı ile desteklenmesi ile sanatçının ifadesinin güçlendiği
görülmektedir.

Görüntü 2. Alexandra Engelfriet, Tranchee-Hendek Projesi uygulama aşaması
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Çamur ile performans uygulamalarına daha güncel bir örnek olarak Hollanda’lı
sanatçı Alexandra Engelfriet’e ait Tranchee– Hendek adlı uygulama verilebilir
(Görüntü 2). 2013 yılında kuzey doğu Fransa’da Verdun şehrine yakın bir bölümde, La Mouse adındaki açık hava çağdaş sanat alanında sanatçının projesi uygulamaya alınmıştır. Sanatçı gerçekleştirdiği bu projede; 10 metre uzunluğunda
açılan çukurun her iki yan duvarını 25 ton çamur kullanarak, bedeni ve deneyimi
ile dönüştürmüş, 4 gün sürede performansını tamamlamıştır. Sanatçının odak
noktası I. dünya savaşının yaşandığı bu yerde, yüzeyden daha derine inen deneyimidir. Bu deneyim, çamurun insan teni gibi bir hal alarak toprağın soğukluğu ve
yaşamın sıcaklığının yarattığı gerilim ile içerinin dışarıda olduğu bir işlem niteliğindedir (Aktaran Higgin 2015, s. 60-62). Yoğun bir bedensel çaba ile mekanın ve
beden kavramlarının gerilimli birlikteliğinde oluşturulan uygulama, daha sonra
üzeri kapatılarak pişirilmiş ve kalıcı hale dönüştürülmüştür. Higgin (2015) çalışmayı “Bu topraklardan bir ağırlık örtüsü kaldırılmış oldu”şeklinde yorumlamıştır
(2015, s. 63). Sanatçı geçmişin izlerini ve performans sanatındaki an’a odaklı bugünün dokunuşu ile geçici bir süreçte, yoğun bir bedensel süreçle harmanlayarak
yorumlamış; daha sonra da geçici olan bu süreci pişirim aşamasıyla kalıcı hale
dönüştürmüştür.

Görüntü 3. Miquel Barcel ve Josef Nadj Paso Doble performansının aşamalarından bir görünüm

İspanyol ressam ve seramik sanatçısı Miquel Barcel ve Yugoslav dansçı ve koreograf Josef Nadj ile işbirliği yaparak gerçekleştirdikleri Paso Doble performansı
bir başka etkileyici örnektir (Görüntü 3). Zenci kültüründen gelmeyen tek Latin
Amerikan dansı olan ve “iki adım” anlamına gelen Paso Doble, arenada boğa güreşçisinin hareketlerinden stilize edilmiş bir danstır (ODTÜ Eşli Danslar Topluluğu,
n.d.). Performanslarında bu dansa refrerans yapan Barcel ve Nadj ikilisi, dehşet ve
korkunun ikiliğini yansıtan bu çalışmalarında; yaş çamur duvarın ardından çıkıp,
yine çamurla kaplı olan bir yüzey üzerinde durarak duvarı ve zemini performansları ile dönüştürerek; çamurdan maskeler takarak performanslarının bir parçası
olarak sunmaktadırlar (Rogers, 2016,parag. 3). Sanatçılar, elleri ve bedenlerinin
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yanı sıra tazyikli su, tornada biçimlendirilmiş ham, pişmemiş seramik formlar ve
çeşitli araçlar kullanılarak yaş çamur duvar ve zeminde müdahelelerde bulunmuşlardır. Performans sırasında yoğun bir bedensel çaba sergileyen her iki sanatçı da,performansın sonunda çamurdan duvarın içinden geçip, gözden kaybolarak
performanslarını sonlandırmaktadırlar. Sanatçıların içinde yaşadıkları kültürün
yansıması olan bu performansın,tekraralanması mümkün olmayan aşamaları,fotoğraf ve video ile belgelendiği için bugün görüntü ve kayıtlara ulaşabilmektedir.

Görüntü 4. J. J. McCracken’a ait "Hunger, Phidelphia" performansından bir görünüm

Bir diğer dikkat çekici performans – enstelasyon Washington D.C'de Corcoran
Sanat Okulu'nda ders veren J. J. McCracken’a ait Hunger, Phidelphia adlı bir proje içerisinde yer alan bir performansa dayalı enstelasyondur (Görüntü 4). 20082011 yılları arasında süren proje içerisinde yeralan, McCracken (2014) ihtiyaçlarla
ilgili bir şiir olarak nitelendirdiği performansı şöyle açıklamaktadır;
Açlık, Philedelphia, ihtiyaç hakkında deneyimsel bir şiir için başlangıç
noktası olarak jeofajiyi* (geophagia) kullandı. Jeofaji dünya çapında yaygın
olarak görülür. Normal kültürel / geleneksel davranış ve ya tıbbi uygulama
olan jeofaji ağır gıda krizi geçiren toplumlarda sorunlu olabilir. Kiltoksin
bağlama yetenekleri (adsorptsiyon) açısından değerlidir. Araştırmacılar
aynı zamanda çamurun vücudumuzdan zararsız bir biçimde geçerken,
besinleri bağlayıp bağlamadığını ve böylelikle kötü beslenmeyi artırıp
arttırmadığını sorguluyorlar (Aktaran Rogers, 2014, 3. parag.).

Toprak yeme alışkanlığı anlamına gelen tıbbi bir terim olan jeofajiyi kullananan
sanatçı, performansının çıkış noktasını Görsel açıdan bolama besleyici olmayan
besin ikamelerinin kesintisiz tüketilmesi projenin temel fikrinin merkezinde yeralır (McCracken 2017, 4.parag.). şeklinde açıklamaktadır. Üzerleri çamurla kaplanmış dokuz uygulayıcı; çamurdan yapılmış gıda yığınlarını içeren bir ortamda,
durmaksızın hareket etmekte, ölü gibi bakan gözlerle çamurdan yapılmış meyva,
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sebze, ekmek gibi gıdaları, tatmin olmuş görünmeyerek, kemirmektedirler. Arka
fonda yavaşça öğütülmenin oluşturduğu ortam sesleri hem duyulmakta hem de
hissedilmektedir (Rogers, 2014: 2. parag.). McCracken’nin (2017) açıkladığı üzere
performans sırasında ortamın zaman zaman ekmek pişirimek okusuiledolu olmasının yanısıra boş bir tüketim faaliyeti izleyiciyi çevrelemektedir (2017, 3. parag.). Proje bitiminden aylar sonra performanstan artakalan çamur ve kumun bir
kısmı, sergi mekanının bahçe birimlerinini yakınındaki evsizlere ait bir barınakta
ekmek fırını inşa edilmek üzere ve kalan kısmı da çocuklara once beslenme semineri verilip ve üzerlerine yiyeceklerden esinlenen çizimler yapmaları için plakalar
hazırlanarak geri dönüştürülmüştür (2017, 7.parag.). Toplumda farkındalık uyandırması ve evsiz insanların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayan bu performans, dünyamızda artan nüfus ve kaynakların yetersizliği düşünüldüğünde; sanat
ve yaşamın iç içe geçtiği önemli bir örnektir.

Görüntü 5. Teri Frame, İnsan-öncesi, İnsan-Sonrası ve İnsan olmayan. Performansı, 2011, NCECA

Amerika’lı sanatçı Teri Frame’e ait olan İnsan-öncesi, İnsan-Sonrası ve İnsan olmayan (Pre-Human, Post-Human, Inhuman) adındaki 6 bölümden oluşan performans; 2011 yılında NCECA konferansında gerçekleştirilmiştir (Görüntü 5). Sanatçı, değişen insan bedenlerini maymun, eski insanlar, hibridler, oranlar, ırklar,
ve Post-insan olmak üzere altı eylemde sırasıyla yorumladığını; performansının
insan bedeninin bilim ve sanatta belirdiği yolların onaylanması olduğunu belirtir ve beden kavramının zaman içerisindeki göçünü yansıttığını ifade etmektedir
(Frame, 2016, 1. parag.). Sanatçı bu süreci plastik kıvamdaki çamurla kendi yüzü
üzerinde bir ayna önünde oturarak, aşama aşama modle etmiştir. Performanstan
sonra fotoğraflarla belgelenen eserde, nötr bir fon ve aynanın önünde oturan,
çamurun rengini destekleyen beyaz renkte bir beden görülmektedir. Bu yapay
etki ve izleyicide uyandırdığı his, beden değişiminin sürecine odaklanılmasını ve
sorgulamasını sağlamaktadır.
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Görüntü 6. Anna Sew Hoy, "Gezegenler Gezegenler ile Buluşuyor" adlı performansı,
Human Resources LA, 2013

Son örnek ise Anna Sew Hoy’a ait olan Gezegenler Gezegenler ile Buluşuyor adlı
performanstır (Görüntü 6). Çamurun çalışmalarında uzun ve sürekli hiç bitmeyen
bir iletişim sağladığını ifade eden sanatçı; çıkış noktasının sanat eserinde ihtiyaç
duyduğu formları yapmak için yaptığı zorlu emeği görünür kılmak olduğunu söylemiştir. İzleyicilerden bozuk para ayakkabı bağı, kostüm mücevherleri gibi derlenmiş çeşitli nesneleri, stüdyo tabanının etrafında yerlere fırlatmalarını ister ve
büyük bir çamur küreyi yoğun bir beden gücü ile zeminde döndürüp gezdirerek,
içerisinde adeta öğütür gibi hapseder (Aktaran Herbst 2013, 20. parag.). Yerküreye yapılan gönderme, insan üretimi nesnelerin izleyici tarafından atılması, atılan
bu nesnelerin çamur kürenin içerisinde öğütülerek dönüştürülmesi ve bu esnada
sarfedilen yoğun çaba, katılımcıların nesnel dünyayı, üretim süreçlerindeki yoğun
insan çabasını ve tüketimi sorgulamasını sağlamaktadır.

Sonuç

Performans ve çamur malzeme birlikteliği bağlamında ele alınan örnekler incelendiğinde; Shiraga’nın çamur malzeme ile gerçekleştirdiği performansının bu
konudaki ilk örneklerden birisi olduğu söylenebilir. Diğerleri ise zamansal olarak
daha günümüze yakın örneklerdir. Estetik açıdan hepsinde gözlemlenen ortak
nokta, çamur malzemenin plastikliğinden kaynaklanan içeriğe ve kavramsal kurguya kattığı ifade gücü ve malzemenin sanatçısına sunduğu olanaklardır. Estetik
farklılık ise; doğu ve batı sanatında doğayı ve insan aklını anlamaya dair yaklaşım
farklılıklarıdır. Çamur, plastik doğası ile her türlü biçime dönüşmede uygulayıcısına kişisel ve fiziksel sonsuz olanaklar sunmakla birlikte; yoğun bir bedensel
çaba ve deneyim gerektirmektedir. Hızla değişip dönüşen, hakikatin belirsizleştiği
bir dünyada gerçek bir deneyim sunmakta ve çok katmanlı anlam yüklemelerine
açık bir malzeme olmaktadır. Hangi konunun ele alınacağından, hangi malzemenin kullanılacağına; eserin hangi ortamda ve nasıl sunulacağına kadar seçimler
yapmaya, yargıda bulunmaya dayalı olan sanatsal yaratım süreci; yorumlama ve
yargıda bulunma açısından izleyici ve eleştirmen için de geçerlidir. Performans
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sanatında izleyici katılımcı olarak daha aktif olmaktadır. Performanslarında çamur
malzeme kullanmayı tercih eden sanatçıların uygulamalarında görüldüğü üzere;
geçiciliğin etkisi ile yaratıcı sürecin yaşandığı, gerçek bir deneyimin olması, dışavurumu mümkün kılmakta ve hem sanatçısına hem de izleyicilerine günümüzde
bir çıkış noktası yaratmaktadır. Parçacık fiziği öncülerinden Murray Gell Mann’ın
da belirttiği gibi; "Gerçek Güzelliktedir. Güzellik ise gerçekte" (Aktaran Samanlı,
2016b, s. 39).
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Özet

İfade biçimi olarak gerçeklik ve olasılık sanat üretiminde kendini sıklıkla gösteren bir olgu olmakla birlikte teknolojik gelişmeler gerçekliğin temsilini daha uygulanabilir hale getirmiştir.
Bu gelişmelerle birlikte teknoloji ve insan, insan ve doğa ilişkisi çoğunlukla tartışılan bir alan
haline gelir. İnsan hayatının teknolojiyle birlikte nasıl değiştiği, bu değişimin insanın doğa
içindeki durumunu nasıl etkilediği, insanın evrimsel süreci üzerindeki olası etkileri giderek
önem kazanmış ve bu durum post-hümanizm kavramının üzerinde daha fazla durma ihtiyacını doğurmuştur. Post-hümanist (insan ötesi) bağlamda insanın doğayla ve teknoloji ile
ilişkisini gerçekçi nitelikler kazandırarak işleyen sanatçı Patricia Piccinini ise; modern hayatın
merkezinde olan meseleleri günümüz teknoloji ve doğa kurgusuna atıfta bulunarak ele alır.
Sanatçının Graham (2016) eseri gerçeklik ve olasılık kavramlarını içinde barındıran, distopik
bir hikayeden yola çıkılarak olması muhtemel bir olayı gerçekçi yöntemlerle ama post-hümanist kodlarla bize anlatır.
Çalışmada, sanatçının günümüzde gerçekleşmesi muhtemel şiddetli bir trafik kazasında normal bir insanın hayatta kalabilmesi için ancak evrimleşerek ve anatomisindeki bazı değişimlerin meydana gelmesi ile mümkün olacağını anlattığı eseri Graham (2016) ayrıntılı incelenecektir. Konuyla ilgili ayrıntılı literatür taraması yapılarak sanatçının çalışması post-hümanizm
de gerçeklik ve olasılık kavramlarının sanat üretimindeki kullanımına yer verilip, var olan
benzer çalışma ve örneklerle desteklenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Post-hümanizm, Gerçeklik, Olasılık, Patricia Piccinini, Graham

Abstract

Associated with reality and possibility as a style of expression is phenomenon which have
manifested itself frequently in art production, improvement of technologic have made
more practicable represantation of reality. Along with these improvements, relationship of
technology and human, human and nature have mostly became a field at issue.
How human life changes together with technology, how this change affects man's situation in nature, the potential impacts on human's evolutionary process have became more
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and more important and this situation have created need to think more over concept of
post-humanism. Artist Patricia Piccinini who works the relationship with nature and technology of human by gaining realist qualifications in the post-humanist context addresses
the matters in the center of modern life by referring today's technology and nature fiction.
Piccinini's Graham (2016) work contains in these two consept mentioned and expresses
us a probable event with the realistic methods based on dystopic story as well as demonstrates in post-humanist codes how human being physical and anatomical structure changes after this incident.
In this study, artist's Graham (2016) works will examine in detalil, which is it deccribes the
potential changes and in what way the body evolves in anatomical and physical structure
changed of a surviving human being during today's potential violent traffic accident. About
this subject will be made a literature review in detail and the study will be supported the
existing works and examples by dealing the using in art production of the concept of reality
and possibility in post-humanism.
Keywords: Post-humanism, Reality, Possibility, Patricia Piccinini, Graham

330

2nd International Art Symposium

Giriş

Sanat, tarih boyunca olabildiğince yaşamın kırılgan doğasını tasvir eden nitelikte örnekler sunmuştur. İnsanoğlunun karşılaştığı felaketler ya da toplumsal ve
kişisel trajediler sanatın beslendiği bir takım duygu durumlarını da beraberinde
getiriyor. Bu felaketler, toplumsal yıkımları içerdiği gibi sistematik bir biçimde kayıplara neden olan travmalar da olabilmektedir. Toplumun modernizmle birlikte
mekanikle olan iç içeliği ve mecburiyeti, yaşamı kolaylaştırsalar bile kayıplara neden olan makine odaklı travmalara seyirci kalmasına sebebiyet veriyor. Bahsettiğimiz kanıksanmış ve önlemi asla yeterince alınamadığı düşünülen toplumsal
kıyımların bir kısmı trafik kazalarında gerçekleşmektedir. Bilim ve teknolojinin gelişmesi yapılan araştırmalarda bu trajedi ve travmaları en aza indirmek için sanat
ve farklı disiplinlerin bir arada çalışmasını mümkün kılmıştır.
Bu bağlamda "posthüman" ve "posthümanizm" terimleri, hem akademik hem de
popüler çevrelerde giderek yaygınlaşmıştır. Güncel bir eğilim, provakatif, apokaliptik ya da yüceltilmiş haliyle posthüman, siber, hight-tech ve avangart gibi yeni
bir çağın şafağında olduğumuzu ve doğayla olan bazı bağlarımızın zaten koptuğunu işaret eden, teknolojik modifikasyona açık birçok şeyin yerleşik sözü haline
gelmiştir (Sharon, 2014, s.17).
Araştırmanın amacı Piccinini'nin normal olmayan doğaüstü ve insan ötesi gibi görünen varlıklarının, tamamen etten kemikten oldukları izlenimini veren, oran ve
ebatları ile gerçekçiliklerini yansıtan eserlerini incelemektir. Aslında bu varlıkları
normal bir insana ya da hayvana evrilmiş olabilecekleri hissini uyandırarak hem
gerçeklik hem de olasılık olgusunun aynı anda sanat üretiminde yer alabileceğini
gösterir. Doğal olan ile yapay olanı birbirinden ayıran sınırlar gerçekten belirgin
mi? İlk bakışta öyle görünüyor ama Patricia Piccinini'ye sorarsanız ikisi arasındaki
sınırlar daha önce hiç olmadığı kadar geçirgen. Piccinini'nin yarattığı o yadırgatıcı
dünya, bu durumu kabullenmekte ne kadar güçlük çeksek de, gündelik gerçekliğimizin yanı başında duruyor. Teknolojinin baş döndürücü hızının damgasını vurduğu değişken bir varoluşa ve bu varoluşun kimi zaman çelişkili, kimi zamanda
öngörülemeyen sonuçlarına (Piccinini & Orgaz, 2011).

Post Hümanist Distopya ve Bedenin Dönüşümü

Modernizm sürecinde yaratılan daha iyi bir dünya anlayışı, postmodernizm ile
birlikte özellikle bilim ve teknoloji çevrelerinde farklı unsurları da bir araya getirme konusunda özgür bir ortama imkân sağlamıştır. Şöyle ki postmodernizm bu
ortamlarda türlerin sert bir biçimde çizilmiş sınırlarını reddeder. Posthümanizmin disiplinlerarası yaklaşımı, bilim ve teknoloji araştırmalarının kavramsal yönüne katkı sağladığı gibi antropoloji, medya araştırmaları, etnografya, feminist
çalışmalar ve sosyal alanlara da yeni bakış açıları geliştirmektedir. Posthümanist
yaklaşım, yaşamın kırılgan doğasını, bilimin sunduğu alternatif olanaklar aracılığıyla geliştirici bir perspektiften bakmayı hedefliyor (Sharon, 2014, s.17).
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Gelişmekte olan teknolojiler, geleneksel insan figürünü isteğe bağlı bir biçimde
tasarlanmış, yaşamını daha uzun ve kaliteli sürdürme yetisi yüksek bir varlık formuna dönüşümüne ortam sağlamaktadır. Biyoteknoloji ve gen mühendisliğinin
medikal tıp dünyasıyla olan işbirliği, insan bedeninin geçen zamanın bıraktığı dönüşümlerine karşı olan estetik mücadelesinin yanında zaruri ya da kalıtsal sorunlarla olan savaşına yönelik geliştirilmesine elverişli ortam hazırlamaktadır.
İnsan bedenine eklemlenen organik ve inorganik malzemeler ve yaşayan bedenin
bu malzemelerle uyumu, teknolojinin sürekli tartışma ortamı yarattığı ve birtakım muammalar içeren atılımlarla dönüşmesine imkân sağlamaktadır. Bahsettiğimiz belirsizliğin nedeni, bazı görüşlerin bu gelişmeler sonucunda insanın, kendi
doğasının ona sebebiyet verdiği birtakım gerçekliklerin yükünden kurtulma olanağı bulmasını olumlu bulurken, karşılaşılması muhtemel etik sorunların kontrolünü talep ediyor. Nitekim insanlar ile teknoloji arasında ortaya çıkan ontolojik
bölünme bizim, bugün birbirine karışan insan ve teknoloji, aynı zamanda özne ve
nesne, doğa ve kültürü anlamanın önünde bir engel oluşturuyor ve teknolojilerle
olan etkileşim yollarımızı şekillendirerek birkaç düzeyde "İnsan olmak ne demek"
sorumuzu anlaşılmaz hale getiriyor (Sharon, 2014, s.4). Biyoteknolojinin insan
bedenine yönelik ürettiği hibrit tasarımları içeren çalışmaları bugün posthümanizmin interdisipliner bir ideolojiyle benimsediği gelecek kurgusuyla alternatif
yaşam formlarına da işaret etmektedir. Dönüşüme olanak sağlayan gelişmeler
birtakım esneklikleri de kaçınılmaz olarak beraberinde getirmektedir. Biyoteknoloji ve diğer ileri araştırmalar yapan gen laboratuarlarında ortaya çıkan yeniliklerin sosyal, ahlaki ve kültürel taraflarını tartışma ihtiyacı her zamankinden daha
fazla görünüyor.
Jameson, günümüzde insan-sonrası fikirlerde görülen sınırların silinmesiyle, genetik mühendisliğiyle ve biyolojinin ilk örnek bilim olarak fiziğin önüne geçmesiyle, organizma ile makine arasındaki şiddetli rekabet, gittikçe ikincisinin üstünlüğüne meyletmektedir demiştir (2005, s.98). Bu düşüncesini fantastik, bilimkurgu
temsilinin makine eğilimi dolayısıyla alegorik olarak ifade ettiğine değinir. Siborg,
alien ya da fantastik görsel ifadenin parçaları olan diğer formlar, artık bilimkurgunun parçası olmaktan çıkıp alternatif yaşam formlarına ilham vermektedir.
Mary Shelley’nin Frankenstien (1818) karakterinde ölü insan bedenine hayatiyet
kazandırma girişimiyle başlayan ütopik bilimkurgu temsilleri, devamındaki ifadelerde mekanik olanı canlandırma yönünde eserler vermiştir. Güncel bilimsel gelişmeler klonlama tartışmalarının ötesine geçerken bilimkurgu, fantastik boyutlar
inşa ederek, insana yönelik özellikle hayati fonksiyonları arttırma amaçlı tasarımlara yer vermektedir. Posthümanizm bir kimlik veya ideoloji değil, her ikisini de
terk etmek için isteklidir.
Evrenin radikal ötekiliğine ve türümüzün dinamik, kendini yaratan doğasına ahlaki bir tepkidir. Kurgusal uzaylılar, insanlığımızın kendi dayattığı sınırların ötesinde
ne olduğunu göstermek için kullandığımız kısa yol sembolleridir. Bizi bu sınırların
dışına adım atmaya davet ederken, doğamız hakkında kışkırtıcı sorular sormak
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için bilimkurgunun önemli, aslında bir temel rolü vardır (Gomel, 2014, s.28). Eşitlik ilkesini insanlardan insan olmayan yaratıklara da yaygınlaştırma talebi, bugün
belki saçma görünebilir; ama bu talep doğrudan “İnsan nedir?” Sorusunda bir
çıkmaz sokakta bulunmamızdan kaynaklanır (Fukuyama, 2015, s.376).

Sanat Üretiminde Gerçeklik ve Olasılık

Gerçeklik çözümlemesi sanat tarihi boyunca kesintisiz bir eylem içinde olagelmiştir. Kuşkusuz sanat tarihinin her döneminde, farklı sanatsal disiplinlerde gerçekçi
eğilimler hep vardı. Gerçekçilik eğilimine bir ad vererek bu eğilimi akımlaştıran
Gustave Courbet (1819-77) bu akımın isim babası olarak gösterilir. "Ben melek
resmi yapamam, çünkü hiç melek resmi görmedim" diyen Courbet dış görünüşe
mi yoksa öze mi işaret eder? Her ikisine elbet; dış görünüşü, maddeyi, önemsediği apaçık. Bunu, şeyleri (insanları ve nesneleri) oldukları gibi göstermesinde
anlayabiliriz. Şeyleri güzelleştirmeden, idealize etmeden resimlemeye özen gösteren sanatçı, öte yandan öze (sınıfsal çelişkilere) de işaret eder (Zamlıy vd., 2012,
s.364). Sanat üretiminde gerçekçilik, dünyayı görüldüğü gibi, olması gerektiği
ya da olmaması gerektiği gibi gösterilir. Linda Nochlin'e göre gerçekçi çalışmanın
özellikleri; dünyada kendi dışında bir şeylerin olduğunu kabul eder (ilgi alanları
kişisel farkındalıkla sınırlı değildir ve pek çok formalist çalışmada olduğu gibi fazla
özgönderimsel değildir); maddelerin ele alınış biçiminde (anlatımcı çalışma için
söz konusu olabileceği gibi) aşırı derecede kendine düşkünlük yoktur; sanatçının tekniği çalışmanın konusuna bağlı kalır; ve çalışma konunun betimlenmesi
açısından eksiksizdir (Barrett, 2012, s.185). Nochlin'in de belirttiği gibi kendi dışında olanları fark eden sanatçı gerçekliğin temsilini çalışmanın konusu ve kendi
tekniği ile yorumlar. Modernitenin bir getirisi olarak sanat ve tasarımda teknoloji
kullanımı sanat üretiminde gerçeklik olgusunu daha farklı yorumlamaya imkan
tanımıştır.
Birey-makine ilişkisindeki veri ağları ile oluşturulan sibernetik ağlar, modern
mekân duygusunu ileri bir noktaya taşıyarak bir iç uzay olarak siber uzayda temsilini bulmaktadır. Böylece teknolojik doğa kendi gerçeklik dünyasına sahip hale
gelmiştir. Teknoloji ile iç içe olduğumuz postmodern dönemde bireyin medya ve
özellikle de yeni medya araçlarıyla gerçekleştirmiş olduğu etkileşim sonucu almış
olduğu yoğun enformasyon karşısında bireyin günümüz dünyasının gerçekliğini
sorgulamasına yol açmıştır. “Gerçeklik” görünenin ötesine geçmediğinden, onun
bilgisine ulaşmak da nicel yöntemlerden geçer. Böylelikle teknolojide yaşanan
gelişmelerle açığa çıkan nicel değişimlere bakarak, nitel dönüşümler müjdelenir
(Yalçın, 2017, s.93-97). Mekanik-teknik alanda, teknolojiyi kendine içkin fiziksel
yapılaşma içinde üretirken - makine üreten robotlar vb. gibi, diğer taraftan da içe
dönük tinsel ve imgelem güçlerini ”hayallerini” önce büyüyle, oyunlarla - ayinsel
danslarla, sonra sanat yoluyla; resim, şiir, bale gibi... güncel yaşama yansıtarak
görselleştirmektedir. Günümüzde, bu yansıtma yollarından biriside giderek rağbet gören sanal gerçeklik veya sanal dünyadır. Sanal gerçekliğin amacı ikincil bir
özne yaratmak ve onun üzerinden “sanrısal ideaları” gerçek kılarak egemenlik
hakkını yaşamdan soyutlamak mıdır..? (Türker, 2005).
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Bu noktada sanrısal ideaların ya da olasılığın sanal gerçekliğin anlatı biçimlerinden biri olduğu söylenebilir. Gerçekleşmiş bir olay, konu ya da nesne olmadan
sanatçının kendi idealar dünyasında kurguladığı eylemler veya olasılıklar gerçekçi
yöntem ve temsillerle teknolojik araçlar vasıtasıyla olası bir gerçekliğe dönüşür.
Bu olası gerçeklik temsilleri kimi zaman tuhaf kimi zaman, korkutucu kimi zaman
çirkin bazen de biçimsizdir. İnsan ya da hayvan veya herhangi bir nesne olsun bu
tuhaf olası gerçekliğe ilgi duymamız pek çok zaman kaçınılmazdır. Ulus Baker 5
Mart 1998 tarihli dersinde bakış açısı ve görelilik, zarafet bir başka dünyadan'lık,
hoşlanmanın temeli olarak kusur gibi konu başlıklarını açıklarken şu ifadeyi kullanır:
"Hiç bir zaman öyle kendiliğinden güzel olan bir şeyi seviyor değiliz, dikkat
ederseniz. Kendisine yakınlık duyduğumuz, sempati duyduğumuz, bize bu
izlenimi verecek şeyde, yani kendisiyle dostluk kuracağımız her şeyde, şöyle bir 'başka dünyadan'lık', bir tür beceriksizlik hali, bir tür tuhaflık olmazsa
asla dostluk kurulamaz" (2014, s. 71).

Patricia Piccinini'nin çalışmaları sempati duyduğumuz, hoşlandığımız veya sevecen yaklaştığımız, tuhaf ve başka dünyadan olan yaratıklara birer örnektir. Bakanı
yabancı bir dünyaya ya da yolculuğa davet eden sanatçı yarattığı dünyadaki sıradışı yaratıkların sevecen, sıcak ve samimi halleri ve bakışlarıyla çirkin olan ve hatta mekanik olanı bile etkileşimli bir topluluk hissiyle insanileştirir (Michael, 2011).

Patricia Piccinini ve Gerçeklik Olgusu

Piccinini, yakın dönem işlerinden biri olan "Ağıt" için şöyle yazıyor "işlerimde
neyin olabileceğini ama olmadığını düşünmeye çalışıyorum. Bunu yaparken de
çoğunlukla, gerçekten var olan tuhaf yaratıklarla karşılaştırıldığında kendi icat ettiklerimin ne kadar sınırlı olduğunu fark ediyorum (Temür, 2011, s.11).
Peter Hennesse (2001) Piccinini'nin sanatını, daima teknoloji rüyasının diğer tarafında duran içsel kaygıyla daha çok ilgili olduğunu, işin mutant, içsel maddeselliği,
teknolojinin organik dünyanın her yerine sinmiş kalıcı etkisini akla getiren genetik
mühendisliği ve manipülasyonu, biyoteknoloji, organik programlama, klonlama,
doku mühendisliği ve teknolojinin hayatla doğrudan temasa geçtiği daha nice
noktada işin ironik tarafı olarak tanımlar. Sanatçının yerleştirmelerinin ölçeği,
sesi ve hareketi bizi içine çeker. Erişemediğimiz bir doğal dünyaya ilişkin sahte bir
deneyim sunmak yerine; deneyimin gerçek, doğal dünyanın ise sentetik olduğu
bir mekan yaratır. Gerçek dünya değildir bu, ama yine de gerçek bir deneyimdir;
hayattır, ama bildiğimiz hayat değil. Aslında, Piccinini'ye göre bu ortamları gerçek
yapan tam da sentetik yapılarıdır.
Donna Haraway "Teknokültür Soylarına Spekülatif Hikayeler: Beklenmedik Toprakları Koruyup Kollamak" (2007) başlıklı makalesinde, sanatçı ve sanatıyla ilgili,
dünyaları canlı ya da cansız, organik ya da teknolojik, umut vaat eden ya da tehditkar olan hakkında net yargılamalar ya da nihai tanımlamalara boyun eğmeyen
ve teknokültür terimiyle tanımladığı bir çerçeve çizer. Haraway'e göre Piccinini
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teknokültürde sadece gerekli değil, mümkün de olan bir şey olduğunu öne sürüyor. Piccinini'nin çalışmalarının çoğu, "sadece" sanat alanında da olsa canlı varlıkların ve yarattığı "yeni dünya" ların manipülasyonu ve değiştirilmesine yönelik
biyobilimsel uygulamaları temel alıyor. Kök hücre araştırması, gen mühendisliği,
klonlama biyoelektronikle teknoloji aracılıklı ekolojik resterasyon ve akraba formasyonu büyük önem taşıyor.

Gerçeklik Düzleminde 'Graham'

Piccinini, sanatsal geçmişinde, var olan ya da var olabilecek varlıkların temsilini
bilimkurgu nesnesi formuyla geçmiş, şimdi ve geleceği ayıran ya da birleştiren bir
bakışla sunar. Eserlerinde hiper gerçeklikle etkileşim içinde fantastik bir dünya
tasarlayan Piccinini, ‘Meet Graham’ projesinde yine disiplinler arası bir çalışma
gerçekleştirerek hem günümüz hiperrealist sanat ifadesine hem de teknokültür
jenerasyonuna katkıda bulunmuştur. Meet Graham'ın dayanağı basittir: insan
vücudunun doğal ve modifiye edilmemiş biçimi, modern dünyanın, özellikle de
motorlu taşıt çarpışmalarının katastrofik kuvveti karşısında dayanaklı değildir.
Otomobilin modern bir seyahat teknolojisi olarak gelişmesi, eşi benzeri görülmemiş hareketlilik biçimlerine ve yüksek hızlara erişimimizi sağlarken vücudumuzun
giderek daha korunmasız hale gelmesine neden oldu. Meet Graham, Patricia Piccinini'nin yüksek hızda çarpışmalarda insan vücudunun yaşadığı fiziksel travmayı
hafifletmek için tasarlanmış sanal bir anatomiyi temsil eden siborg prototipidir
(Knezic, 2016).
Figürün deformasyonu insan vücudunun çarpışmaya karşı duyarlılığına yönelik
gerçekleştirilmiş gen teknolojisinin sunduğu imkânlar kullanılarak gerçekçi bir
forma dönüşmüştür. Yüksek etkili bir çarpışmanın yaratması muhtemel fiziksel
bozulmalar etkin bir biçimde bedenin dönüşümüne sebebiyet vermiştir. Örneğin
kafatası kask gibi bir nesneye olan ihtiyacı azaltıp kaza sırasında yaşanan yüksek
basıncın etkilerine karşı korurken, ense kısmının büyüklüğü omuriliğin güvende
olmasını ve beynin yaşayabileceği darbelere karşı bir savunma sistemi sağlamıştır. Formun gövdesi ise kaburgaları bir hava yastığı işlevi gören zırh biçimine dönüşmüş bir bölümden oluşmakta.
Graham kazalara karşı dayanıklı ve bu kazalarda hayatta kalabilecek bir insan
olarak karşımıza çıkmaktadır. Tamamen değişen insan bedeninin en savunmasız
olan beyninden, kafatasına, bacaklardan, yüze kadar vücudun hemen hemen her
bölümü değiştirilip, modifiye edilmiştir. Olası bir kaza durumunda kas, kemik ve
kıkırdak karışımından oluşan kafatasındaki en hassas bölgelerden biri olan yüz,
Graham'da daha içe basık, burun ve gözler ise normal insan yüzüne göre daha
iç kısma yerleştirilmiştir. Trafik kazalarında genellikle direksiyon simidine, ön
cama ve gösterge paneline çarpama riski yüksek olan yüz, kırık camlara maruz
kalmaktadır. Graham'ın daha dayanıklı yüzü ile ilgili Piccinini şunları söylemiştir:
"Graham, çok fazla yağ dokusu bulunduran, nispeten düz bir yüze sahip ki bu da
çarpışmadan kaynaklı enerjiyi emmesine imkan veriyor" (Griffiths, 2016, &Korosec, 2016).
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Görüntü 1: Graham, Patricia Piccinini, 2016

Dizlerinden ayaklarına kadar olan uzuvları ise protezlerin en gelişmiş ve kullanışlı
hallerini gözümüzün önüne getiren, bu bölgelerin çarpışmadan en az zararla çıkabileceği şekilde tasarlanmıştır.
Silikon, fiberglas ve insan saçı gibi malzemelerden üretilmiş olan heykel, travma
cerrahı Christian Kenfield ve kaza araştırmaları merkezinden David Logan ile olan
işbirliği sonucu gerçekleştirilmiştir. İnsan saçı, fiberglas ve silikon gibi malzemeler
kullanılarak gerçekliğin genişletilmiş halini seyirciye sunuyor. Sırtını yasladığı zeminin üzerinde oldukça kendine güvenen bir ifadeyle kolunu yaslıyor. İlk bakışta
dikkat çeken özelliği olan yüzünün basık hali aslında üç boyutlu olan tasarımın iki
boyutluymuş izlenimine sahip olma olasılığını akla getiriyor. Piccinini “Bu konuda
gerçekten bilimi dinledim ve içselleştirdim, ve sonra duygusal düzeyde, yaratıcı
bir şekilde yaklaştım.” Diye belirtir (Griffin, 2016, Independent).
Piccinini her ne kadar ‘Graham’ çalışmasında araba kazası çarpışmasına dayanacak anatomide bir form tasarladıysa da, yapay bir dünya oluşturduğu ‘Truck
Babies’(1999) adlı çalışmasında araba ve insanın samimiyetine dayalı bir proje
gerçekleştirmiştir. Birçok bilimkurgu edebiyatı ve filmine konu olan insan ve araba teknolojisi arasındaki ilişkinin en çarpıcı örneklerinden bir tanesi de J.G. Ballard tarafından roman ‘Crash-Çarpışma’dır.. (1973) Eser teknoloji üzerine yazılmış
uç noktada bir kurguyu barındırırken yazarın kendi deyişiyle, “Hayal ürünü bir
felaketle değil, salgın bir hastalık gibi her yıl yüzlerce, binlerce kişiyi öldüren, milyonlarcasını sakat bırakan bir afetle ilgilidir” (Ballard, 2015, s.7). İzlediğimiz trafik kazasından kurtulan kadın karakterin vücudunu saran demir protezlerle fetiş
bir bütünlük içindeki görüntüsü, teknolojinin yapay olanın ötesinde arzu nesnesi
haline gelmiş olmasının işareti sayılabilir. Çevremizdeki dünyayı ele almanın en
akıllıca ve etkili yolu, onun bütünüyle kurgudan ibaret olduğunu varsaymaktır.
Freud’un düşlerdeki gizliyle açık, görünürle gerçek olan arasındaki o ayrılmış ayrımın, artık gerçeklik olarak adlandırılan dış dünyaya uyarlanması gerekiyor (Ballard, 2015, s.6). Ballard’ın sunduğu edebi yazı biçiminin, mekanik ve hızla gelişen
karakteri, teknolojiyle bütünleşmiş ve algıyı oldukça gerçekçi bir biçimde etkile-
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yen bir üslupla okuyucuyla buluşmuştur.
Crash filminin yanı sıra İspanyol yapımı, Alehandro Amenabar yönetmenliğindeki ‘Abre Los Ojos’ (1997) ve Cameron Crowe tarafından Hollywood’da yeniden
çekilen ‘Vanilla Sky’ (2001) bir aşk cinayeti diyebileceğimiz trafik kazası sonucu
yüzünü kaybeden karakterin kimlik bağlamında mücadelesini anlatır. Karakterin
son derece ideal olarak betimlenen fiziksel görünüşünü koruma çabaları, tıbbın
ona sunduğu ifadesiz yüz proteziyle kalabalıklar içinde yer edinmeye çalışması
gerilimli bir atmosferi beraberinde getirir. Beden ve zihin, bireyin umutlu arayışları içinde travma sonrası gerçekliğin sürekli olarak yeniden keşfine yönelik
bir mücadeleyi beraberinde getirmektedir. Bunun yanı sıra yine ideal bir hayat
yaşayan ancak son model arabasıyla aşırı hızın etkisiyle korkunç bir kaza yapan
Marvel karakteri 'Doctor Strange' (2016) zarar gören ellerinin sağlığını ararken
kendisini süper kahraman olarak bulur. Öyle ki metafizik yolculukları, gerçekliğin
ötesinde siber yolculukları hatırlatır.
Kısacası görsel ve edebi sanatlar araba kazalarının kültürel bir metafor haline
gelmesi için uygun bir zemin oluşturmuştur. Tasvir edilen gerçekliğin, kurgusal
anlamda geleceğin olası inşası olarak ifade edilmesi mümkündür. Gerçekleştirilen kurguların gelişimi provakatif ve kışkırtıcı bir geçeklik düzleminde kendisini
göstermektedir.

Sosyal Farkındalık Bağlamında 'Graham'

İnsan vücudu evrimleşseydi nasıl olurdu? Avustralya Ulaşım Kazaları Komisyonu'nun (Transport Accident Commission, TAC) yol güvenliği kampanyası için Piccinini ile ortaklaşa çalıştıkları ve sanatçının tasarladığı 'Graham', olası şiddetli bir
trafik kazasından sonra vücudun kendisini koruyarak hayatta kalabildiği yeni bir
insan formu yarattı. Meydana gelen trafik kazalarından kurtulmak için insan bedeninin evrimleşseydi nasıl bir hale geleceği sorusuna bir yanıt olarak düşünülen
projede 'Graham' söz konusu kazadan sonra en az zararı görmesi için evrimleşen
insan formuna bir yanıt olarak tasarlanmıştır.
İnsan ırkı olarak trafik kazalarında maruz kaldığımız şiddetli enerjiye dayanabilmemiz için evrim geçirseydik, bedenimizin alacağı muhtemel şekil Graham'ın
vücut formuyla büyük oranda örtüşen bir yapıya sahip olacaktı ki bu da sadece
kendi başına çıkardığı darbelere dayanan vücudumuzun, ağır yaralanmalardan
kurtulmasına ve ölüm riskinin azalmasını sağlayacaktır (Bourn, 2016, & Nicholson, 2017, & Korosec, 2016).
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Görüntü 2: Graham, Patricia Piccinini, 2016

Evrimleşen bu yeni insan formuyla ilgili, teknolojinin günümüz yaşam standartları
düşünüldüğünde, insan bedeninin fiziksel kapasitesini aşan gelişme ve değişimlere en iyi örnek olarak otomobilleri gösteren Trafik Kazaları Komisyonu başkanı
Joe Calafiore'e göre;
"Otomobiller, insan vücuduna oranla çok daha hızlı geliştiler; Graham da
bize, kendimizi kendi hatalarımızdan korumak adına yollarımızı her açıdan
geliştirmemiz gerektiğini anlatıyor. İnsanlar tüm güçleriyle koşarak bir duvara çarpsalar hayatta kalırlar. Ancak işin içine bir motorlu araç girdiğinde, hem sürat hem de maruz kalınan kuvvetler artarken, hayatta kalma
şansı büyük ölçüde düşüyor" (Transport Accident Commission /TAC, 2016)

İnsan vücudunun ne kadar hassas olduğunu gösteren interaktif bir heykel olan
Graham, modern güvenlik önlemleri ve güvenli yol tasarımları sayesinde kaza
halinde ortaya çıkacak kuvvetin düşürülebileceğini, bu sayede de hayatta kalma
şansının artacağını gösteren bir eğitim aracıda aynı zamanda. Ziyaretçilerine ve
izleyicilerine görünenin ötesini görme şansı veren eser sanat eserlerinde artırılmış gerçekliğin (augmented reality) kullanımınada bir örnek. Bu bağlamda; ilk olarak Victoria Devlet Kütüphanesi'nde sergilenen eserde, ziyaretçiler Google Tango
teknolojisi aracılığıyla Graham'ın iç organlarını ve derisinin altına bakma imkanı
buluyor ve bu sayede ciddi kazalarda Graham'ın kendisini nasıl koruyacağını daha
iyi anlayabiliyor (Nicholson, 2017).
Ziyaret edenlerin öğrenim deneyimlerini artırmak için bir eğitim programı geliştirildiğinden bahseden Calaforie' e göre Graham, uzun yıllar hizmet edecek bir
eğitim aracı. Bize insanları koruyacak yol sistemleri üzerinde çalışmamızın ne kadar önemli olduğunu yıllar boyu hatırlatacak (Transport Accident Commission /
TAC, 2016).
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Sonuç

Teknolojik ilerlemelerin bir yansıması olarak alternatif yaşam formları arayan
insan, bu gelişmelerden faydalanarak farklı insan formları yaratma olanağı bulmuştur. Bilim kurgu, biyoteknoloji ve gen mühendisliği gibi alanların yapılan çalışmaları ileri taşımaları teknokültür ve teknolojinin organik dünya ile temasını doğrudan mümkün hale getirir. Patricia Piccinini'nin yarattığı alternatif dünyalar da
bu teknokültüre bir örnek olarak karşımıza çıkar. İnsan ya da hayvan bedenlerini
insanımsı ya da hayvanımsı olarak gördüğümüz sanatçının çalışmaları farklı bir
dünyadan izler taşır. Bu bağlamda posthümanizm ile ilişkisini düşündüğümüzde
insanın, insan ötesi durumunu en açık halde gördüğümüz çalışmalardır. Günümüze kadar ‘öteki’ formuyla kurduğumuz empati, yaşamsal arzularımız ve bedensel
trajedilerimiz söz konusu olduğunda, bilimsel gelişmelerin bizi ‘başka bir şey’ haline getirmesi olasılıklar dahilinde bile olsa dönüşüme bir hazırlık zemini oluşmuştur diyebiliriz. Fukuyama’nın bahsettiği gibi teknolojik gelişmenin potansiyel
olarak kötü ya da insanlıktan çıkaran sonuçları, hasta olmama özgürlüğü ya da
daha uzun yaşama gibi her insanın istediği şeylerle alakalı olduğu için önlenmesi
daha zordur (Fukuyama, 2015, s.440).
Sanatçının Graham eserinin incelendiği çalışmada, Piccinini bu kez yine alternatif
bir insan bedeni ile karşımıza çıkar. Evrim geçiren bir insan bedeni olan Graham
normal insan bedenine göre daha dayanıklı olarak vücut bulmuştur. Avustralya
Ulaşım Kazaları Komisyonu (TAC) ile ortaklaşa çalışılan eserde, insan dışında insanın çevresindeki her şeyin bu son yüzyılda ne kadar hızlı evrildiği fakat insan
bedeninin bu hızlı evrim karşısında yetersiz kaldığı anlatılır. Şu anki teknolojik koşullarda insan ancak evrim geçirerek daha fazla var olma şansı bulacaktır. Yeni imkanların ortaya çıkışı ve sonrasında yaşanan ve gelecekte fazlası yaşanacak olan
muğlak gerilim bu evrime distopik bir nitelik verilmesine zemin hazırlamaktadır.
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Günümüz Sanatının Değer Oluşumunda Eklektizm’in
Yarattığı İroni
Irony, The Creature Of Eclecticism In The Value Of The Day Art
Doç. Musa Köksal
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

Özet

Sanatın insanlık tarihi kadar eski olduğu söylemleri ve ilkel dönemlerden itibaren ele alınan
bütün oluşumlar, sanatın varlık nedeni hakkında kanıtlayıcı bilgiler sunmaktadır. Başlangıçtaki primitif çalışmalara baktığımızda oluşumların bir büyü ya da dini bir ritüel gibi amaçlara
hizmet ettiğini düşünmek artık araştırmacıların kabul ettiği bir düşüncedir. Ne var ki insanlığın yerleşik yaşama geçerek belirli mahalli düzenler oluşturması, beraberinde bulundukları
çevreyi ya da kullanım eşyalarını geliştirmeyi ve düzenlemeyi de gerekli kılmıştır. Bahsettiğimiz dönemlerin binlerce yıl öncesine dayandığını varsayarsak, günlük yaşama ait bu yapılanmaların, kullanım eşyalarının aslında, insanın doğasında var olduğunu sayabileceğimiz
güzelleştirme isteğiyle geliştiğini söyleyebiliriz. Estetiğin antik dönemlerden itibaren, sosyal
yaşamın önemli bir değeri ve parçası olduğu dikkat çeker. Yaşanılan çağın önemli ve güzel
diye nitelendirilen özelliklerinin, sanat yoluyla, güzellik kaygılarıyla ele alınması, estetiğin yaşamın içinde bir değer olarak gelişmesini sağlamıştır. Sanatı, bir fikrin, görsel ya da duyusal
sonucu olarak değerlendirebiliriz. Eski Uygarlıklar, resim, mimari, heykel gibi alanlarda güzelliğin peşinde koşarak, estetik bilinçle, hem sanata hem de bilime önemli değerler katmışlardır. Geçmişte değer olarak görülen yaklaşımlar ve belirlenen estetik kurallar, daha sonraki
dönemlerde, rafine sanat değerlerini oluşturmuştur. Özellikle Rönesans Sanatı’nın kusursuzluk peşinde koşan sanatçılarının, yüksek sanat niteliğinde geliştirdikleri yapıtlar, sonraki
sanatçı kuşakları üzerinde yeni değerleri oluşturma zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır.
Sanatçı kusursuz güzelliği mi aramalı? Yeni sanat oluşumlarında estetik değerler belirleyici rol oynuyor mu? gibi sorular, özellikle 20. Yüzyılın başından itibaren sanat alanında çok
önemli kırılmalara ve değişimlere neden olmuştur. Sanayileşen dünya, teknolojik ilerlemeler, sosyal ve toplumsal sorunlar bir araya geldiğinde, sanatçıların da yaşadıkları çağa dair,
bakış açılarında, değer yargılarında önemli şüphelerin oluştuğu görülür. Dada ile başlayan,
sarsıcı yaklaşımlar, sanatı nasıl bir geleceğin beklediğine dair önemli ipuçlarını da oluşturmuştur. Dada ile birlikte, kavram karmaşası artmış, özgür bir sanatçı kuşağı ortaya çıkmıştır.
Bu durum sanat hakkında bir çok sorunun gözden geçirilmesini gerekli kılmıştır. Sorunu, sanatçının geçmişin değerlerinden alıntılar yaparak devşirmesi, yeni bir dille ya da malzemeyle
ele alması, geçmişin değerlerini yok sayma olarak mı değerlendirmeli? yoksa geçmişin sanat
değerlerinin yüceltilmesi olarak mı düşünmeli? Bu sorular ve sorunlar, yeni sanat oluşumlarının sürekli ikilemler yaratmaktadır. Özellikle kavramsal sanatçılar, günümüz dünya gerçeklerini, sosyal medyanın da sunduğu olanaklarla da oldukça ironik şekilde ele alarak, algı
yönetimini sağlamışlardır. Araştırmada, günümüz sanat eserlerindeki ikilemler ve tanımsız
yaklaşımların yarattığı problemler ele alınarak, yeni bakış açıları oluşturulmaya çalışılmıştır.
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Araştırmada yöntem olarak, çağımızın kavramsal sanatçıları ve Greenberg, Walter Benjamin,
Baudrillard gibi önemli eleştirmenlerin, problem olarak görülen sanatın yeni değerlerine
bakış açıları incelenmiş, günümüz sanat değerleri üzerine önemli tespitleri ele alınmıştır.
Dada hareketinden başlayarak 1970’lere gelinceye kadar oluşturulan sanat eserleriyle, günümüzün eserleri karşılaştırılarak, araştırmaya konu olan eklektizm ve ironik yaklaşımların
nasıl değer oluşturduğu bulunmaya çalışılmıştır.
Sonuç olarak, bu araştırmada günümüz sanatçı kuşağının eklektik yaklaşımlarının, bir kolaycılıkmı? yaratıcı süreçten kaçınıp özgün değerler oluşturmak yerine hazır değerlerin bir
devşirilmesi mi? ya da, önceden oluşturulan değerlerin hala geçerli olacağı düşüncesi mi?
olduğu üzerine karşılaştırmalar ve tespitler ele alınarak, sanatın yeni tanım ve değerlerinin
tutarlı olan ve olmayan yönleri ortaya çıkarılmıştır. Eklektizm ve ironik yaklaşımların günümüz sanatında belirleyici rol oynadığı sonucuna varılmıştır.
Ele alınan konuda ki, değer kavramı ve ironik uygulamaların yarattığı şaşırtıcı etkilerin nedenleri üzerine tartışmadır.
Anahtar Sözcükler: İroni, Kavram, Dada, Eklektik, Değer

Abstract

The rhetoric that art is as old as the history of mankind, and all the formations that have
been handled since primitive periods, provide evidence of the existence of art. When we
look at primitive studies in the beginning, it is now an idea accepted by researchers to think
that formations serve a purpose, such as a spell or a religious ritual. However, it is also
necessary for mankind to establish certain local orders through residential living, to develop and organize the environment or the use of the goods they are accompanied by. If we
assume that the periods we talk about are based on thousands of years ago, we can say that
these structures of everyday life have developed with the desire to beautify that we can
count the fact that the usages are actually in the nature of man. It is noteworthy that from
the antiquity of your aesthetic, it is an important value and part of social life. The handling
of the qualities that are considered to be important and beautiful in the age of the present
day through arts and beauty concerns have enabled aesthetics to develop as a value in life.
We can judge art as an idea, visual or sensory result. Old Civilizations, art, architecture,
sculpture in the fields like beauty in pursuit of beauty, aesthetic consciousness, both artificial and informed important values added. Approaches seen in the past as values and
determined aesthetic rules, in later periods, created the values of refined art. In particular,
works of Renaissance Art's pursuit of perfection, developed in the form of high art, reveal
the necessity to create new values on the next generation of artists.
Is the artist looking for perfect beauty? Do aesthetic values play a decisive role in new art
formations? Have caused very significant breaks and changes in the field of art, especially
since the beginning of the 20th century. When the industrialized world, technological advances, social and social problems come together, it is seen that there are significant suspicions in the value judgments of the age of the artists, in the eyes of the times. Shocking
approaches, starting with Dada, have also provided important clues as to what kind of future the art expects. Along with Dada, the concept complex has increased and a free artist's
circle has emerged. This situation necessitated that many problems about art be passed on
to the eyes. Should the problem be assessed by the artist making a quotation from the past
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values, taking it with a new dill or material, ignoring past values? Or should it be considered
as a glorification of past artistic values? These questions and problems create constant dilemmas for new art formations. In particular, conceptual artists have perceived the realities
of the present world by ironically handling the possibilities offered by social media. In the
research, dilemmas in today's works of art and the problems created by undefined approaches were examined and new perspectives were tried to be formed.
As a method in our research, the conceptual artists of our time and important critics such as
Greenberg, Walter Benjamin, Baudrillard, examined the new perspectives of the art which
is seen as a problem, and the important determinations on today's art values are examined.
From the Dada movement to the 1970s, works of art were compared to find out how the
eclecticism and ironic approaches that were the subjects of the research constituted value.
As a result, in this research, the eclectic approaches of contemporary artists? Is it a recapitulation of the precious values instead of avoiding the creative process and creating original
values? Or is it that the pre-established values are still valid? The coherent and non-consistent aspects of the new definition and values of art have been revealed. The coherent and
non-consistent aspects of the new definition and values of art have been revealed. Eclecticism and ironic approaches have played a decisive role in contemporary art.
Discussion of the concept of value and the reasons for the astonishing effects created by
ironic practices in the topic being discussed.
Keywords: Ironi, Concept, Dada, Eclectic, Value
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20. yüzyılın başlarında, insanlık tarihi için çok önemli değişimlere ve gelişmelere
tanık oluruz. Bu değişimler birdenbire oluşmasa da, büyük savaşlar, endüstriyel
atılımlar, paranın ve kapitalizmin gücü, toplumsal olaylar ve daha bir çok sosyolojik durumlar, direkt olarak sanat dünyasında da özel gelişmelerin oluşmasına neden oldu. 20. yüzyıl sanatını biçimlendiren etmenleri anlayabilmek için, siyasal,
toplumsal, kültürel ve bilimsel durumlar ve gelişmeleri iyi analiz etmek gerekir.
1789 Fransız İhtilali’yle başlayan süreç, önemli açılımların oluşmasını güçlendirdi ve sanat alanında yeni ivmeler oluşmasına katkı sağladı. Kültürel açıdan da
önemli sonuçlar doğuran bu devrim hareketinin sanat alanında daha özgürlükçü
ve tepkisel değerler oluşturan yönleri olduğunu düşünmek yanlış olmaz. Sanatçıya ve sanata bakış açısı, burjuvazi ve burjuvayı zengin eden emekçi sınıfın, değer
çatışmalarıyla değişmeye başlamıştır. Sanayinin yaygınlaşması, yeni pazar oluşturma girişimleri, bütün toplumlarda kapitalizmin yerleşmesini güçlendirdi. Her
şeyin para gücü ile ölçüldüğü bu dönemler, sanat alanında da önemli bir Pazar
ayağı oluşturmuştur. Kapitalizmin artık sanata yakın markaj oluşturduğu dönemlere girilmiş bulunuyordu. Sanatı değer olarak görerek, yatırım yapan, para kazanan eserin niteliklerinde de etkili olmaya başladı. Karşılıklı ve memnuniyete dayanan sanat takası, kendini geliştirme, değiştirme, özel kılma gibi önemli değerleri
yitirmeye başlamıştı. Sadece güzel olması üzerine kurulan bu anlayış, teknolojik
gelişmelerle birlikte, sanatçının teknik üzerine farklı eğilimler ortaya koymasına
neden olmaya başlamıştır. Özellikle Dadaistlere gelen sürece kadar sanat, kendi
sakin ve bilindik, klişe tanımlarla kabul edilir bir doğrulukta yol alıyordu. Ancak,
sanayi devrimiyle, endüstriyel gelişmelerle ve teknolojik icatların yaygınlaşmasıyla, sanat adı altında yapılan bir çok şeyin artık neredeyse sanatçıya gerek kalmadan da, daha mükemmel sonuçları oluşturacağı belli olmuştu. Yenilikçi akımları,
sadece fotoğraf makinesinin icadı ve yaygınlaştırmasına bağlamak doğru olmasa
da, bir şekilde önemli bir ayıraç olarakta görmek gerekir. Sanatla ilgili en büyük
devrimin, dadaistler tarafından oluşturulduğu düşünülse de, alışılmış sanat tanımlamalarına karşıt oluştuğunu söylemek yeterli olmaz. Ne kadar tepkisel, ikon
kırıcı özellikler taşısalar da, sonuç olarak sanat çatısı altında, yeni oluşumlarla
yollarına devam etmişlerdir. Dadaistlere göre, güzellik, doğruyu bulmak, sanatın
bilinen bütün değerleri ve kabul edilen olgular, artık dönemin gerçekleriyle örtüşmüyordu. Hopkins’e göre;
“İnsanlığın yaşadığı savaş ve travmaların, sanat alanında karşılık bulamayacağı, hatta dadaistlerin iddia ettikleri, anti sanat tanımlarında, sanatın
hiç bir şekilde savaş gibi yok edici bir eylemin önüne geçemeyecek bir güç
yaratamayacağı, bu yüzden de, sanatı olduğundan daha güçlübir kavram
algısından uzaklaştırmanın gerekliliğine inanıyorlardı. Bu nedenle özellikle
dada ile birlikte, sanat alışılmış bütün değerlerin karşısında sanat olmayan
ama yeni sanat olarak nitelendiren tanımlara olgulara sığmayan yeni bir
yön oluşturmaya başladı. Bunun adına ‘Anti Sanat’ denilecektir. Estetiği
tartışırken, Andre Breton’un Gerçeküstücü bakış açısından işaret etmiş olduğu gibi, bir resmin yapılma biçimi neredeyse önemsizdi. Resmin baktığı
zihinsel gerçeklik her şeyden önemliydi” (Hopkins, 2004, s.92).
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Dadaist sanatçılar artık açıkça sanata saldırıyorlardı. Bu saldırı sanatın bilinen bütün değerlerine karşı oluşmuştu. Sanat artık özgül ağırlığını yitirmişti. 1916’da
doğan ve 1920’de biten dada hareketi geleneksel burjuva sanat görüşlerini altüst
etmeyi amaçlamış uluslararası ve çoğulukla da isyankar bir anti-sanat olgusuydu. “Birinci Dünya Savaşı Avrupa’da tüm siddetiyle devam ederken, bu hareketin Marcel Duchamp, Francis Picabia, Tristan Tzara, Hans Arp, Kurt Schwitters ve
Raoul Hausmann gibi figürleri, her şeyden çok, çılgına dönmüş bir dünyanın cinnetlerine kendi paradoks ve küstahlık aşklarıyla karşı koydular” (Hopkins, 2004,
s.11).
Dadaistlerin başlattığı ve post sanata kadar olan süreç ele alındığında, amaçın,
estetik beğeninin önüne geçerek, insanların yaşamlarını etkilemek ve onların
nesneleri farklı şekillerde görmelerini ve deneyimlenmelerini sağlamaktı. Bunu
yapmak bir anlamda sanatın değerlerine, kurumlarına yönelik açık bir saldırıyı gerekli kılıyordu. “Dada akımın en önemli ve dikkat çeken temsilcilerinden Marcel
Duchamp, Fransız sanatına bir yandan Matisse’in diğer yandan Kübizmin getirdiği
görsel yeniliklere ilişkin retina karşıtı bir tavır olarak tanımladığı şeyi formüllendirmeye başlamıştı. Duchamp’ın akıldan çok göze hitap eden sanattan hoşlanmaması, insan ruhunu biçimlendiren makine çağının etkilerine dair bir kinizmle el
ele ilerledi”(Hopkins, 2004, s.27). Sanatın el işciliğine benzer, güzel, hoşlanılan,
al benisi olan duyumsatmaları, tepki olarak ve ironi yaratma amaçlı hazır-yapımların oluşmasını sağlamıştır. Dada’nın, sanatın ‘yüksek değer’ olarak gördüğü
eserlere saldırısı da gecikmedi. Sanat eserinin müzeleştirilmesine, galerilere tıkılmasına şiddetle karşı çıkan bu anlayış Leonardo’nun meşhur Mona Lisa tablosunda patlak verdi. Duchamp’ın mona lisa resmini itibarsızlaştırma örneği ve bir
anlamda güşlü bir ikonkırıcılık olarak nitelendirilen bu çalışmasından sonra sanat
adına belki de hiç bir şey öncesi gibi değerlerle karşılaştırılamayacaktı. Daha trajik
ya da düşündürücü olan ise, Bu çalışmadan sonra bir sanatçının da Mona lisa’yla
ilgi ironik uygulamalarını görürüz. Erenus’a göre;
“Provokatif etkisi en yüksek hazır- yapımlardan biri de şüphesiz “L.H.O.O.Q.”
dür. Schwarz’ın hem “rektifiye edilmiş hazır-yapım” hem de “modifiye edilmiş basılı hazır- yapım” kategorilerinde değerlendirdiği “L.H.O.O.Q.”, aynı
zamanda Duchamp’ın en bilinen yapıtlarından biridir. Duchamp’ın, Leonardo da Vinci’nin ünlü tablosu Mona Lisa’nın bir reprodüksiyonuna kurşun
kalemle eklediği bıyık ve keçi sakalından ibaret olan müdahalesi, resmin
altına atılan imza, tarih ve yapıldığı şehir olan Paris kaydından sonra, Fransızca söyleyişle “elle a chaud au cul” cümlesini anıştıran “L.H.O.O.Q.”harfleriyle tamamlanır. Zihinsel manevralarıyla düşünsel planda yarattığı anlam
kaydırmalarına sayısız yapıtında tanık olduğumuz Duchamp’ın şifrelenmiş
olduğunu ima eden müstehcen bir şakadan daha fazla anlam içerdiği açıktır.” (Erenus, 2014, s.87-88-89).
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Duchamp, bu ironik çalışmasıyla, temelde ikonlaşmış bir değeri alaya almaya,
başitleştirmeye çalışmıştır. İkonkırıcı olarak isimlendirdiğimiz bu yaklaşımlar,
sanatın kabul gören değerlerini yok saymaya eşdeğer olarak düşünülebilir. Aynı
zamanda eklektik bir yapı bozumu olarakta, bilinen kabul gören bir değerin,
farklılaştırılarak yeni anlam ve değer bütünlüğünde yeniden değerlendirilmesi olarakta düşünebiliriz.Artık sanat olarak karşımıza çok daha çeşitli ve estetik
sorgulamalara izin vermeyen kavramın ve özgür anlatımın sınırsız olanaklarının
zorlandığı birbirinden bağımsız birçok sonuç çıkmaktadır. Leonardo’nun, üzerinde sürekli çözümlemeler yapılan eseri ‘Mona Lisa’ya, Duchamp, sakal ve bıyık
ekleyerek, üstün sanat eserine, ironik bir saldırı gerçekleştirmiştir. Görüntü 1’de
fark edilmesi gereken en önemli ayrıntı, yerleşmiş klasik değerlerin yerle bir edilerek, onun yerine geçecek yepyeni anlayışların önünü açmaktır. Duchamp’ın popüler olanı alaşağı ederek “Mona Lisa” ya yaptığı bu müdahale ve çalışmasına
verdiği isim “L.H.O.O.Q.”, kavramda ironi yaratmanın ilginç örneklerinden birini
oluşturur.

Görüntü 1. Marcel Duchamp, 1919, “L.H.O.O.Q”

Ortaya çıkan gerçek, yeni sanat ve değerlerindeki özelliklerin artık yerle bir edildiğidir, yerine de kuralların olmadığı özgür ifade ve biçim olanakların zorlandığı,
çok çeşitlilik gösteren oluşumların yarattığı farklı etkilerdir ki bu etkilerin içinde kavram kargaşalarının bilinçli vurgulanması adeta sanata yeni soluklar katma çabasıdır. Bu düşünceler doğrultusunda, estetik değer, artık sanatta zorunlu
bir özellik olarak görülmek zorunda değildir. Baudrillard, sanatın değerlerine ve
anlamına yaptığı eleştirel çözümlemelerinde aynı zamanda sanatın dönüşümleri
yaşama zorunluluğunu ele alır. Baudrillard’a göre;
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“sanat eylemi nesneyi bir sanat nesnesine dönüştürmekten ibarettir. Nesne, bayağılıyla, dünyanın tamamını bir hazır-nesneye dönüştüren bir estetiğe aktarılır. Duchamp’ın eylemi kendi başına çok küçüktür, ama ondan
itibaren dünyanın bütün bayağılığı estetiğe geçer ve tersi biçimde, estetiğin
tamamı bayağılaşır: Bayağılık ile estetik alanları arasında bir yer değiştirme gerçekleşir, bu da geleneksel anlamda estetiği tam manasıyla sona erdirir” (Baudrillard, 2010, s. 87).

Günümüz teknolojisinin sağladığı olanaklar dikkate alındığında, Photoshop programları, cep telefonlarındaki uygulamalar gibi teknik malzemeler sayesinde,
Mona Lisa’nın neredeyse her şeye dönüştüğünü görmek artık alışılmış bir durumdur. Günümüzde artık bilgisayar ve telefonlarda rahatça indirilen uygulamalar sonucunda, bu popüler görüntü değiştirme yöntemi, artık ne kadar bayağı bir
hale gelmiş olsa da, sıradanlaşan bir oyun görümü altında, herkes kendi düşünsel
değerleriyle ilginç montajlamalar yaparak, ironik ve eklektik bir yaklaşım sergiliyorlar. Benzer ironiyi Görüntü 2’de, Dali’ninde ele aldığını görmek, alaysılığın ötesinde ikonlaşmış bir sanat eseri olan yapıtın, her şeye hizmet eden bir oyuncağa
dönüştürülmesi gibi, değerini sorgulatmaktır.

Görüntü 2: Salvador Dali, Self Portrait by Salvador Dali,
77× 53 cm

Görüntü 3: Andy-Warhol, Colored Mona Lisa,
1963

Andy Warhol’unda, benzer yaklaşımları, oluşturduğu serigrafi baskılarında görmek mümkündür. Warhol, dönemin tanınmış, popüler, meşhur isimlerini, serigrafi baskıyla çoğaltarak, hem eserin biricikliğine atıf yapıyor, hem de popüler
olanın yaygınlaştırılmasının, bir çok kişinin sahip olmasının sanat eseri değeriyle
örtüşemeyeceğini vurguluyor. Görüntü 3’te Mona Lisa, atıf kervanına Warhol’un

2. Uluslararası Sanat Sempozyumu

349

da katıldığı görülür. Ne var ki bugün Warhol’un her bir çoğaltılmış baskılarının
milyon dolarlara satıldığını görmekte, sanatçının, çoğaltma yönteminde çok masum davranmadığıdır. Döneminde eserleri ilgi gören ve yok satan bir sanatçının,
kendi sanat pazarını oluştururken, bu tür serigrafi baskı yöntemlerini uzun süre
değerlendirdiği görünür. Ne var ki Warhol’un seçtiği karakterlerin her birinin özel
hikayesi olduğu ve toplumun bu ilginç kişilikleri merakla takip ettiği de bir gerçektir. Şahiner’e göre;
“kahramanlaştırılmış çağdaş ikonların imajlarını alaysı bir dille sunarken
bu eğlencelik yüzlerin (Marilyn Monreo, Liz Taylor, Mona Lisa) ardındaki masumiyeti ya da dramı ortaya koymaktadır. Sanki şöyle şöylemektedir insanlara: “Bu kadınların arketipi, sizin için yeterli mi?” Warhol’un bu
imajları daha sonra farklı renkler ve formatlarla tekrar tekrar sunması,
mükemmel bir alaycılıktır ve bu saplantılı tekrarlar, travmatik olanı açığa
çıkaran bir görsel iktidar düşüncesinin farklı bir vurguda ortaya koymasıdır.” (Şahiner, 2013, s. 23)

Burada ironik olan, sanat tarihinde birçok örneklerine rastladığımız bu önemli
çalışmaların, yine başka sanatçılar tarafından yeniden ele alınıp değerlendirilme
mantığıdır. Duchamp’da kendi sanat değerlerini oluşturan bir sanatçı olarak,kabul gören bir estetik değeri yok etmek için Mona Lisa’yı bilinen algı ve değerinden
tamamen alaşağı ederek alaysı bir sunum gerçekleştirmiştir. Andy Warhol, sanatı
farklı değer algılarına ulaştırarak, seri üretime dönüştürmesi, popüler olanı, değerli olanı çoğaltarak herkesin paylaşımına sunması neticesinde, popüler kültüre
bir farkındalık kazandırmıştır. Bu nedenle ‘Marilyn Serileri’, hem bir ironi hem de
sanatta yeni değer yargısı oluşturmuştur. 1960’ların ikonlaşmış kişiliği Morilyn
Monreo’nun Görüntü 4’teki, 1953’de ‘Niagara’ filmi için çekilen, bir dergide çıkan
fotoğraflarından yola çıkan Warhol, dönemin bir çok popüler ismininde Görüntü
5’deki gibi, çoğaltılmış serigrafi baskılarını oluşturarak ilgi odağı olmayı başarmıştır. Tam da burada eklektik/seçmeçi bir tavır devreye girer. Yani sanatçı, bir değeri
alarak, onu yeni ve kişisel sanat değerleriyle buluşturarak yeni bir değer ortaya
koyar.

Görüntü 4. Marilyn Monroe (1 Haziran 1926, 5 Ağustos 1962)
Görüntü 5. Andy Warhol, Marilyn Monroe, 195- Niagara, acrylic paint on canvas
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Eleştirel açıdan düşünüldüğünde, sanat alanında kimi zaman eklektik olarak nitelendirdiğimiz, etkilenme, alımlama, taklit, esinlenme gibi yaklaşımlar, sanat eserinin aura kaybına neden olabilir. Özellikle yakın dönem sanatçılarının ironik ve
tepki göstermek amaçlı ele aldıkları, etkilenmeler sonucu oluşmuş postsanat örneklerinde, benzer yaklaşımların çokluğundan dolayı, değer oluşumu ve inandırıcılığı şüphe yaratmaktadır. Bu nedenledir ki, temel değeri anlayanlar, neredeyse
birebir benzer yaklaşımları sergileyerek, kopya olarak yaptıkları çalışmaları, kendi
özgün fikirleri gibi kabul ettirme çabasına girişmektedirler. Özellikle son dönemlerde, bunları deşifre etmek için, internet sitelerinde, ‘taklit çalışmalar’, ‘benzer
çalışmalar’ adı altında oluşturulan internet sitelerinde, oldukça düşündürücü sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Çağdaş sanat uygulamalarında eklektik yaklaşımları
kimi zaman ironik yöntemlerle, kimi zamanda postsanat adı altında eleştirel bir
yapı bozumu olarak sıkça görmekteyiz. Özellikle kült çalışmalardan biri olan, sanatın değerlerine karşıt bir tepki olarak ortaya çıkan, Duchamp’ın ‘Pisuvar’ isimli
çalışmasının, önemli sanatçılar tarafından tekrar tekrar ele alınması tamda ironik
bir yaklaşımdır. Bir şekilde, Duchamp’ın ‘Mona Lisa’, resmine yaptığı müdahaleyi, sürekli sanat gündeminde olan ‘Pisuvar’ için, pek çok sanatçınında tekrar
ele alması oldukça düşündürücüdür. Genelde karıştırılan nokta, özel, özgün, çarpıcı bir şeyler ortaya çıkarma çabasının, kolay olmadığı sanatta, kolaycılığında
bir yöntem olarak kabul edilmesini zorlamak olarak nitelendirmektir. Bu şekilde
gençlerin birazda basitliğe, kurnazlığa kaçan bu eylem tarzı, bir süre sonra ‘emek
hırsızlığı’ olarak dikkat çekmeye başlamaktadır. Burada sanatçılara, sanat eğitimcilerine, sanat kurumlarına, bu ayırımları farkettirmek için çok önemli görevler
düşmektedir. Kahraman’a göre;
“Postmodern- çapdaş ilişkisinde can alıcı nokta postmoderne ait gibi duran kavram ve olguların da aslında geç 1970’lerde gelişen ve artyapısalcı
ve yapısökümcü gelişmelerden etkilendiğidir. Bu yönden bakılırsa postmodern aslında yapısökümün getirdiği bir dizi yeni tanıma ve yaklaşıma
bir kabul zemini hazırladığı söylenebilir. Gene bu yanıyla postmodern bir
sanatın aslında yapısökümün biçimleştirilmesi olduğu da öne sürülebilir
(Kahraman, 2005, s.192).

İkinci Dünya Savaşı’nın dünya genelinde yarattığı travmalar, kimlik, benlik, toplumsallık, ayrımcılık gibi kavramların tekrar sanatçılar tarafından ele aldığı önemli
konular olmuştur. Bu konular ele alınırken sanatçıların çoğunlukla ironik ve eklektik yaklaşımlarını görürüz. Kimi zaman sorgulama kimi zaman farkındalık yaratma
adına oluşturulan çalışmalar, geçmişin değerleriyle geleceğin değerleri arasında
bir duyumsatma olarakta algılanabilir. Bir deneyimleme olarak niteleyebileceğimiz, çalışmalarda çağdaş sanat tarihinde önemli yer edinen sanatçıların alımlama
anlayışlarının oldukça anlaşılır bir profesyonellikle ele alındığına tanık oluruz. Şahiner’e göre;
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“Hazır- yapım, vaktiyle yüksek sanatın söyleminden ve bu sanatın biriciklik aurası yaratan nesnelerinden kopuşu temsil ediyordu. Duchamp’ın,
1914’te hazır-yapım stratejisini ortaya atarken temel amacı, aura’yı ve tekil nesnenin kutsiyetini yok etmekti; ancak sanatçı 1914’de bambaşka bir
soruya odaklanmak zorunda kalacaktır: Hazır-yapımın içkin kültürleşme
sürecine nasıl karşılık verilecektir? Duchamp bu dönemde kültürel kurumsallaşma ve alımlama sorunlarıyla uğraşıyor ve sanat kurumunuve pazarını kökten bir biçimde sorgulamak amacıyla ortaya atttığı hazır yapımların
bir şekilde kültürleşeme sürecine dahil oluşlarına karşı yeni bir tutum belirlemeye çalışıyordu” (Şahiner, 2013, s.190).

Marcel Duchamp’ın 1915 yılında yaptığı hazır-yapım, çalışmalarından Görüntü
6’daki, ‘Kar Küreği’ ilk hazır-yapım çalışmalarındandır. Kar küreğinin değerlendirme sürecini Duchamp şöyle anlatır.
“1915’te New York’da hırdavatçıdan bir kar küreği satın aldım, üstüne de
‘Kol Kırılması Olasılığına Karşı’ diye yazdım. Bunları sunuş biçimini adlandırmak için ‘ready Made’ sözcüğünü kullandım. Ready- made’lerin seçimi
aynı andaki tam bir zevklilik ya da zevksizlik yokluğuna bağlıydı... aslında
tam bir uyuşukluk olgusuyla uygunluk içinde olan görsel bir kayıtsızlık tepkisi üstüne temellenmişti. Estetik nitelikli herhangi büyük bir zevkin etkisi
yoktu. Ready-made’lerin bir başka özelliği benzersiz bir yanlarının olmayışıdır... Bir ready-made’in kopyası da aynı mesajı aktarır. Aslında günümüzdeki Ready-made’lerin neredeyse hiçbiri terimin kabul edilen anlamıyla
özgün ürün değildir (Kiraz, 2000, s.136).

Duchamp’ın “Kar Küreği” çalışması daha sonra bazı sanatçılar tarafından da ele
alınmıştır. Kosuth’un kavramsal sanat alanında öncülük ettiği, tanımlamalarla birlikte ortaya koyduğu, nesne tanımlama çalışmalarının en bilineni, 1965’de yaptığı
‘bir ve üç Sandalye’ isimli çalışması, görüntüsel algının, tanımlanabilir bir dile ve
dilinde kavramsal yanına dikkati çekerek, zihinde uyandırdığı algı süreçlerini ve
ardındaki çözümleyici özelliklerini ele almıştır. Böylelikle izleyici sanat yapıtının
felsefi boyutunu da sorgulama sürecine girmiştir. Kosuth’a göre sanatın en büyük
sorunuun Pazar yaratma kaygısı olduğu ve galerilerin, koleksiyonerlerin sanatçıyı
yönlendirme çabasının, özgür yaratım yönünü olumsuz etkilediğini savunmuştur.
‘Bir ve Üç Sandalye’ çalışmasının bir devamı gibi algılanan, Görüntü 7’deki,‘Bir ve
Üç Kürek’, benzer duyumsallığı yaratmakla birlikte, Duchamp’ın, ‘Kürek’ çalışmasını çağrıştırması bakımından da oldukça ironik bir yaklaşımdır.
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Görüntü 6. Marcel Duchamp, In Advance of the Broken Arm, 1915
Görüntü 7. Joseph Kosuth, ‘One and Three Shovels’ 1965

Referans noktası olarak Duchamp’ın düşünsel ve uygulama mantığının, ardıllarını
etkilemesi kaçınılmazdı. Hazır-yapımların, sanatçılar açısından bugün de oldukça
kabul gören bir uygulama alanı oluşturması, her dönemin değişen sanat mantalitesine rağmen benzer çağrışımlarla ortaya çıkmaktadır. Ne var ki, tekrar tekrar
benzer bir nesnenin, sanat nesnesi olarak, yeniden değerlendirilmesi, aynı zamanda taklit ve basitlik olarak algılanmasını da kaçınılmaz olarak göstermektedir.
Marcel Broodthaers’in Görüntü 8’deki, ‘Kar Küreği’ isimli benzer çalışmasında da,
ister ironi olarak değerlendirelim, isterse Duchamp’a ve sanat anlayışına bir gönderme olarak düşünelim, yeniden ele alıp, farklı duyumsatma olarak nitelendirebileceğimiz, eklektik bir yaklaşım olarak bile inandırıcılığının çok güçlü olmadığı
düşünülebilir. Eklektizm, bir tekrar değildir. Önemli özelliklerin alınarak, ayıklanarak, yeni değerlerle buluşturmak ve bir sentez yapı ortaya koymaktır. Altaş’a
göre;
“çeşitli düşüncelerin ve görüşlerin alınmasıyla oluşan Eklektizm, Cousin'in
ontoloji ve tarih felsefesi üzerine yayınlarında bahsedilmiştir. Buna göre
Eklektizm; bir öğretinin geliştirilip ona takılıp kalınması yerine her çağın/
dönemin katkısıyla ve insanlığın birikimiyle gözden geçirilerek sürekli yenilenmesidir. Bu sebeple öz ile ilgilenen Eklektisizm, alındığı sistemin bütününü benimsemek yerine bir derleme ve sentez oluşturur” (Altaş, 2013.s 1).

Görüntü 8: Marcel Broodthaers, Kar Küreği, 1965
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Broodthaers’ın hazır-yapım yaklaşımı, tekrar ve eklektik yaklaşımdan çok kopya
ya da daha iyimser bir tanımlamayla taklit yaklaşımlarda, kitsh olarak tanımlayabileceğimiz bir durum ortaya çıkarır. Sanat alanında basitleştirilmiş, sanatsal
değer taşımayan, estetikten yoksun, iğreti duran, kaba, değersiz olarak isimlendirdiğimiz kitsch tanımı, avangard yaklaşımlarda ki yenilikçi ve kavram değerleri
yüksek olan çalışmalarla da karıştırılmamalı. Ali Artun, ‘Çağdaş Sanatın Örgütlenmesi’, isimli kitabında, Greenberg’in kitsch sanata dair düşüncelerine özel bir
bölüm oluşturmuştur.
“Amerikalı önemli eleştirmen Greenberg, kitsch için “sentetik sanat” demiştir. Kitsch sanatın, aldatıcı deneyimler ve sahte duygular taşıdığını öne
sürer. Clement Greenberg’in bir manifesto havasındaki “Avangard ve Kitsch” makalesi 1939 yılında Partisan Review dergisinde yayınlanır. Avangarda ve modernizme karşıt bir estetik anlamında kitsch, işte bundan sonra
yaygın olarak dolaşıma girer”(Artun, 2012, s.29).

Sanat alanında oldukça yaygın olan geçmişin değerlerinden yeni yorumlar geliştirme çabası, gerçekte eklektik bir yaklaşımı ortaya çıkarmaktadır. Felsefede kullanılan tanım karşılığı, sanat çalışmalarına yansıdığında, postmodernist olarakta
nitelendirebileceğimiz çözümlerle karşılaşırız. Fransızca eklektik sözü felsefede
“kurulmuş olan dizgelerden değişik düşünceleri seçip alan ve kendi öğretisinde
birleştirerek yeni bir öğreti oluşturan” anlamında kullanılmaktadır. Bir öğreti geliştirip, ona takılıp kalınmaz. İnsanlığın birikimi her çağın katkısı ve zamanın ruhu
ile yeniden gözden geçirilerek sürekli yenilenmesidir. Öz ile ilgilenir. Alınan katkı
alındığı sistemin bütününü benimsemediğini göstermez. Yüzeysel bakışla eleştirel görüşe sahip kişiye göre hatalı bir şekilde taklitçilik, tutarsızlık, oradan buradan toplayıp birleştirmek olarak nitelendirilebilinir. Yaşam felsefesi bakımından
çeşitli sistemlerden düşünceleri, görüşleri, inançları inceleyerek, hiçbirine takılıp
kalmadan iyi, doğru ve güzel yolunda her katkıya açık olup, taassuba kapılmadan
ilerleyebilmenin yöntemidir. Bir derleme ve sentezdir. Altaş’a göre;
“Çeşitli düşünce sistemlerinin genelini benimsemeden, içlerinden belli öğeleri seçerek yeni bir sistem oluşturmaktır. Eklektizm günün düşünce sistematiğine ve kişinin akıl ve bilincine göre en iyi düşünce sistemini benimsemek amacına bağlı olarak değişkendir. Bu seçicilik; bilinç, akıl ve ruhun
birlikte davranışları ile yapılmalıdır. Bu şekilde düşünceler zenginleştirilir
ve sürekli çalışmayı gerektirir. Düşünceler sınırlardan, tek felsefeyi benimseyenin dogmatizminden kurtulunur” (Altaş, 2013, s 1).

Günümüz sanatında, kavram karmaşası, neyin sanat olduğu, sanatın nasıl olması
gerektiği, niteliği gibi sorunlar yerini daha özgür ve sınırsız, diyebileceğimiz uygulamalara yöneltmiştir. Artık sanatçının geçmişin değerlerinden alımlamalar yaparak, devşirmesi, yeni bir dille ya da malzemeyle ele alması geçmişin değerlerini
yok sayma olarak mı? yoksa geçmişin sanat değerlerinin yüceltilmesi mi? olduğu,
yeni sanat oluşumlarının da değer yapısında ciddi tartışmaları ortaya çıkarmıştır.
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Özellikle kavramsal sanatçılar, günümüz dünya gerçeklerini, sosyal medyanın da
sunduğu olanaklarla çok kolay yaygınlaştırarak, oldukça ironik yaklaşımları, sanatlarına etkileyici bir şekilde uygulayarak, bazen de eğlenceli bir hale getirerek,
algı yönetimini sağlamışlardır. Bu sanatçılar, düşünce, fikir ve kavramın, nesnenin
gerçek değerinin üstünde olduğunu varsayarak, öznel olmayan nesneyi, sanatın
bir parçası ve değeri olarak belirlemişlerdir. Kuspit’e göre;
“İronik olarak, incelikli deja vu (daha öncegörmüş olma) duygusu ve trajik
demode olma duygusu sapıkça entropiktir. Yaratıcılığın tükendiğini, eleştrel bilincin terk edildiğini, “yerinin yarattığı sansasyonun” (Baudelaire)
yerini yeni olana karşı bıkkınlığın aldığını, kendisiyle birlikte de sanatın
amaçsızlığı anlayışını getirdiğini gösterirler. İronik bir ilgisizliği de kapsayan, kişinin aynı olanın sonsuz döngüsünü izlediği hissi- yani her yeni
buluş ve deneyi çıplak kralın mütevazi gardırobunun son modası olarak
görmek – postmodern entropinin en iyi belirtisidir. Eğer modern sanata
enerji veren şey buluş ve deney yapma duygusu olduysa- Picasso ve Duchamp’ın söylediği gibi, eğer modern sanatçı atölyesini labaratuvarı olarak
gördüyse- Postmodern sanat ta modern sanatın bitip tükenmiş halini temsil etmektedir” (Kuspit, 2010, s.70).

Postmodern sanatçıya bakış açısında Kuspit’e göre;
“Postmodern dönemde amaç avangard sanatçı olmak değil, medya sanatçısı olmaktır- yani günümüzde medyada olan, ama medyanınçabucak
yetişip geçici bir toplumsal olgu haline dönüştürdüğü sanatçı. Postmodern
medya sanatçısı modern sanatın simyasal deneylerini klişeleşmiş, sığ bir
biçimde yineler; modeern sanatı gündelik göstererek kendi kendisinin karikatürüne çevirir. Böylece yaptığı eserler, varoluşa ve gerçekliğe yeni bir
bakış açısı sunmamasına rağmen kitleleri kendisine hayran bırakarak sihirli dokunuşu elde etmiş olur”(Kuspit, 2010, s. 72).

Sanırız artık sanat uygulayıcıları anlık şöhret peşinde koşarken, asıl meseleyi,
yani sanatın değer oluşumunu atlamış oluyorlar. Bu nedenledir ki popülist yaklaşımlar, alt yapı ve mantık güçlü olmadığı sürece çok fayda sağlamamaktadır.
Geçmişin değerlerini ele alarak buradan yeni üretimler yaratma çabası, postmodern sanatın değer oluşumunda yerini alabiliyor olsa da, yeni bir değer olmaması
düşüncesi onu değersiz kılmaktadır. Duchamp’ın 1914’de yaptığı Görüntü 9’daki
‘Şişe Askısı’ çalışmasının uzun yıllar sonra, 1990 yılında başka bir sanatçı, Carlo
Maria Mariani tarafından yeniden değerlendirilmesi eklektik bir yapı oluşturmuştur. “Kafa Askısı” isimli bu çalışma üzerine asılan antik büstlerle oldukça ironik bir
çalışma olarak da değerlendirilebilir.
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Görüntü 9. Marcel Duchamp, Bottle Dryer (Şişe Askısı), 1914
Görüntü 10. Carlo Maria Mariani, Head Rack (Kafa Askısı). 1990

Büyük geleneksel sanatın sanatın küçük düşürücü bir biçimde sıradanlaştırılması postsanatta, özellikle de feminist postsanatta az çok standartlaşmıştır. Mary
Beth Edelson’un Leonardo’nun Görüntü 11’deki ‘Son Akşam Yemeği’ resminde
havarilerin yerine moda feminist sanatçıları yerleştirdiği “revizyonu” klasik bir
örnektir. ‘Son Akşam Yemeği’, sahnesinin günümüzde de bir çok uygulamasını
bilgisayarın sağladığı photoshop olanaklarıyla, fazlasıyla komik versiyonlarını görürüz. Bazen eğlence boyutundan öteye gitmeyen bu uygulamalar, her sanat eserinin kendi gücü çerçevesinde ilgi bulabilmektedir.

Görüntü 11. Mary Beth Edelson, Yaşayan Kimi Amerikalı Kadın Sanatçılar (1972),
Son Akşam Yemeği Posteri.

Benzer biçimde, ama ağır bir ironiyle Vik Muniz’in çalışmalarında da yeniden yapımlar dikkati çeker. Muniz, başyapıtları çikolata, spagetti ya da başka yiyeceklerle tekrar oluşturur. Bunların arasında Caravaggio’nun Medusa ve Gericault’nun
Medusa’nın Salı adlı eserleri vardır. Kuspit bu ironiyi şöyle değerlendirir; “başyapıtları ucuz, yüksek kalorili, besleyici değeri düşük, ama sözcüğün tam anlamıyla
çok lezzetli abur cuburlara dönüştürerek demokratikleştirir. Ne var ki başyapıtların çaba göstererek alınan lezzetinden eser kalmamıştır” (Kuspit, 2010, s. 86).
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Görüntü 12. Vik Muniz, Çikolata Resimleri, 1999, 177.8x254 cm
Görüntü 13: Theodore Gericault, ‘Medusa’nın Salı’, 491.5×716.5 cm, 1819,
Louvre Müzesi,Paris, Fransa

Popüler olana veya sürekli gözönünde bulunana karşı insanların her zaman değişik tepkileri olmuştur. Sık sık karşılaşıldığında nesneye karşı, onu değiştirme
isteği, psikolojisi belki de insanın doğal tepkisidir. Özellikle gündemde sürekli
tutulan övülen, özel anlamlar ve değerler biçilen şeyler için ise sanatçıların tepkisi çok daha alışılmadık oluyor.
Bu örneklerin çeşitliliği, postmodern süreçte yeni sorgulama ve çözümleme
yöntemlerini de ortaya çıkarmıştır. Klasik dönemin önemli sanat eserleri, postmodernist bir yaklaşımla buluşturularak geçmiş ve günümüzün yeni yorum
anlayışlarıyla bir potada bütünleştirilmişlerdir. Bu uygulamalarda Ross Watson, Darío Ortiz, Geoffrey Laurence, Carlo Maria Mariani gibi isimler dikkati
çeker. Bu sanatçıların ortak özelliği, orjinal konuya bağlı kalarak, günümüzün
gerçekleriyle buluşturma yöntemini şeçmiş olmalarıdır. Ross Watson, Görüntü
14’deki, çalışmasında, Caravaggio’nun, lokal ışık yapısını dikkate alarak, resimi
bir fon gibi kullanarak, önüne kendi yerleştirdiği figürlerle bütünlük oluşturmuştur. Kimi zaman kasvetli atmosfer, olayın anlamlandırılmasında önemli rol
oynamıştır.Geoffrey Laurence’ın çalışmalarında da benzer bir eklektizmi görürüz. Bu sanatçıların daha çok klasik dönemin önemli eserlerini ele alarak, fon
olarak kullanarak, mizansenler yaratarak, modelleriyle bütünleştirme yoluna
gitmişlerdir. Laurence’ın, Görüntü 15’te, Bir fotoğraf stüdyosundaki, fon perde gibi de algılanan çalışması, geçmiş vebugün arasında kurduğu ilginç bağla
dikkati çeker. Dario Ortiz ise Görüntü 16’da ele aldığı, sahneleri kendisi kurgulamıştır. Modelleriyle birlikte, birazda teatral bir atmosfer yaratarak, incilden
alınan konuları, yine usta sanatçıların uyguladığı, figür yapılanmaları dahilinde
yeniden kompozite eder. Klasik döneme ait, konu ve giysilerle oluşturulan bu
türden kompozisyonlar, postmodernist anlayış olarak daha doğru bir tanıma
girebilirler.Hepside, iyi bir realist ressam olan bu sanatçılar, yaptıkları bu eklektik çalışmalarla yeni duyumsallıklara yol açmışlardır. Melez bir üslup olarakta
değerlendirebileceğimiz bu yapılanmalar, bilinen değerlere farklı bakış açısı
oluşturarak, yeni bir gerçeklik ortaya çıkarmaya çalışmışlardır.
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Görüntü 14. Ross Watson, Untitled #20/09, 84 x 90 cm, Özel koleksiyon - New York
Görüntü 15. Geoffrey Laurence, Quetzal, 28x36 cm.

Görüntü 16: Darío Ortiz, The Entombment, Oil on panel, 70x50 cm, Private collection, 2003

Sonuç olarak; sanatın tanım değerinin ve algı biçiminin sürekli bir değişim içerisinde olduğu yüzyılımızda, geniş araştırma yelpazesinde geçmişin değerlerinden
faydalanıldığı bir gerçektir. Dada hareketiyle başlayan, yüksek sanatın itibarsızlaştırılması çabası, yeni ve sıradışı, birbirinden farklı tanımlar oluşturan bir çok
akımında ortaya çıkmasına gerekçe oluşturmuştur. Bütün bu değişimlere rağmen, sanatçıların geçmişin üstün yapıtlarını yok sayamayacağı bir gerçektir. Gizli
bir hayranlıkla, klasik dönem yapıtlarından, yeniden çıkarımlar sağlayarak, aynı
konuları, teknik yaklaşımları araştırarak, postmodernist yorumlar geliştirmek günümüzde popülerliğini hala kaymetmemiştir. Postmodernist yaklaşım, geniş çözümleme olanaklarını artırdığından, sanatçının yeniden, alımlamalar yapmasına,
eklektik yeni yorumlar geliştirmelerine katkı sağlamıştır. Kimi zaman kolaycılık,
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yaratıdan yoksun, basitlik ve kitsch olarak eleştirilen bir çok yaklaşım olmasına
rağmen, eklektik yaklaşımlar, yeni anlam değerlerinin oluşmasına da önemli katkılar sunmuştur. Bu değer oluşumu beraberinde güzellik arayışlarını da güçlendirmiştir. Güzellik sorgulamaları, nesneye kazandırılan, yüklenen özelliklerle veya
anlamlarla ayrı bir öneme sahip olmuştur. Bu önemin somut karşılığı, estetik bir
nesnedir. İnsanı, estetik bir değer anlayışı sahibi olmaya iten şey, kendi kültür ve
çevre değerlerinin yaşamda edinilen birçok olayla örtüşerek yeni değerler oluşturmasıdır. Sanatçı, bu değerler bütününü ele alarak kendi özgün anlatım dilini
oluşturur ve eserleriyle farklılık yaratır. Sanat tarihi boyunca, geçmişin değerlerinin önemsenmesi, araştırılması, yeniden yorumlar geliştirilmesi aynı zamanda
sanatın ontolojik değerinin de bir gereğidir. Böylelikle kültürlerarası etkileşimler
beraberinde yeni analizleri ortaya çıkararak, geçmişin izini taşıyan, ancak günümüzüde tanımlayan ironik sonuçları da ortaya çıkarır.
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Kent Kimliği Bağlamında Görsel Kimlik; Rio 2016 Yaz Olimpiyatları
ve Bologna Marka Kent Görsel Kimliklerinin İncelenmesi
Visual Identity in the Context of Urban Identity; the Examination of
Visual Identity of Rio 2016 Summer Olympics and Brand City Bologna
Arş. Gör. E. Jessica Mckie Şahin
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü

Özet

Yaşadığımız çağda kentler yalnızca bir coğrafi sınır değil, aynı zamanda birlikte yaşama ortamlarıdır. Kentlinin yüklediği anlamlarla oluşan ve birçok alanın inceleme konusu olan kent
kimliği kavramı, grafik tasarım ilkeleri doğrultusunda incelenmiştir. Kentin görsel kimliği,
kent ve kentli ile sürekli bir etkileşim içerisindedir ve marka kent konumlandırmalarında
kritik öneme sahiptir.
Makalede grafik tasarım disiplini içerisinde incelenen marka konumlandırma ve kent kimliği algısı oluşturma çalışmaları, çağdaş anlamda 20. yüzyılda gelişmiş ve günümüze kadar
önemini arttırarak devam etmiştir. Markalaşmanın kültürel, politik ve ekonomik önemi göz
önüne alındığında, ülke ve kent markalaşma çalışmalarının çağdaş örneklerinin incelenmesi
gerekli görülmüştür. İlk olarak, Bologna marka kent kimliği seçilmiştir. Kent kimliği ve grafik
tasarım ilişkisi hakkında, örnek incelemeleri yapılmıştır. İkinci olarak kent kimliği algısı oluşturmada önemli yere sahip olan etkinlik ve organizasyon örneği olarak Rio 2016 Yaz Olimpiyatları incelenmiş ve görsel kimliğin tasarım süreci detaylandırılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Grafik Tasarım, Marka, Marka Kent, Kent Kimliği, Kurumsal Kimlik

Abstract

The cities we live in are not only a geographical boundary, but also living environments.
The concept of urban identity, which is formed by the meanings of urbanism and which is
the subject of many fields of study, has been examined in the direction of graphic design
principles. The visual identity of the city is in constant interaction with the city and the city,
and the brand has a critical prescription in city positioning. The brand positioning and urban
identity perception studies, which were examined with in the discipline of graphic design,
have continued in the 20th century in the modern sense, increasing in importance as much
as everyday. Considering the cultural, political and economic importance of branding, it has
been deemed necessary to examine contemporary examples of country and city branding
studies. First, the Bologna brand city identity was chosen. A case study on urban identity
and graphic design relation has been made. Secondly, Rio 2016 Summer Olympics is examined as an example of activity and organization which has important place in creating urban
identity perception and the design process of visual identity is detailed.
Keywords: Graphic Design, Brand, City Branding, Urban Identity, Corporate Identity
Bu bildiri, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı’nda Prof. Dr. İncilay Yurdakul
danışmanlığında gerçekleştirilen “Grafik Tasarım İlkeleri Doğrultusunda Ankara Kenti İçin Bir Marka Kent Tasarımı
Önerisi” başlıklı Yüksek Lisans Tezinden derlenmiştir.
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Giriş

Yerleşim alanları yaşadıkları dönüşüme bağlı olarak kendilerine has özelliklere sahiptirler. Bu özellikler, içerisinde yaşayan insanların sosyo-ekonomik yapılarına göre değişik alanlarda farklı karşılıklar bulmaktadır (Çöl, 1998). Yerleşim alanlarının bu karşılıklar sayesinde gelişip kasabalardan kentlere evrildiği söylenebilir.
Şehirlerin markalaşması; bir ürün için pazar büyümesi, satış artışı, tanınırlık gibi anlamlara gelirken, marka kent çalışmalarında turizmin ve yatırımcıların artması ve bunlara paralel olarak şehrin kalkınması anlamına gelmektedir.
Marka olması hedeflenen her konu; örneğin siyasetçi, etkinlik, şehir ve ya ülke markalaşabilir. Kotler, pazarın istek ve ihtiyaçlarını karşılayan herşeyin bir ürüne dönüştürülerek, marka olabileceğini söylemektedir (Kotler, 2003, s. 407). Bir ürünün markalaşabilmesi için gereken tüm adımlar, hedef konu için de geçerlidir (Erdil & Uzun, 2010,
s. 13). Kavaratzis, “Marka yaratma sadece ürünün farklılaşması değil, tüketicinin de
farklılaşmasıdır” demiştir (Görkemli, 2012, s. 142). Bu durumda, markalaşması çalışmaları ile, şehirlere veya ülkelere yönelik olan algıları değiştirmek, hatta kalıplaşmış
fikirleri yıkarak yepyeni bir vizyon yaratma gücüne sahip olmak düşüncesine varılabilir.
“Marka olmak” ve “marka kent olmak” kavramlarını incelediğimizde var olma süreçlerinin aynı olduğunu görürüz. Bu noktada, markalaşma sürecinde kentleri farklı kılan
ve onlara ilgi duyulmasına sebep olan özelliklerin bulunması ve ön plana çıkarılması
gerekmektedir.
Markalaşmanın başarılı olmasındaki en önemli adımlardan biri marka imajı oluşturmaktır. İmaj, özellikle sürekliliği olan bilgilendirme eyleminden sonra oluşan algı/imge
(Aktuğlu, 2004, s. 33) olduğuna göre, bu bağlamda marka imajı oluşturmak istediğimiz kentin hedef kitlede imgelenmesi için tanıtım yapılması önemli görülmektedir.
Marka imaj çalışmaları sırasında basılı reklam mecralarının yanı sıra, televizyon haberleri, film ve dizi gibi televizyon ve sinema ürünlerinde mekan olarak ilgili kentin
kullanılması gibi dijital reklam mecraları da kullanılabilir. Bu durumda, ilgili haberin
içeriği veya filmin, dizinin konusu ve hedef kitlesi olumlu bir imaj yaratmak istediğimiz kent için oldukça önemlidir denilebilir. Örneğin Kolombiya’nın, geçmişte yaşanmış
olan uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili haberler ve günümüzde geçmişle ilgili, uyuşturucu
konulu prodüksiyon çalışmaları sebebiyle yeni bir ülke imajı yaratmasının zorlaştığı
söylenebilir.

Kent Kimliği

Kent kimliği kavramı o kentte ikamet edenlerin yaşadıkları yere yükledikleri anlamlandırma ve değerler kümesi olarak da nitelendirilebilir.
Kentin kimliği daha çok bir idea olarak kurulmaktadır. Bir kentin ne olduğu, nasıl göründüğü onun kimliğini yansıtmaktadır. Bir kentin kimliğini
saptarken, görgül saptamalardan yola çıkarız. Kentin kimliğini, daha çok
onda doğrudan gözlenebilir özellikler, yaşayarak elde edilen deneylerden
giderek ona yakıştırılanlar oluşturmaktadır (Kaypak, 2010, s. 375).
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Kent kimliği uzun süreçler sonunda oluşur. Kent kimliğinin oluşturulması aşaması
yaşanmakta olan dönem, yer ve sosyal yapı ile doğrudan etkileşim içerisindedir.
Kenti diğer kentlerden ayrıştıran bütün özellikler kent kimliğini oluşturan öğelerdir. Bu bağlamda düşündüğümüzde; kentin tarihi, mimarisi, yaşam alanları ve bulunduğu coğrafi yapının yanı sıra, içerisinde yaşayan ve kentle etkileşime geçen
insanların da kent kimliğinin bir parçası olduğunu söylemek mümkündür.
Kentin varlığı, içerisinde yaşayan insanların, tarihsel süreçte geçirdikleri hayat
deneyimleri ve bu deneyimleri etkileyen siyasal, toplumsal, kültürel, iktisadi, etik
ve hatta ekonomik, teknolojik boyutlarla ilişkilidir. Tüm bunlar tutarlı ve istikrarlı
olarak gelişiyor ve geleceğe aktarılarak devamlılığı sağlanıyorsa kent kimliği oluşumundan söz edilebilir (Şahin, 2006, s. 7). Söz edilen devamlılığın sağlanmaması
durumunda kenti tanımlamak için kalıcı öğeler belirlenemeyecektir denilebilir.

Kent Kimliğini Oluşturan Öğeler

Kent kimliğini oluşturan elemanlar mimarlık, şehir ve bölge planlamacılığı, turizm
işletmeciliği, reklamcılık gibi birçok farklı disiplinde incelenebilecek çeşitliliğe sahiptir. Makalede başlıklar daraltılarak incelenmiştir.

Sembol yapılar

Bir ülkenin geçirdiği tarihi dönemleri, yaşayan halkın sosyo-ekonomik ve kültürel
seviyelerini, hayat tarzlarını anlayabilmemizi sağlayan en önemli kaynaklardan
biri sembol yapılardır (Madran, 2001, s. 155). Paris denildiğinde akla ilk olarak
Eiffel Kulesi gelmesi ve/veya New York kentinin Özgürlük Heykeli ve şehrin genel
siluetini oluşturan gökdelenler ile hatırlanması örnek olarak gösterilebilir.
Etkinlikler-organizasyonlar
Kentin varolan imajına yeni özellikler eklemek ve/veya farklı bir imaj oluşturmak
için organizasyonlar düzenlemek sıklıkla başvurulan bir uygulamadır. Bu uygulama sayesinde, ziyaretçilerin kendi deneyimlerini yaşayarak kente anlam yüklemeleri ve böylece kentin imajını oluşturmalarına olanak sağlanmış olur.
Birçok kentte, yaşanılan olumsuz olaylardan sonra uluslararası etkinlikler düzenlenerek olumsuz imaj değiştirilmeye çalışılmıştır. Çin Tiananmen olaylarından
sonra Asya Oyunlarına evsahipliği yaparak imaj yenileme çalışması yapmıştır
(Görkemli, 2012, s. 144).
Grafik tasarım ürünleri
Logo bir kenti algılamada önemli bir etkiye sahiptir (Görkemli, 2012, s. 144). Kent
logolarının tasarım sürecinde sembol yapılar kadar kentin markalaşma hedefleri
de etkili olmaktadır denilebilir. Logonun kentliye ve turiste hangi mesajları ileteceği stratejik olarak marka ekibi tarafından belirlenebilmektedir.
Logo tasarımı ile başlayan kent kurumsal kimliğinin dönemsel uygulama ve stratejilere göre farklılık göstermesi muhtemel olan ve onu hedef kitleyle buluştu-
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ran grafik tasarım ürünleri; kurumsal kimlik, antetli grubu, promosyon ürünleri /
anı objeleri, basılı tanıtım materyalleri: broşür, flyer, föy v.b., basılı yönlendirme
materyalleri: Kent rehberi, harita, turist rehberi v.b., basılı reklam materyalleri: Bilboard, afiş, raket, megaboard v.b., web sitesi, dijital/hareketli yönlendirme
materyalleri: Rehber ve harit auygulamaları v.b., dijital/hareketli reklam materyalleri: Kentvizyon, internet reklamları v.b., tanıtım filmi, etkinlik, organizasyon
ve sponsorluklar, kent mobilyaları / kentsel donatı elemanları şeklinde çeşitlendirilebilir.

İnceleme

Yukarıda belirtildiği üzere, kent kimliği öğelerinin grafik tasarım ürünlerine yön
vermesi ve kent kimliği bağlamında yapılan markalaşma çalışmaları 20. yy.'dan
günümüze kadar önemini arttırmaktadır. Bu bölümde ilk olarak, sembol yapıların
görsel kimliğine etkisi Bologna marka kent kimliğiyle örneklendirilecektir. İkinci
olarak, etkinlik ve organizasyonlarda kent kimliği etkisi Rio 2016 Yaz Olimpiyatları
örneğiyle incelenecektir.
Bologna Marka Kent Kimliği
İtalya’nın kuzeyinde yer alan kent, kırmızı tuğlalı binaları sebebiyle “Kızıl Şehir”
anlamına gelen Bologna ismini almıştır. Kentte aynı zamanda Orta Çağ mimarisinden örnekler görmek mümkündür. Avrupa’nın en eski üniversitesi olarak bilinen
1088 tarihli Bologna Üniversitesi, bu kenttedir ve halen aktif olarak eğitime devam etmektedir. İtalya’nın geçiş ve demir yollarının kesiştiği bir noktada bulunmasının avantajına sahip olan kent, endüstriyel anlamda üretkendir ve ülkenin
yaşam kalitesi yüksek şehirlerindendir.
Kent markalaşmasının yarattığı rekabet ortamında Bologna da markalaşma yolunda ilk adım olan logoya ihtiyaç duymuştur. Bologna marka kent logosu için
2012 yılında, 14.000 Avro değerinde ödüllü uluslararası bir yarışma düzenlenmiştir. 2013 yılında değerlendirmesi yapılan yarışmayı, Matteo Bartoli ve Michele
Pastore’un sembollerden oluşan alfabe tasarımı kazanmıştır.

Görüntü 1. Bologna Marka kent logosu
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Projenin amacı, kentin daimi algısını görsel bir çeviriye dönüştürmek için, soyut
sembollerden bir alfabe oluşturmaktır. Bu soyut semboller, tarihi kent duvarları, hanedan armasındaki haç, Santo Stefano Bazilikası’nın mozaik süslemeleri
ve Rocchetta Mattei’nin dekorasyonundaki figüratif arketiplerden esinlenerek
tasarlanmıştır (Bartoli & Pastore, 2013, s. 29). Yazılabilir hale getirilen ve kente
gönderme yapan sembollerle, somut ya da soyut, genel ya da özel, anlatılmak
istenen herşey Bologna ile alakalı hale gelmiştir denilebilir.

Görüntü 2. Bologna marka kent, Sembol alfabe tasarımı

Görüntü 3. Bologna marka kent, Sembol alfabe ile yazılmış kurum ve mekan isimleri

Görsel alfabenin tamamen kent kimliği öğeleri kullanılarak tasarlandığı görülmektedir. Oluşturulan bu görsel alfabeyle yazılan tüm yazılar (kurum isimleri,
mekan isimleri vb), birbirinden farklı görünümlere sahip olmalarına karşın, tam
anlamıyla bir dil birliği içerisindedir. Böylece görsel bir çeşitlilik oluşturulurken,
konseptin dışına çıkılmadan, kurumsal bir imaj yaratılmakta olduğu söylenebilir.
Tasarlanan Bologna marka kent kimliği sunumu klasik yöntemlerin yanı sıra, kentliyi, kurumları, turistleri ve ziyaretçileri aktif olarak sürece dahil etmek ve kendi
kelimelerini Bologna marka kent konsepti doğrultusunda tasarlayıp paylaşabilecekleri bir açık platform oluşturulmuştur.
Görsel bir alfabe sistemi şeklinde tasarlanan marka kent kimliğinde kullanılmak
üzere, Klim Type Foundry tarafından tasarlanan Calibre fontu seçilmiştir. İlgili ismin sembol olarak yazılmasının ardından, yazılacak olan kurum, kuruluş ve/veya
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mekan ismi Calibre fontunun ince karakteriyle, kent ismi ise aynı fontun kalın
karakteriyle yazılmaktadır.
Kent adının tüm kurumsallarda “é Bologna” [(it) is Bologna] şeklinde slogan olarak kullanıldığı görülmektedir. Böylece “is Bologna” yazısının önüne gelen her
isim kente ait olurken, aynı zamanda kenti oluşturan aktif bir elemana da dönüşmektedir. Kenti oluşturan öğelerden tasarlanan sembol alfabeyle yazılan tüm
yazılar, “is Bologna” şeklinde tipografiyle tamamlandığında hem görsel, hem de
sözel olarak, tamamen Bologna ile ilgili olmaktadır.
Grafik tasarım ürünlerini incelediğimizde, tasarımlarda sembollerin ön planda olduğunu görmekteyiz. Turist rehberi örneğine baktığımızda, çağdaş ve tarihi gibi
kategorilere ayrılarak düzenlendiklerini ve kapaklarında içerikleriyle ilgili sembollerin yer aldığını görmekteyiz. Afiş örneklerinde ise, sembollerin büyük kullanımla ön plana çıkarıldığı ve izleyicinin tasarlanan alfabeyle daha fazla karşılaşmasını
sağlayarak bilinirliği arttırmayı hedefledikleri söylenebilir (bkz: Görüntü 4).

Görüntü 4. Bologna marka kent tanım afişleri

Rio 2016 Yaz Olimpiyatları
Yaz Olimpiyatları 2016 yılında Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilmiştir. Rio de Janeiro Brezilya’nın ikinci büyük şehridir. Kentin simgelerinden olan
“Kurtarıcı İsa Heykeli” turistik tanınırlığa sahiptir. Rio de Janerio aynı zamanda
her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve dünyanın en büyük festivallerinden olan
Rio Karnavalı’na da ev sahipliği yapmaktadır.
5-21 Ağustos 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen oyunların açılışı, kent simgelerinden olan Maracanã Stadyumu’nda yapılmıştır. 2016 Yaz Olimpiyatları, Güney
Amerika kıtasında gerçekleştirilen ilk olimpiyat oyunu olma özelliği taşımaktadır
(New York Times, 2009).
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Görüntü 5. Rio 2016 logosu

Brezilyalı bir reklam ajansı olan Tátil Design tarafından tasarlanan Rio 2016 logosu, Rio de Janeiro’nun karakteristik yapıdaki Kesmeşeker Dağı’ndan esinlenerek
yapılmıştır. Yaratıcı Yönetmen Frederico Gelli’nın başında bulunduğu tasarım ekibi yaratacakları markayı bir kentin dönüşümünün ve aynı zamanda tüm ülkenin
ifadesi olarak düşünmüşlerdir. Tasarım sürecinde ekip, logonun birlik ve beraberlik ifade ederken, esneklik ve iyimserlik uyandırma gerekliliğini göz önünde bulundurmuşlardır. Klişe yaklaşımlardan kaçarak, Rio de Janeiro’yu gezegendeki en
büyük spor organizasyonunun adresine çevirerek, kentin tamamını yerli-yabancı
turistler ve sporcularla doldurmayı hedeflemişlerdir (Tátil Design, 2016).
Tátil Design, logo tasarım sürecinde farklı tasarımcılardan da destek alarak iş
birliği çerçevesinde çalışmalar yapmıştır. Sonuç olarak izleyicileri, sporcuları ve
farklı kültürleri temsil eden insan figürlerinin Kesmeşeker Dağı’nı ortaya çıkaran
formuyla, sonsuz, üç boyutlu, devinen bir biçim ortaya çıkmıştır.
Rio 2016 için iki maskot tasarımı yapılmıştır (bkz: Görüntü 6). Maskotlardan biri
Brezilya’daki havyanların bir karışımı şeklinde tasarlanmış olan Vinicius (solda),
diğeri ise ülkenin doğal çevresine gönderme yapan ve ormanları temsil eden
Tom’dur (sağda).
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Görüntü 6. Maskot illüstrasyonu Vinicius ve Tom

Rio 2016 organizasyonu sırasında kentte birçok çalışma yapılmıştır. Tasarlanan
konsept doğrultusunda hazırlanan tanıtım materyalleri kentin farklı yerlerine konumlandırılmıştır. Konumlandırılan grafik tasarım ürünlerinin tamamında dil birliği
görülmektedir. Yerleştirilen yönlendirme elemanlarında, metin başlıkları için tasarlanan Rio 2016 fontunun kullanıldığı görülmektedir. Yönlendirme tasarımları için
ekibin, yine logoda izledikleri “klişeden kaçma” prensibiyle hareket ederek, devinen
şekillerden oluşan konsept renklerde, dikkat çekici tasarımlar yaptıkları söylenebilir.
Organizasyon süresince kent ulaşım araçlarında kullanılmak üzere, konsepte uygun
tasarlanmış biletler hazırlanmıştır. Biletlerin ön yüzünde olimpiyat maskotları yer
alırken, arka yüzünde konsept renklerin kullanıldığı ve diğer grafik tasarım elemanlarında da kullanılan desenlerin uygulandığı görülmektedir (bkz: Görüntü 7). Her
oyun için ayrı ayrı hazırlanan organizasyon biletlerinin de logonun akışkan, esnek ve
renkli konsepti doğrultusunda ve diğer grafik tasarım elemanlarıyla dil birliği içerisinde hazırlandığı görülmektedir.

Görüntü 7. Şehir içi ulaşım aracı biletleri
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Olimpiyat oyunlarının simgesi olan Olimpiyat Meşalesinde ise kent kimliğini oluşturan öğelerin tasarıma etkisi görülmektedir. Tasarımda logonun akışkan hissinden yola çıkılmıştır ve olimpiyat ateşiyle Brezilyalıları buluşturma fikri çerçevesinde hazırlanmıştır.
Olimpiyat Meşalesi tasarlanırken Rio de Janeiro kentini simgeleyen su dalgası
şeklindeki mozaiklerin, denizin ve ormanın renkleri baz alınarak, katmanlar oluşturacak şekilde üst üste koyulmuştur. Olimpiyat ateşiyle buluşacak olan en üst
katman içinse güneşi simgeleyen turuncu rengin tercih edildiği görülmektedir.

Görüntü 8. Olimpiyat meşalesi çalışması

Sonuç

Gelişen teknolojiyle birlikte değiştiği ve geliştiği görülen görsel kimliklerin, kent kimliği doğrultusunda tasarlanma süreçleri örneklerle incelenmiştir.Markanın, günceli
yakalayan ve akılda kalan bir kimliğe sahip olması, marka değerini arttıracak, marka
imajını güçlendirecek ve böylece pazarlama olanaklarını arttıracaktır. 21. yüzyıldan
itibaren kullanılmaya başlanan dinamik logolar, markayla birlikte yaşayan bir varlığa dönüştükleri için, marka imajının güçlenmesinde önemli etkilere sahiptir. Marka
kent çalışmaları için yapılan tasarımların sürdürülebilir olması, kentlerin rakipleriyle
yarışacakları uluslararası arenada öne çıkmalarına olanak sağlamaktadır.
Örnek olarak incelenen kent kimliğinin ön plana çıktığı görsel kimlikler ve grafik tasarım ürünlerinin, “kente ait / kentten bir parça / kentin içinden” algılarını yarattıkları görülmüştür. Kent kimliği öğeleri göz önünde bulundurularak yapılan çalışmaların, kentliyle hızlı iletişime geçerek kolay benimsendiğini söylemek mümkündür.
Kent markalaşması çalışmaları sırasında, kentlerin uzun yıllar boyunca elde ettikleri
kent kimliği öğelerinin kullanılması, kentlerin farklılaşması ve marka özelliği taşıyan,
yaşayan kültürel bir kimlik kazanması açısından faydalı görülmüştür.
Kent markalaşması 2000’li yıllarda çekicilik kazanmaya başlamıştır. Bunun sebebini
yalnızca markalaşan kentlerin ekonomik olarak canlanmasıyla açıklamak yetersiz
kalabilir. Mommass’a göre markalaşma, kente sadece ekonomik değer katan basit
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bir finansal etkinlikten ötedir (Mommaas, 2002, s. 62). Kent markalaşmasına ticari
açının yanı sıra sosyo-kültürel açıda yaklaşan Mommaas, markanın kentliyi ve yaşananları bir bütün haline getiren “etiket” olduğunu söylemiştir. Marka, kentlinin
yaşadığı kenti anlayabilmesine, Mommaas’ın deyimiyle “okuması”na olanak tanımaktadır (Mommaas, 2002, s. 63). Bu bağlamda kent markalaşmasının kentlide
aidiyet duygusu yarattığı söylenebilir. Bu durumda kentli, markasını geliştirmek ve
güçlendirmek için yönetimle birlikte hareket edecektir.
Kültürel, tarihi ve politik bellekten yararlanarak, marka kent çalışmalarının, kentleşmenin farklı boyutları ele alınarak çalışılması yönünde eklektik bir bakış açı sergilenmiştir. Kentlerin yalnızca somut belleklerine öykünerek yapılan marka kent
çalışmalarının aksine multidisipliner çalışmaların artmasının, ülkemizde de marka
kent algısının yaşayan kültüre daha fazla yaklaşmasını sağlayacağı düşünülmektedir.
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Grafik Tasarımı Eğitiminde Bir Düşünce Üretimi Aracı Olarak Dil
Language As A Tool Of Production Of A Thought In Graphic Design
Education
Yrd. Doç. Dr. Aytaç Özmutlu
Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü

Özet

Grafik tasarım disiplini kendi içerisinde çeşitli konu alanlarına ayrılmaktadır. Bu alanlarda
ortaya konulan ürün yoğun düşünce sürecinin ardından oluşmaya başlar. Bu aynı zamanda
soyut dünyaya ait kavramların gerçek dünyada sembollere dönüşerek biçim bulduğu bir süreçtir. Tasarı zihinde başlar, eleştirel düşünme, sorgulama, analiz etme, akıl yürütme, özgün
çözümler geliştirme gibi yaratıcı bir süreçten geçerek tasarıma dönüşür. Bütün bu yoğun,
karmaşık ve üst düzey zihinsel becerilerin kullanımını gerektiren süreç gereği Grafik Tasarımı eğitiminin iki temel ifade alanı üzerine inşa edildiği söylenebilir. Bunlar görsel ve dilsel
ifade alanlarıdır. Bunun yanında dil ve düşünce arasındaki yakın ilişki dikkate alındığında,
dilin grafik tasarımı eğitiminde gerek ifade gerekse düşünce aracı olarak hayati öneme sahip
olduğu söylenebilir. Bu aracı etkili biçimde kullanamayan bir grafik tasarımcının dilin/düşüncenin yansıma biçimlerinden biri olan görselleri de etkin olarak düzenleyip tasarıma dolayısıyla mesaja dönüştürmesi kolay olmayacaktır. Yirmibirinci yüzyılın gelişen bilişim ve iletişim
teknolojileri birçok alanın tanımını genişletmekte ve yeniden şekillendirmektedir. Sanat ve
tasarım alanlarındaki sınırların ortadan kalkmaya başladığı günümüzde iletişim teknolojileri
geliştikçe grafik tasarım da değişmekte, disiplinlerarası etkileşim ile yeni teknolojilerin etkin olduğu bir iletişim disiplini olarak kendini yenilemektedir (Ertürk, 2014). Ulaşılan bilgi
düzeyi ya da iletişim için kullanılan araç ne olursa olsun, iletişimin ana öğesinin dil oluşu hiç
değişmemiştir. İnsanın dil ile anlatamayacağı hiçbir kavram yok gibidir. Buna göre, kişinin
iletişim yeteneğini, büyük ölçüde, onun dili kullanabilme becerisinin belirlediği söylenebilir
(Yangın,2001). Bu çalışma, Grafik Tasarım öğrencilerinin üretim sürecini yapılandıran düşünce sistemleri ile dil arasındaki yakın ilişkiyi sorgulamayı amaçlamaktadır. Dili etkili kullanma
becerisini geliştirmeye yönelik eğitimin, bir iletişim disiplini olan grafik tasarımında taşıdığı
önemin yüksek öğretimde programlara yansıma durumu bu araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’de 15 yılını doldurmuş olan grafik tasarımı programlarının ders içerikleri ve program çıktıları dil becerilerini geliştirmeye yönelik eğitime verdikleri
ağırlık açısından değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında döküman incelemesi yöntemi
kullanılmıştır. Nitel bir araştırma yöntemi olan döküman incelemesi ile grafik tasarımı ve dil
arasındaki ilişki derinlemesine irdelenmiş, dil olgusunun bir düşünce üretimi aracı olarak
grafik tasarımı eğitimindeki yeri ve kapsamına yönelik bulgulara varılmaya çalışılmıştır. Bu
çalışmanın yükseköğretim garafik tasarım eğitimi programlarının yapılanması konusundaki
çalışmalara yol gösterici olacağı umut edilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Grafik Tasarım, Grafik Tasarım Eğitimi, Görsel İletişim, Dil, Yükseköğretim
Programları
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Abstract

The aim of the this research is to questioned the close link between the thinking systems
that it structured the graphic design student’s thinking process and language. Graphic design discipline in itself is divided into various subject areas. The product revealed at this
domain comprise of subsequent to intense thinking process. It’s the process that attain
the form as transformed from the concept own to abstract world to symbols of real world.
Design start in the mind and transform the design undergoing a creative process including
critical thinking, inquiry, analyzing, reasoning, improve the original answers. It’s possible to
say that graphic design education required the use all of the intense, complicated and high
level mental ability is constructed the two essential domain of statement. These are the
domain of image and linguistic. Besides that considering the close relationship between
thinking and language, it’s said that the language have a vital importance as a both thinking
and statement vehicle. If the graphic designer can’t use this vehicle in an effective manner,
it’s won’t easy to regulate the image which reflection form of the language/thinking transform it the design so massage. With the evolving information and communication technologies of the twenty-first century, definitions of many fields are expanding and reshaping. The boundaries of art and design are rising from the borders. This situation improves
communication technologies. This development also changes the graphic design. Graphic
design is becoming a communication discipline where interdisciplinary interaction and new
technologies are active. (Ertürk, 2014) No matter what level of information is reached or
the means used for communication, the language of communication's main element has
never changed (Koçyiğit, 1999). There seems to be no concept of human language that can
not be expressed. This is largely determined by the person's ability to communicate, his
ability to use the language. (Yangın, 2001) Language education should take an important
place in higher education programs. This requirement is the problem of this research. In
this context, graphic design programs which have completed 15 years in Turkey have been
evaluated in terms of the course content and the program outputs have been given the
training to develop language skills. Within the scope of the research document examination
method was used. With this study the relationship between graphic design and language
will be examined with a qualitative research methods of the document survey. By this way
try to reach the place and scope of the language phenomenon in graphic design as a means
of production of thinking. It’s hoped that this study guide the work on the constructing the
graphic design curriculum.
Keywords: Graphic Design, Graphic Design Education, Visual Communication, Language,
Higher Education Curriculum
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Giriş

Görsel ifade sürekli ve hızlı biçimde kendisine yeni form ve zeminler oluştursa da
iletişim olarak tanımlanan temel işlevini daima korumuştur. Grafik tasarım, bilgiyi
formülize ederek görselleştiren bir tasarım disiplini olarak insanlararası bilgi alışverişinin en eski ve etkili kanalı olan görsel iletişim için bir anlatım dili olmuştur.
Tasarım sürecinin nihai kimliğini ağırlıklı olarak sayısal ortamda oluşturmaya başladığı dönemlerle birlikte grafik tasarımı alan olarak sürekli kendini yenilemiş,
farklı disiplinlerle işbirliğine giderek kendisine yeni ifade biçimleri ve ortamları
yaratmıştır. Grafik tasarımın sadece göze değil, hareket ve sesin eklenmesiyle
çeşitli duyulara seslenen bir tasarım alanı haline gelmesiyle berabergeçmişte iki
boyutlu, durağan görseller tasarlamakla sorumlu grafik tasarımcılar artık melez
bir medya için tasarlar durumdadır (Karamustafa, 2007).
Artan ifade türleri beraberinde grafik tasarımcıya yeni içerik ve söylemler geliştirmefırsat ve sorumluluğunu getirmiştir. Tasarımcıgünlük hayatın içinde birbiriyle yarışan sayısızbenzer çalışmanın arasından sıyrılacak farklı ve özgün işleri
tasarlayabilmek içingelişeniletişim teknolojilerini takip etmek ve gerektiğinde
onları yaratıcı birer mecra halinegetirecek özgün fikirler üretmek durumundadırlar (Baranseli, 2009).Söz konusu bu üretim yoğun düşünce sürecinin ardından
başlar. Bu aynı zamanda soyut dünyaya ait kavramların gerçek dünyada sembollere dönüşerek biçim bulduğu bir süreçtir.
Tasarı zihinde başlar, eleştirel düşünme, sorgulama, analiz etme, akıl yürütme,
özgün çözümler geliştirme gibi yaratıcı bir süreçten geçerek tasarıma dönüşür.
Bütün bu yoğun, karmaşık ve üst düzey zihinsel becerilerin kullanımını gerektiren
Grafik Tasarımında, eğitim sürecinin iki temel ifade alanı üzerine inşa edilmesi gerektiği söylenebilir. Bunlar görsel ve dilsel ifade alanlarıdır. Bunun yanında dil ve
düşünce arasındaki yakın ilişki dikkate alındığında, dilin grafik tasarımı eğitiminde
gerek ifade gerekse düşünce aracı olarak hayati öneme sahip olduğu söylenebilir. Bu aracı etkili biçimde kullanamayan bir grafik tasarımcının dilin/düşüncenin
yansıma biçimlerinden biri olan görselleri de etkin olarak düzenleyip tasarıma
dolayısıyla mesaja dönüştürmesi kolay olmayacaktır.
Dilin en önemli işlevi soyut kavramları düşünülebilir kılmasıdır. Dildeki soyut
kavramların olmaması durumunda insan yalnızca somut kavramları algılayabilecektir. Soyut sözcükler olmadan onlarla ilgili tasarımlar zihinde canlanmaz
(Aksan,2006). Özgün fikirlerin zihinde canlanarakyaratıcı tasarım sürecinin ilk
tohumlarının atılması, kısıtlamalardan arındırılmış, entellektüel bilgiyi yeterli düzeyde edinmiş sağlıklı düşünce yapıları ile mümkündür. “Sağlıklı düşünme, bireyin dili işleyiş biçimini bilmesine bağlıdır. Kavramca durulmamış bir kafa açık seçik
düşünemeyeceğinden, yaratıcı olamaz (Şimşek,1983). Düşünme yeteneğimizde
başkalarının düşünme güçlerini anlama yetimiz de bizim dilden yararlanma yeteneğimiz ile sınırlıdır.”(Marshall,1974).
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Yaratıcı düşüncenin ön koşulu olarak kabul ettiğimiz dil üzerine pek çok bilim adamı tarafından yapılan tanım bu görüşü destekler niteliktedir:
Humboldt’a göre dil: “Dünyayı kavramlara dönüştürme” iken, Cassier:
“Dünyayı simgeleştirme.”, Wittgenstein ise “Dünyayı resimleme.” olarak tanımlamıştır. Watson dil ile düşünceyi özdeş görür. Vygotsky düşünce sözcüklerle açıklanmakla kalmaz, onlarla var olur der. Humboldt dilsiz düşünmenin
mümkün olamayacağını savunur. Bir toplum nasıl düşünüyorsa öyle konuşur, nasıl konuşuyorsa öyle düşünür (Cemilioğlu,2004).

Bu tanımlamalara göre; dil nasıl varlığını düşüncelerden elde ediyorsa düşüncelerin oluşumu da dil ile mümkün olmaktadır. Bilginin edinilmesi ve kullanılması
dil olmadan gerçekleşememektedir. Bu nedenle eğitim programlarının içeriği
açısından dil öğretimi temel bir gerekliliği oluşturmaktadır. Çağdaş toplum, çağdaş birey olabilme süreci, etkili iletişim becerilerini kazanabilmekle olanaklıdır.
Etkili iletişimci olabilme sürecinde anadili araçtır. Anadilinde yetkinleşme, bireyin
sosyal bir varlık olarak toplumda yer edinebilmesini, evreni algılama ve yorumlamasını, özgür ve eleştirel düşünebilmesini sağlar (Topbaş, 1998). Dille birlikte,
düşünce yapısı zenginleşir, sözcük dağarcığı giderek genişleyerek soyutlama ve
kurgulama gücü gelişir. Böylelikle dil düşünceyi, düşünce de dili sürekli etkileyerek birbirini geliştirirler (Topbaş, 1998). Anadili bireyin düşün ve duygu evrenini
oluşturur (Sever, 2000). Dil öğretimi aslında düşünce öğretimidir. Ezbercilikten
kurtulmuş düşünen bireyler yetiştirilmesinde anadili öğretimi önemli bir yer tutar.
Bu düşünceden yola çıkarak denilebilir ki dil, grafik tasarımı alanında da zihnin
etkin kullanımı ve kültürün doğru yorumlanması için doğası gereği önemli bir rol
üstlenmektedir.Buna göre grafik tasarımı eğitimi veren yüksek öğretim kurumları
da eğitim programlarını ve ders içeriklerini çağın gereksinimlerine göre nitelikleri
yeniden tanımlanan grafik tasarımcıları yetiştirmek üzere yapılandırmak durumunda kalmışlardır. Görsel ifade becerisi kazandırmanın yanısıra öğrencilerin
yazılı ve sözlü iletişim becerilerini de etkili bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak
grafik tasarımı bölümlerinin öncelikli hedefleri arasında yer almalıdır.Bu amacı
desteklemeye yardımcı olacak ders ve ders içeriklerinin dört yıllık ders programında zorunlu veya seçmeli olarak yer alması son derece önemlidir.
İsimleri ve ders programları farklılaşsa da ortak hedefleri güncel tasarım eğilimlerine yönelik öğrenci yetiştirmek olan bu programların ortak sorunlarının başında,
lisans öncesi eğitim stratejilerinden kaynaklı çoktan seçmeli sisteme alışık, sorgulamayan, popüler kültürün içinde okuma ve yazma alışkanlığını yitirmiş, teknolojiyi hazıra kolay ulaşmak için kullanan, bilgi çokluğu içinde bilgiyi sentezlemeyen,
yorum ve çözümü öğretim elemanından bekleyen öğrenci profili gelmektedir
(Mutaf, 2009).
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Ülkemizdeki grafik tasarımı bölümlerinin sayısının son yıllarda giderek artması
ilk bakışta tasarım kültürünün daha geniş bir alana yayılması ve eğitimli grafik
tasarımcı sayısının çoğalması yönünde olumlu bir algı yaratsa da söz konusu bölümlerin birçoğunda teknik altyapı ve öğretim elemanı eksikliği ve yetersizliği nedeniyle eğitim-öğretim süreci aksamakta buna bağlı olarak bu bölümlerde okuyan öğrenci profillerinde gözle görülür bir gerileme yaşanmaktadır. Tüm bunlara
ek olarak gelenekselleşmiş soru tipleriyleadayların yalnızca çizim ve ezberlenmiş
kurgulama (imgesel) becerisini ölçümleyen giriş özel yetenek sınavları bu olumsuz gidişata çanak tutmaktadır. Alana özgü bir sınav ile sözlü veya yazılı ifade
veiletişim kurma becerileri ölçülmeyen, kavramsal ve yaratıcı düşünme yönleri
gözardı edilmiş öğrencilerin eğitim-öğretim sürecinden beklentileri de teknik becerilerinin geliştirilmesinden öteye gidemiyor. Bunun sonucunda, grafik tasarımı
eğitimini salt masaüstü uygulama yazılımlarını öğrenmekle bir tutan, alan içi veya
dışı kuramsal derslere ilgi göstermeyen, ileşim kurma becerilerini ve entelektüel bilgi altyapısını geliştirmek adına yeterli çabayı sarfetmeyen öğrenci profilleri
ortaya çıkmaktadır.
Heller (2006) Temel görsel sözdizimi, kompozisyon, tipografi ve grafik tasarım
eğitimi ile ilişkili diğer becerileri öğretmenin yanı sıra, genç tasarımcıların kavramsal becerilerini güçlendirmek için eğitimlerine eklenmesi gereken konular
arasında dil ile ilgili olanlara önemli bir vurgu yapmıştır. Heller’e göre kavramsal
ve anlamlı iletişimi kolaylaştırmak için yazma, sözlü ifade, söylem, semantik ve
iletişimin temel yapısının bir parçası olarak anlatım ve hikaye anlatımı oldukça
önemlidir.
Grafik tasarımı dil becerileri ile en yakın ilişkiye sahip olan alandır. Grafik
tasarım formlarında söz ve görüntü bir aradadır. Grafik tasarımı söz ve görüntünün bir arada bulunduğu bir alan olarak disiplinlerarası bir alandır.
Bu açıdan üniversite mezunu bir grafik tasarımcı, öncelikle kendi yazı diline çok iyi hakim olmalı; çok okumalı, doğru ve etkili yazabilmelidir. Edebi
türleri yakından tanımalıdır. Kültürel dağarcığını ve deneyimlerini sürekli
olarak zenginleştiren, ele aldığı her konu hakkında hızla araştırma yaparak bilgi toplama, bu bilgiyi analiz ederek görsel çözümlere ulaştırabilme
zihinsel becerileri ile donanık olmalıdır. Bu nedenle üniversite düzeyinde
bir tasarım eğitimi içinde grafik tasarım ile ilgili alan derslerinin dışında;
mutlaka ve mutlaka edebiyat, sanat ve tasarım tarihi, göstergebilim (semiyoloji), iletişim gibi alanlarda kuramsal dersler yer almalıdır (Becer, 2009).

Bu açıdan yükseköğretim düzeyinde grafik tasarımı eğitiminin kendine özgü doğasına uygun olarak tasarlanması gerekmektedir. Grafik tasarım alanının kapsam
olarak doğru belirlenmesi, görsel plastik dil eğitimi kadar sözel dille ilişkili üretim
becerilerini geliştiren derslere gerektiği ölçüde yer verilmesi önem taşımaktadır.
Dolayısıyla bu araştırmanın problemini, sözel dilikullanma becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimin, bir iletişim disiplini olan grafik tasarımı yüksek öğretim
programlarına yansıma durumu oluşturmaktadır. Araştırmanın problem cümle-
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sini, “Grafik tasarımı eğitimi veren yükseköğretim programlarında dil becerilerini
geliştirmeyi amaçlayan derslerin oranı nedir?”sorusu oluşturmaktadır.

Yöntem

Yükseköğretim grafik tasarımı bölümü programlarında dil becerilerini geliştirmeye yönelik derslerin ağırlıklarını belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada nitel
araştırma modeli benimsenmiştir. Araştırma sürecinde nitel araştırma yöntemlerinden belge incelemeyöntemi kullanılmıştır. Türkiye’de kuruluşundanbu güne
on beş yılını doldurmuş toplam 10 üniversitede yer alan bölümlerin ders içerikleri üzerinde araştırma gerçekleştirilmiştir. Verilerin çözümlenmesisürecinde içerik
çözümlemesi yöntemlerinden kategorisel çözümleme kullanılmıştır. İki araştırmacı tarafından ders içerikleri detaylı olarak incelenmiş ve dersler dil becerilerini
geliştirme açısından araştırmacılar tarafından geliştirilen dereceli bir sınıflama
ölçeği ile sınıflandırılmıştır. Ders içeriklerini, dil becerilerini geliştirme açısından
sahip olduğu ilişkililik derecesine göre üç düzeyde sınıflandıran bu ölçeğin sınıflama ölçütleri aşağıda görüldüğü gibidir.

Çözümleme birimleri olarak kategori ve içerikleri

Dil becerileri ilişkililik çözümleme ölçeğinde kullanılan kategoriler ve bu kategorilerin özellikleri aşağıda verilen örneklerle gösterilmiştir:
1.dereceden ilişkili dersler: Bu kategoride yer alan ders isimleri ve içerikleri incelendiğinde öğrencilerin dili kullanma becerilerini geliştirmenin doğrudan amaçlandığı görülmektedir. Öğrencilerin yoğun bir şekilde yazma, okuma, düşünme,
analiz etme, yorumlama, anlatı ve sunum etkinliği içerisinde yer aldığı derslerdir.
Örnek: Türk Dili, Tasarım Okumaları, Yaratıcı Yazarlık, Reklam Analizi, Çağdaş Sanat Yorumu vd.
2.dereceden ilişkili dersler: İçerik olarak doğrudan dili kullanma becerisini geliştirmeyi hedeflemeyen ancak işleniş yöntemiyle öğrencinin alanıyla ilgili araştırma, okuma ve sınıf ortamında ders anlatma olanağı bulduğu kuramsal ağırlıklı
dersler bu kategoride yer almıştır.
Örnek: Sanat Tarihi, Grafik Sanatlar Tarihi, Kitle İletişim Kuramları, Estetik ve Sanat Kavramları vd.
3.dereceden ilişkili dersler: Bu dersler sanatsal düşünme becerileri konusunda
öğrencilerde birikim yaratma amacı taşımaktadır. Öğrencilerin sanatsal düşünme
ve ifade derinliği kazanmaları açısından bu gruba giren derslerin büyük önem
taşıdığı düşünülmektedir.
Örnek: Modern Düşünce ve Sanat, Sanat ve Tasarım Kültürü, Sanat Felsefesi, Kültür Tarihi, Mitoloji ve İkonografi vd.
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İlk değerlendirme sonrasında, ders içerikleri “dil becerileri ilişkililik ölçeği ile”
hem araştırmacı hem de araştırmacı dışında bir öğretim üyesi tarafından ayrı ayrı
incelenmiştir. Elde edilen veriler ışığında yapılan sınıflamalar karşılaştırılmıştır.
Araştırmanın güvenilirlik hesaplaması için Miles ve Huberman’ın (1994) önerdiği
güvenirlik formülü kullanılmıştır. Güvenirlik = Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş
Ayrılığı) Hesaplama sonucunda araştırmanın güvenirliği % 92 olarak hesaplanmıştır. Güvenirlik hesaplarının %70’in üzerinde çıkması, araştırma için güvenilir
kabul edilmektedir (Miles ve Huberman, 1994). Burada elde edilen sonuç, araştırma için güvenilir kabul edilmiştir.

Bulgu ve Yorumlar

Hazırlanan tabloda, çalışma kapsamına alınan on üniversitenin grafik tasarımı bölüm programlarının dil becerilerini geliştirme amacıyla ilişkililik açısından yapılan
sınıflama ve buna ilişkin yorumlar yer almaktadır (Tablo 1).
Yükseköğretim grafik tasarımı bölümü programlarında dil becerilerini geliştirme
amacı ile ilişkililik düzeyi temelinde, üniversitelere göre gösterdiği dağılım incelendiğinde, derslerin 1/3’inin birinci dereceden ilişkili derslerden oluştuğu görülmektedir. Programda yer alan dil ile ilişkili derslerin yarısından fazlası zorunlu
dersler kapsamındadır.
Programlarında dil becerilerinin gelişimine yer verme oranları açısından ilk üçte
sırayla, Dokuz Eylül Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi
yer almaktadır.Her üniversitede ortak zorunlu ders kapsamında Türk Dili dersi
verilmektedir. Ancak sözü edilen dersin pek çok üniversitede uzaktan eğitim ve
ortak çoktan seçmeli sınavlar ile sınandığı dikkate alındığında dil eğitiminin kazanımları açısından ne kadar etkili olduğu tartışılmalıdır.
Dil becerilerinin gelişimi konusunda, grafik tasarımı uygulamalarında önemli bir
yer tutan yaratıcı dil çalışmalarının sadece üç üniversitede yer aldığı görülmektedir. Bu derslere bakıldığında, Akdeniz Üniversitesinde; “Reklamda Yaratıcılık,
Yaratıcılık Teknikleri I, Yaratıcılık Teknikleri II” isimli dersler altında ele alındığı görülmektedir. Yaratıcılık ile ilgili diğer dersler, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Marmara
Üniversitesi’nde “Yaratıcı Yazarlık” adı ile yer almaktadır. Yaratıcı düşünmenin
gerek zihinsel oluşumu gerekse ifade edilişinde dil ile kurduğu yakın ilişki dikkate
alınarak bu derslerin dil becerileri ile birinci dereceden ilişkili olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Grafik tasarımı bölümü öğrencilerinin gerek üretim gerekse sunum
sürecinde kullanmaları gereken sözlü ve yazılı ifade yetilerini artırmanın önemi
dikkate alındığında sözü edilen derslerin sayısının oldukça yetersizdir.
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Tablo 1. Dil becerilerinin geliştirmeye yönelik derslerin üniversitelere göre dağılımı
(İtalik karakterle yazılmış olan dersler seçmeli derslerdir)

Dil ve düşünme arasındaki ilişki, dil becerilerinin geliştirilmesinin aynı zamandan
düşünme becerisinin gelişimi anlamına geldiği sonucuna götürmektedir. Her iki
kaynak birbirini beslemektedir. Programlarda öğrencilerin düşünme becerilerine ilişkin sadece iki üniversitede derslere rastlanmaktadır. Marmara Üniversitesi
“Antik Çağdan Günümüze Düşüncenin Gelişimi, Düşünce Tarihi I, Düşünce Tarihi
II” dersleri ile düşünceyi tarihsel bir yaklaşımla ele alırken Anadolu Üniversitesi’nin düşünceyi “Alternatif Yöntemler ile Kavramsal Düşünme” dersi ile uygulamaya dönük bir yaklaşımla ele alındığı görülmektedir. Düşünme sürecinin doğasına ve üretimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı derslerin grafik tasarımı bölümü
öğrencilerinin düşünme süreçlerine yönelik farkındalıklarının gelişmesinde ve bu
paralelde üretim sürecini kontrol etme yetilerinin de gelişmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Ancak programda yer alma oranlarının oldukça düşük
olduğu görülmektedir.
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Bir dil becerisi olan konuşma becerisinin gelişimine yönelik doğrudan dersler görülmemekle birlikte, “Anlatı Türleri I-II” ve “Sunum Teknikleri” dersleri ile Akdeniz Üniversitesi’nin programında konuşma becerisini geliştirmeye yönelik derslerin yer aldığı dikkat çekmektedir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde ise
“Reklam İletişimi, Pazarlama İletişimi ve Reklamcılık Bilgileri” dersleri ile iletişim
becerilerine yönelik derslerin yer aldığı görülmektedir.
Programda dil becerilerinin gelişimi ile ilişkili olduğuna karar verilen derslerin
yarısından fazlasının öğrencilerin görsel okuma becerilerinin geliştirilmesi üzerine olduğu görülmüştür. Bu derslerin programlarda “Tasarım Okumaları, Reklam
Analizi” isimleri ile yer aldığın görülmektedir. Bu derlserin iki üniversite dışında
tüm üniversitelerde neredeyse tamamında zorunlu ders kapsamında okutulduğu
dikkat çekmektedir. Bölümün doğası gereği görsel okuma derslerine ağırlık verilmesi normal olarak kabul edilebilir. Ancak grafik tasarımı bölümü için en az görsel
okuma becerisi kadar önemli olan dinleme, yazma, konuşma ve okuma becerilerine da ağırlık verilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.
Tabloda ikinci dereceden ilişkili olduğu düşünülen derslerin sayısı en fazla orana sahiptir. Bu bölümde yer alan derslerin dil ile olan ilişkisi sahip olduğu ders
içeriğinden ziyade dersin işleniş sürecinin özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir.Bu bölüme alınan derslerde ders süresince öğrencilerin yazılı kaynakları
okumaları, onları sözlü ve yazılı olarak ifade etmeleri üzerinde durulması dikkate
alınmıştır. Grafik tasarımı eğitiminde öğrencilerin dilsel ifade becerilerinin gelişimi üzerinde duran derslerin tarih dersleri ağırlıklı olduğu görülmektedir.
Tabloda yer alan üçüncü dereceden ilişkili dersler ise sanatsal düşünme becerileri
konusunda öğrencilerde birikim yaratma amacı taşımaktadır. Öğrencilerin sanatsal düşünme, ifade derinliği ve kültürel birikim kazanmaları açısından bu gruba
giren derslerin büyük önem taşıdığı düşünülmektedir. Bu gruba giren derslerin
Marmara Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi dışında büyük oranda seçmeli derslerden oluştuğu dikkat çekmektedir. Öğrencilerde düşünme temellerinin derinleşmesi ve sağlamlaşması açısından önem taşıyan bu derslerin sayılarının artırılması ve zorunlu olarak öğrencilere verilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.
Yükseköğretimde grafik tasarımı eğitimi programları incelendiğinde programlarda yer alan zorunlu derslerin oranının %5 ve %11 arasında değişim gösterdiği
görülmektedir. Bütün üniversiteler oranları değişmek ile birlikte dil becerilerini
geliştirmeye yönelik derslere yer vermektedir. Programlardaki seçmeli dersler
içinde dil becerilerini geliştirmeye yönelik olanların oranlarına bakıldığında, beş
üniversitenin seçmeli dersleri arasında öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeye
yönelik ders olmadığı görülmektedir. Bunun yanında, üniversiteki oranlar arasında ciddi sapmalar da dikkat çekicidir. Semeli dersler arasında dil becerilerini
geliştirmeyi amaçlayan derslerin oranının %27.2 ile %5.4 arasında değiştiği görülmektedir.
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Tablo 2. Dil kullanımını geliştirmeye yönelik derslerin program içindeki oranları

Sonuç

Grafik tasarımı eğitimi veren yükseköğretim programlarında dil becerilerini geliştirmeyi amaçlayan derslerin oranının araştırıldığı bu araştırmada sözü edilen
oranın %5 ve %11 arasında değişim gösterdiği görülmüştür. Programlarda yer
alan seçmeli dersler içinde dil becerilerini geliştirmeye yönelik olanların oranları
çalışma kapsamına alınan beş üniversitenin seçmeli dersleri arasında öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeye yönelik ders olmadığını göstermiştir. Seçmeli
dersler arasında dil becerilerini geliştirmeyi amaçlayan derslerin oranının %27.2
ile %5.4 arasında değişmektedir. Grafik tasarımı eğitimi programlarında dil becerilerini geliştirme ile ilişkili olduğuna karar verilen derslerin 1/3’i birinci dereceden ilişkili derslerdir. Programda yer alan dil ile ilişkili derslerin yarsından fazlası
zorunlu dersler kapsamındadır. Dil becerilerinin gelişimine yer verme oranları
açısından ilk üçte sırayla, Dokuz Eylül Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi yer almaktadır. Yaratıcı dil çalışmalarının sadece üç üniversitede yer aldığı görülmektedir. Bu üniversiteler Akdeniz Üniversitesinde, Dokuz Eylül
Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’dir. Programlarda öğrencilerin düşünme
becerilerine ilişkin sadece iki üniversitede derslere rastlanmaktadır. Marmara
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Üniversitesi programında düşünceyi tarihsel bir yaklaşımla ele alırken, Anadolu
Üniversitesi’nin düşünceyi uygulamaya dönük bir yaklaşımla ele aldığı görülmektedir. Bir dil becerisi olan konuşma becerisini geliştirmeye yönelik bir üniversite
dışında doğrudan dersler görülmemektedir. Akdeniz Üniversitesi’nin programında konuşma becerisi üzerine derslerin olduğu dikkat çekmektedir. Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde ise iletişim becerilerine yönelik derslerin yer aldığı görülmektedir. Programlarda dil becerilerinin gelişimi ile ilişkili olduğuna karar
verilen derslerin yarısından fazlasının öğrencilerin görsel okuma becerilerinin geliştirilmesi üzerine olduğu görülmüştür. Bu derslerin iki üniversite dışında zorunlu
ders kapsamında okutulduğu dikkat çekmektedir. Programlarda ikinci dereceden
ilişkili olduğu düşünülen derslerin sayısı en fazla orana sahiptir. Grafik tasarımı
eğitiminde öğrencilerin dilsel ifade becerilerinin gelişimi üzerinde duran derslerin tarih dersleri ağırlıklı olduğu görülmektedir. Programlarda dil ile üçüncü dereceden ilişkili derslerin Marmara Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi dışında büyük
oranda seçmeli derslerden oluştuğu dikkat çekmektedir. Öğrencilerde düşünme
temellerinin derinleşmesi ve sağlamlaşması açısından önem taşıyan bu derslerin
sayılarının artırılması ve zorunlu olarak öğrencilere verilmesinin önemli olduğu
düşünülmektedir.
Bir iletişim ve düşünce üretimi aracı olarak dili kullanma becerisinin grafik tasarımı eğitimindeki önemi çeşitli araştırmalarda da vurgulanmıştır.(Heller 2006,
Mutaf 2009, Becer 2009) Bu beceriyi geliştirmeye yönelik derslere programlarda
daha fazla yer verilerek öncelikle kendi yazı diline iyi derecede hakim olan, çeşitli konularda okumalar yapıp doğru ve etkili yazabilen, kültürel dağarcığı zengin,
kavramsal ve yaratıcı düşünme gücü yüksek grafik tasarımcılar yetiştirmek grafik
tasarımı bölümlerinin öncelikli hedefleri arasında yer almalıdır.
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Yeni Medya Reklamlarının Geleceği: Artırılmış Gerçeklik
Uygulamaları ile Kullanıcı Deneyimi Yaratmak
The Future of New Media Ads: Creating User Experience with
Augmented Reality Applications
Arş. Gör. Dr. Pelin Öztürk Göçmen
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Özet

Hızla değişen enformasyon teknolojileri, geleneksel iletişim mecralarını değiştirmekle kalmamakta, mesajın içeriğini ve mesajın göndereni ile alıcılarının buluştuğu iletişim ortamlarını da değiştirmektedir. Yeni medyanın interaktif mecralarında kırılan tek yönlü iletişim,
yerini, ürün merkezli, karşılıklı deneyim yaratan platformlara bırakmıştır. Böylelikle tüketici
zamandan tasarruf etmekte, ilgili ürün hakkında anında bilgi sahibi olabilmekte ve tüm bu
süreçte yeni deneyimler edinebilmektedir. Günümüzde rekabetin güçlenmesi, tüketicilerin
bilinçlenmesi, markaların müşterisini anlayan, ona değer veren ve daha yakın konumda olmak istemesi nedeniyle markaların, dijital ortama, başka bir deyişle yeni medya mecralarına
taşınması yetmemekte, kullanıcı deneyimini ön plana alan yaratıcı tasarımlar ile müşterisiyle iletişim kurması da kaçınılmaz olmaktadır. Bu yeni dünyaya taşınan markaların hedef
kitleye en iyi nasıl ulaşılacağı, ürünlerin/hizmetlerin yapısının hedef kitleye hangi artı değeri
yaratacağı, doğru mesajı vermek için kiminle, nasıl iletişim kurulması gerektiği gibi konulara, her geçen gün yeni cevaplar aranmaktadır. Bilgisayar ve mobil iletişim teknolojilerinin
bütünleşmesiyle mekan sınırı ortadan kalkmıştır. Artık “hangi araçla reklam/halkla ilişkiler
kampanyalarını yürüteceğiz?” sorusu yerine “nasıl bir içerikle ve hangi deneyimi sunarak
iletişim kuracağız” sorusu ortaya çıkmaktadır. En yeni yaratıcı teknolojilerin, bu soruya hangi
çözümleri önerdiği ve yaratıcı sektörlerin bu çözümleri nasıl uyguladığı, daha yeniye giden
yolda, incelenmesi gereken bir konudur. Bu çalışmada, vaka incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Artırılmış gerçeklik altyapısı ile dünya çapında reklam çözümleri üreten Blippar uygulamasının, yeni medya reklamlarının geleceğine nasıl ışık tuttuğu ve müşteri açısından nasıl
yeni deneyimler yarattığı incelenmiştir. Sonuç olarak, Blippar uygulaması ile artırılmış gerçeklik deneyimini mümkün kılan beş reklam kampanyası incelenmiştir. Bu bağlamda, yeni
medya reklamlarının gelecekte hangi yöne doğru gideceği ve kullanıcıların deneyimlerine
nasıl etki edeceği tartışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Yeni Medya, Reklam, Kullanıcı Deneyimi, Artırılmış Gerçeklik

Abstract

Rapidly changing information technologies are not only changing the traditional communication channels, but also change the content of the message and the communication
environments in which the sender and the receiver of the message meet. In interactive
new media tools, one-way communication gives way to product-centric, interactive experiences. Thus, the consumer saves time, has instant knowledge about the product and can
experience new experiences in the whole process. Moving to new media is insufficient for
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the brands, because of increasing competition, raising consumer awareness, understanding consumers of brands, valuing it and being closer. They have to communicate with the
consumers via creative designs that take the user experience to the foreground. Brands are
looking for the answers about how to reach the target audience, which structure of the services will create the surplus value to the target group, how to communicate with someone
to give the right message in the new media. With the integration of computer and mobile
communication technologies space limits are disappeared. Since then, “We will communicate with what content and what experience we offer ” is being asked instead of “ Which
vehicle we will run ads / public relations campaigns”. Creative technologies have proposed
what to this question and how to apply these solutions are the subjects to be examined. In
this study, case study method has been used. With the augmented reality infrastructure to
create world-class advertising solutions, five Blippar apps have been examined. The future
of new media ads and the prospective user experiences with augmented reality apps has
been studied. As a result, five augmented reality advertising campaigns have been analyzed. In this context, how new media ads will go in the future and how they will affect users'
experiences have been discussed.
Keywords: New Media, Advertising, User Experience, Augmented Reality
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Giriş

Artırılmış gerçeklik teknolojisi, sanal gerçekliğin yayılması ve bir adım öteye taşınmasıyla günlük hayatımızda hızla yerini almaktadır. Sanal gerçeklik, enformasyonun uzaysal mekanda dönüşümüdür. Gerçek ortamdan bağımsız, yapay bir
ortam sunmaktadır. Artırılmış gerçeklikte ise ortama bağlı olarak sanal veriler
sunulmaktadır.
Artırılmış gerçeklik, sanal gerçekliğin bir varyasyonudur. Sanal gerçeklik, kullanıcıya çoklu sensör yöntemleri ile bilgisayar tarafından oluşturulmuş, üç boyutlu
simülasyonlarla, etkileşimli ve gerçek zamanlı bir dünya sunan bilgisayar arayüzü
olarak tanımlanmıştır (Hua, 2006: 28). Sanal gerçeklikte kullanıcı, çevresindeki
gerçek dünyayı algılayamadığı yapay bir ortamdadır. Artırılmış gerçeklik ise dijital
olarak bilgisayar tabanlı üretilmiş,imaj, ses, video gibi multimedya ögelerle zenginleştirilmiş verilerin gerçek zamanlı ortam üzerine çakıştırılmasıyla oluşturulur.
Başka bir deyişle artırılmış gerçeklik, gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerin
bilgisayar tarafından üretilen ses, video, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen canlı, doğrudan veya dolaylı fiziksel görünümüdür. Bu
konsept kısaca gerçekliğin bilgisayar tarafından değiştirilmesi ve zenginleştirilmesidir.Artırılmış gerçeklik teknolojisi, kişinin gerçekliğe bakış açısını genişletme
fonksiyonu görür. Zenginleştirme gerçek zamanlı olarak gerçekleşir ve çevredeki
elementler ile etkileşim içerisindedir. Teknik olarak artırılmışgerçeklik beş duyumuzu da etkileyecek şekilde kullanılabilir ama günümüzde kullanımı daha çok
görsel algımız üzerine yoğunlaşmaktadır (Kipper ve Rampolla, 2012: 4). Artırılmış
gerçeklik teknolojisi ile zenginleştirme gerçek zamanlı olarak gerçekleşir ve çevredeki elementler ile etkileşim içerisindedir. Gelişen artırılmış gerçeklik teknolojisi sayesinde kullanıcının, çevresindekiveri ile etkileşime girmesi ileveri dijital
olarak zenginleştirilebilir hale gelmektedir.
Artırılmış Gerçekliğin ilk ortaya çıkışı MIT profesörü Ivan Sutherland’ın 1960’lardaki çalışmalarına dayanmaktadır. 1968 yılında ilk AG sistem prototipi olarak
başa takılan göstericiyi sunmuştur. İlk başa takılan göstericinin ağırlığı çok fazla idi ve bundan dolayı tavan döşemesine bağlanarak kullanılmıştı (Sutherland,
1968: 758). Sutherland’ın prototipi Artırılmış Gerçekliğin teorik açılımı yapılmadan önce ilk sanal gerçeklik sistemi olarak görülmüştür.Öte yandan artırılmış
gerçeklik, sanal gerçeklikle her zaman yakın ilişki içerisinde olmuştur. Artırılmış
gerçeklik terimi, 1990 yılında Boeing’deki bilgisayar sistemlerindeki araştırmacı
Thomas Caudell tarafından uçak üreten çalışanların taktığı gösterici sistemi tanımlamak için kullanılmıştır. Bu göstericileri takanlar, yapım aşamasındaki uçağın
yüzeyleri üzerinde, kabloların nerelerden geçeceğini sanal diyagramlar halinde
görebiliyordu. Gerçeklik -Sanallık sürekliliği arasındaki ilişki 1994 yılında Milgram’ın tanımladığı şekilde kabulünü korumaktadır (Görüntü 1).
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Görüntü 1. Gerçeklik-Sanallık sürekliliği (Milgram, 1994)

Milgram’a göre gerçek ortam ve sanal ortam arası bir süreklilik tanımlanır. Bu sürekliliğin bir ucunda herhangi bir donanım kullanmadan çıplak gözle algıladığımız
bir dünya yer alırken diğer ucunda tamamen bilgisayar üretimi bir dünya bulunmaktadır. Ara geçişler ise gerçek ve sanal ortam nesnelerinin bir arada sunulduğu
karma gerçeklik olarak tanımlanmıştır (Milgram, 1994: 285). Artırılmış gerçeklikte gerçek ortam sanal ortama göre daha baskın durumdadır. Sanal gerçeklikten
farklı olarak artırılmış gerçeklik, kullanıcının sanal objelerle birleştirilmiş gerçek
dünyayı algılamasına olanak tanır.
Azuma artırılmış gerçeklik sistemlerini; gerçek ortamda sanal ve gerçek objelerin
kombinasyonu, gerçek zamanlı etkileşim, gerçek ve sanal objelerin birbirleriyle
3 boyutlu ortamda hizalanması olmak üzere üç temel üzerine tanımlanmıştır
(1997: 358). Azuma’nın bu tanımlaması, artırılmış gerçeklik üzerine en genel bakışı oluşturmasından ve çalışmaları sınırlamayan temel ilkeler sunmasından dolayı
akademik dünyada geniş kabul görmüştür.
Azuma’nın ortaya koyduğu bu temel düşünüldüğünde,örneğin filmlerde sanal ve
gerçek objelerin biraraya getirilmesine rağmen etkileşimin yer almaması durumunda artırılmış gerçeklikten söz etmek mümkün olmamaktadır.Öte yandan bir
maç yayınında dijital ortamda oluşturulan sanal çizgilerin görüntüyle etkileşim
içerisinde gerçek zamanlı olarak sunulması ise artırılmış gerçeklik kapsamı içine
girmektedir.
Azuma, çalışmasında tıbbi görselleştirme, üretim ve tamir, bilgi notları, robot yolu
planlama, eğlence ve askeri havacılık olmak üzere 6 farklı alan üzerinde kullanımına dikkat çekmiştir (Azuma, 2001: 358). Zaman içerisinde artırılmış gerçeklik,
bu alanların dışında reklamcılık ve eğlence sektörü alanında büyük ilerlemeleri
de beraberinde getirmiştir.
1999’da Hirokazu Kato ve Mark Billinghurs açık kaynak kodlu yazılım AR-ToolKit’i
kullanıma sunmuştur. Basılı işaretçilerin kullanımıyla bu yazılım artırılmış gerçekliğin kişisel bilgisayarlar üzerinden görüntülenmesini sağlamıştır. Günümüzde
web üzerinden sunulan Flash tabanlı birçok artırılmış gerçeklik uygulaması
AR-ToolKit kullanılarak yapılmaktadır.
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2000’lerde teknolojideki büyük gelişmeler artırılmış gerçeklik sistemlerinin kullanımını için önemli bir zemin hazırladı. Telefonların GPS ve kamera gibi özellikleri
üzerinde barındırması, kablosuz ağların geliştirilmesi ve sonuç olarak akıllı telefonların ortaya çıkışı,bu teknolojinin günlük hayata dahil olmasını sağladı.Bu akıllı
telefon üreticileri de IOS ve Android gibi farklı platformlar üzerinden uygulamalar
sundular.Günümüzde bu uygulamalar birçok insan tarafından kullanılmakta ve
hayatımızı kolaylaştırmaktadır (Alem, Tony, 2011: 87).
Artırılmış gerçeklik, sadece görsel algımızla sınırlı olarak düşünülmemelidir. Diğer
duyularımızla gerçek ortam arasına bir katman olarak da eklenebilir. Ancak çalışmalar, daha çok veri sunulabilmesinden ve kullanım alanının genişliğinden dolayı,
görsel ortam üzerine yoğunlaşmakta ve uygulamalar üretilmektedir (Reicher,
2004: 4).

Görüntü 2. Artırılmış gerçekliğin gerçekleşme süreci

Görüntü 2’de de görülebileceği gibi temelde artırılmış gerçeklik sistemi için gerekli olan elemanlar kameralar, takip duyarlılık sistemleri, işlemciler ve göstericilerdir. Böylelikle alınan görüntü üzerindeki işaretçinin tanınması, görüntünün işlenmesi ve nihai olarak istenen görüntülemenin, gerçek ortam üzerinde oluşması
mümkün olmaktadır.
İnternet reklamcılığı, temel özellikleri açısından diğer reklamcılık türlerine benzemekle birlikte etkileşimi, ölçülebilirliği ve tüketicinin sürece dahil olabilmesini
mümkün kılmaktadır. İnternet reklamcılığının sahip olduğu özellikler, artırılmış
gerçeklik teknolojisinin kullanımı ile geleneksel reklam mecralarına eklemlenebilmektedir. Böylece, günden güne yeni teknolojiler karşısında gücünü kaybeden
geleneksel mecraların dönüşümü sağlanmış olmakta; ayrıntılı bilginin reklama
arttırılmış gerçeklik teknolojisi ile eklenmesi sonucu firmaların reklama ayırmaları gereken bütçe azalabilmekte; hazırlanan mecra yazılımları ile pazarlama
karmasının pek çok faaliyeti eş zamanlı olarak tek merkezden yapılabilmekte;
reklamlar, geleneksel medya üzerinde de internette mevcut olan özellikleri barındırabilmektedir.
Geleneksel reklam mecralarında reklamı kimin gördüğü tam olarak bilinemediğinden, ölçümleme de sağlıklı bir şekilde yapılamamaktadır. Oysa artırılmış gerçeklik uygulamaları ile reklamı gören kişinin tüm özellikleri reklam veren tarafın-
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dan görülebilir, dolayısıyla reklam kolaylıkla ölçümlenebilir olmaktadır. Ayrıca bu
platform, reklam ile tüketicinin etkileşimini mümkün hale getirdiğinden ilgi çekici
yeni bir reklam mecrası olarak tüm dünyada kullanılabilmektedir.
Tüketici, geleneksel mecralar üzerinde etkileşimli hale getirilmiş reklam ile karşılaştığı anda sürece dahil olabilmektedir. Kullanıcıların da katkı sağlayacağı bilgi
beslemeleri ile reklam veren tarafından verilen standart içeriğin, ağ alt yapısını
kullanarak zenginleştirilmesi mümkün olmaktadır.
Yurtdışında artırılmış gerçeklik teknolojisinin reklamcılık alanındaki uygulamaları
oldukça yaygındır. Örneğin American Apparel markası artırılmış gerçeklik uygulamasını kullanarak mağazadaki müşterilerine ürünün farklı renklerini görme ve
ürünü almış olan diğer müşterilerin tecrübelerini okuma imkanı sağlamaktadır.
Volkswagen de lansman kampanyasını yürütmek için geleneksel bir mecra olan
gazeteyi artırılmış gerçeklik uygulaması ile beraber kullanmıştır.Türkiye’de ise
2013 yılında Blippar’ın Milliyet ile yaptığı iş birliği ile Türkiye’de ilk kez bir gazete,
artırılmış gerçeklik teknolojisi ile interaktif hale getirilmiştir. Milliyet okuyucuları
haberleri sadece okumakla yetinmeyip videolarını izleyebilmiş, fotoğraf albümlerine göz atabilmiştir. Aynı dönemde MediaCat dergisi kapağı da interaktif hale
gelmiştir. Selçuk Erdem’in Blippar ve Cafe Crown iş birliği için özel olarak çalışmış
olduğu karikatürler ile Café Crown da geleneksel mecralarını interaktif hale getirmiştir.Bu uygulamalara dünya çapında pek çok örnek vermek mümkündür.
Artırılmış gerçeklik teknolojisinin farklı alanlardaki uygulamalarının tartışıldığı çalışmalar, (Zhou, Duh, Billinghurst, Zlatanova, Weng, Cheng, Wang, Liu, Wagner,
Schmalstieg, Vekshyn, Tkachuk, Papagiannakis, Singh, Magnenat-Thalmann, Huang, Alem, Livingston, Furth, Feiner, MacIntyre, Seligmann, Chapman, Caudell,
Mizell, Butchart, Bimber, Raskar, Bajura, Fuchs, Ohbuchi, Akman vb.) artırılmış
gerçekliğin reklamcılık alanındaki uygulamalarına da değinmekte, yeni önerilerde
bulunmakta ve bu teknolojinin kullanımının sonuçlarına odaklanmaktadır.
Reklam sektöründe 2010 yılından bu yana en hızlı büyüyen mecra dijital olmuştur. Dijital dünya kendi içindeki sosyal medya, display, search, video gibi platformlar ile her geçen gün reklam pazarından daha fazla pay almaya devam etmiştir. Interactive Advertising Bureau (IAB) Türkiye organizasyonu IAB Türkiye, dijital
reklam harcamaları raporuna göre 2016’nın ilk yarısında ülkemizdeki dijital reklam yatırımları 927,6 Milyon TL olmuştur.Dijital yatırımlar, büyümenin lokomotifi olmayı sürdürmektedir.Dijital mecraların büyümesinin yanında halkla ilişkiler
faaliyetlerinin de dijitalize olması, şirketlerin gündemine girmiştir.ABD’de dijital
reklam yatırımları ise 32,7 Milyar $'a ulaşmıştır.
Marketer tarafından yapılan araştırmaya göre ABD’de 2016 yılında 30,7 milyon
olan artırılmış gerçeklik kullanıcı sayısının bu yıl 40 milyona, 2019’da ise 54,4
milyona yükselmesi beklenmektedir (Öney, 2017: 1). 21,000,000’dan fazla çeşitli
markanın logosu, billboard reklamı ve ambalajı için Blippar uygulaması kullanıl-
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mıştır.
Kendi deyimiyle Blippar, web sayfasında da söylendiği gibi,görüntü tanıma, artırılmış gerçeklik ve bilgisayarlı görme teknolojilerinden yararlanarak, akıllı cihazlar
ile gerçek dünya üzerinde sanal gerçeklikler üreten bir firmadır.Blippar uygulaması, “blipps” olarak adlandırılan teknoloji yardımıyla marka iletişimini dijital
deneyimler ile harmanlamaktadır ve firma bunu görsel pazarlama olarak tanımlamaktadır.Blippar, markayı, markanın potansiyel ve/veya mevcut müşterisi ile
buluştururken, artırılmış gerçeklik kampanyası ile her iki tarafa da ilham verebilecek derinlemesine diyaloglar yaratmayı da amaç edinmiştir.

Yöntem

Bu çalışmada, vaka incelemesi yöntemi kullanılarak Blippar uygulaması ile artırılmış gerçeklik deneyimini mümkün kılan beş reklam kampanyası incelenmiştir.
Bunlar, Maybelline, Justin Bieber, Immediate Media, Argos ve Coca Cola&Spotify
reklam kampanyalarıdır.

Maybelline Kampanyası

Görüntü 3. Maybelline L’Oreal kampanyası

2012 yılında yürütülen Maybelline, L’Oreal kampanyasında, yeni seri oje tanıtımı
için Blippar uygulaması kullanılmıştır. Maybelline, popüler Amerikan dergilerinde
yayınladığı reklamlarında, dergi sayfası üzerinde, artırılmış gerçeklik teknolojisi
ile oje renginin kendi tırnağında nasıl göründüğünü deneme olanağı yaratmıştır.
Bu reklamda okuyucular ortalama 4 dk boyunca Blippar uygulamasını kullanarak reklamın içinde yer almıştır.Yüzde ondan fazla okuyucunun ise kampanyayı
sosyal medya hesaplarında paylaşmış olduğu görülmüştür.Kampanya süresince
Maybelline, hangi oje renklerinin tercih edildiği yönünde de veri toplamıştır.
Böylelikle trend renklerinin hangisi olacağı konusunda bir öngörü oluşturduğu
da söylenebilir. Başka bir açıdan bakılacak olursa, görmeye çok alışık olduğumuz,
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trendlere uygun bir kadın yüzü, parlak ojeler ve ürün görselinin yer aldığı; tipografik düzenlemesinin de dikkat çekici olduğu söylenemeyen bu sıradan sayılabilecek dergi reklamı, artırılmış gerçeklik teknolojisi ile ilgi çekici bir kampanyaya
dönüşmüştür.

Justin Bieber Kampanyası

Görüntü 4. Justin Bieber kampanyası

2012 yılında Justin Bieber,albüm satışlarını arttırmak ve başlayacağı turnesi hakkında konuşulmasını sağlamak için artırılmış gerçeklik uygulaması Blippar ile
çalışmıştır.Bu kampanya ile kendisiyle sanal selfie çekilmesi hedeflenmiştir.Tüm
dünyadan milyonlarca kullanım ile tüm zamanların en çok kullanılan artırılmış
gerçeklik reklamına imza atılmıştır.Özellikle genç kızlar arasında bu selfielerin
sosyal medyada sıklıkla paylaşıldığı görülmüştür.Bunun yanısıra Bieber hayranları olarak tanımlayabileceğimiz bu kitle hakkında, çeşitli veri kazıma yöntemleri
ile şarkıcının elinde oldukça anlamlı ve güncel bir veri seti bulunması mümkün
olmuştur.

Immediate Media Kampanyası

2014 yılında Immediate Media, bünyesinde yayımladığı Radio Times, Good Food,
Match of the Day ve diğer dergilere, artırılmış gerçeklik teknolojisi ile interaktif
oyunlar, animasyonlar, videolar ve ekstra sayfalar eklemiştir. Bu şekilde 240.000
tekil kullanıcı, yaklaşık iki milyon defa bu içeriği görüntülemiştir.Bu durumu, dergilerin okuyucu sayısında anlamlı bir artış takip etmiştir.Immediate Media, dergilerinin kendisini, kendi reklam mecrası gibi kullanmakla kalmamış; sınırlı sayfalı
bir dergiye sınırsız denebilecek içerik ekleyerek Blippar ile yepyeni bir anlayış getirmiştir.
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Görüntü 5. Immediate Media dergi tasarımı

Argos Kampanyası

2013 yılında, İngiltere’nin en büyük perakende mağazalarından birisi olan Argos,
yeni yıl alışverişini kolaylaştırmak için, katalog üzerinden, artırılmış gerçeklik uygulaması ile satın alma işleminin tamamlanmasını sağlamıştır.Firma tarihindeki
en ünlü katalog olmasının yanı sıra, 21.000’den fazla müşteri, kampanyayı sosyal
medyada paylaşmış ve on haftada 929.000 kişinin uygulamayı kullandığı raporlanmıştır.

Görüntü 6. Argos kataloğu

Coca Cola ve Spotify Kampanyası

2014 yılında, Coca Cola, İngiltere’de Spotify işbirliği ve Blippar desteği ile 250 ml
teneke kutularını taşınabilir müzik kutusuna dönüştüren bir kampanyaya imza atmıştır. Coca Cola tüketicileri, artırılmış gerçeklik uygulaması ile interaktif Spotify
müzik kutusuna dönüşen teneke kutular üzerindeki noktalar aracılığıyla İngilte-
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re’nin o andaki en iyi elli şarkısını, akıllı telefonları aracılığı ile dinleyebilmişlerdir.

Görüntü 7. Coca-Cola & Spotify kampanyası

Sonuç

Geçmişten günümüze çeşitli ürünlerin reklamlarını tüketici ile buluşturarak varlıklarını sürdüren reklam mecraları, yapıları gereği tek yönlü bir iletişim sağlayabiliyorlardı. İnternetin ve mobil iletişim cihazlarının büyük yol katetmesi, reklam
mecrası olarak önemli roller edinmelerine neden oldular. Bunun başlıca nedeni ise iletişimde “etkileşim” sunmaları oldu.Artırılmış gerçeklik uygulamalarının
360 derece pazarlama entegrasyonu sağlaması ise yeni bir reklam platformunun
tasarlanmasını zorunlu hale getirmiştir.Artırılmış gerçeklik donanımları kısa sürelerle yenilenmekte, yeni donanımlar sistem içerisine dahil olabilmektedir.Örneğin Azuma (1997, 356) artırılmış gerçeklik göstericilerini sınıflandırırken tablet
göstericilerden bahsedememiştir.Bugün ise tablet ve akıllı telefonlar, en çok kullanılan artırılmış gerçeklik gösterici türlerindendir.Bu çalışmada, artırılmış gerçeklik altyapısı ile dünya çapında reklam çözümleri üreten Blippar uygulamasının,
yeni medya reklamlarının geleceğine nasıl ışık tuttuğu ve müşteri açısından nasıl
yeni deneyimler yarattığı incelenmiştir. Örnek olarak ele alınan beş kampanyada da tasarım dilinin oldukça alışılagelmiş olduğu görülmüştür. Ancak artırılmış
gerçeklik teknolojisi ile kampanyanın yarattığı deneyimler oldukça yaratıcıdır.
Hedef kitlenin ilgisini çekecek, özellikle sosyal medya üzerinden bir nevi e-wom
ile kampanyaların kulaktan kulağa yayılması esas alınmış; bu şekilde bilinirliğin
artması bir yana satışların artışı da gerçekleşmiştir. Bu örnekler üzerinden, farklı
deneyimler sunabilen, kullanıcı deneyiminin birincil öneme sahip olduğunun farkında olan, içeriği hayallerin ötesinde zenginleştirebilen ve yeni elektronik mecralar üzerinde gerçek kişilerin tanıtıma katkı sağladığı faaliyetlerin, reklamcılığın
geleceğinde önemli rol oynayacağı söylenebilir. Ancak bu kampanyaların tasarım
elemanlarının da bu yeni deneyimlere paralel olarak yeni ve heyecan verici olması, kampanyaların hedeflerine daha uygun olacaktır.
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Nesnelerin Etki Alanı: Sanat Yapıtındaki Değişim
Impact area of Objects: Changes of Artwork
Arş. Gör. Sabriye Öztütüncü
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü

Özet

Toplumsal kimliği oluşturma yollarından biri olan nesneler ve nesnelerin taşıdıkları imgeler,
sanat yapıtları üzerindeki değişim sürecinde önemli ölçüde etkili olmuşlardır.
20.yy’a damgasını vuran, kaynağını tüketim toplumu sürecinden alan hazır nesnelere dayanan
Kavramsal Sanat çalışmaları, tüm Batı ve Batılı ülkelerde Gösteri Sanatı, Vücut Sanatı (Body
Art), Yeryüzü Sanatı (Land Art), Video Sanatı, Nesne Sanatı (Object Art) ve Nesnesiz Sanat
(Artless Art) gibi yaklaşımlarla karşımıza çıkmaktadır. Bu anlayışla birlikte nesnelerin kazanmış
oldukları anlamlar, imgeler, kavramlar ve düşünceler bir arada tutularak oluşabilecek sanat
kavramları problemleri giderilmeye ve nesnelerin sanat eserleri üzerindeki etkileri anlaşılmaya
çalışılmıştır. Nesnenin yeniçağda yeniden tanımı ve sanat yaklaşımları içindeki oluşumu, sanatçıların sahip oldukları üslup farklılıkları ile eserlerinin anlatım amaçlarına göre değişmektedir.
Alışılagelmiş nesne tanımı ile ilgili karşımıza çıkan anlam problemlerinden dolayı içinde yaşadığımız toplumun kültürel yapısının gelişimine ve birey-toplum üzerindeki etkisine kayıtsız kalınamamıştır. Sanatçıların imgeler ve nesneler arasındaki aracı rolünü büyük oranda üstlenmiş
olmaları kavramsal anlamda ortaya çıkan problemin en önemli çözüm yöntemlerden olmuştur.
Karşımıza çıkan en önemli problem nesnelerin yeni ve farklı tanımlar ile anlamlandırılabilir
olmasıdır. Bu amaçla; özellikle tüketim kültürünün oluşturmuş olduğu toplumsal dinamikleri,
sanatçılar ve eserleri üzerinden gözlemlemek amaçlanmıştır. Araştırma yöntemi ile nesnelerin
etki alanları incelenerek, maddi kültür nesneleri, birey ve toplumların düşündüğü, eyleme geçildiği biçimde anlamlandırılacaktır. Araştırma konumuz ile hedeflenen şey, yaşadığı toplumun
süreçlerini gözlemleyen, tanımlayan, sorgulayan sanatçı ve eserleri üzerinden yaşanılan toplumun dinamiklerini gözler önüne sermektir. Bu bağlamda, yaşanılan toplumun sanatsal kimliğini oluşturma yollarından da biri olan ve düşünce çevremizi saran nesneler, ait olduğu kültürün
kimliğini taşımakla birlikte, yaşanılan zaman ve süreç içerisinde içinde bulunduğu topluma
özgü yeni imgeleri de oluşturur. Nesneler, bu yönü ile gelmiş geçmiş tüm yaşanmışlıklara yeni
kavramlar da getirebilen bir yapıdadır. Sonuç olarak, sanat yapıtındaki değişim süreçlerini ele
alırken toplumların yaşanmışlıkları üzerine şekillenen nesnelerin sahip olduğu anlamlar ve imgeler üzerinde düşünmemiz, oluşan yeni imgeleri anlamamız ve açıklamamız gerekmektedir.
Bu hususta ele alıp üzerinde durduğumuz sanatçılar ve sanat yapıtlarına yaklaşım biçimleri 20.
Yüzyıl sanat sürecinde de etkili olmuş olan sanat kuram ve eleştiri yöntemlerini içermelidir.
Araştırmamızda izleyeceğimiz yol bizlerin böylece sanatçı ve yapıt merkezli yaklaşım biçimlerini kullanmamıza ortam hazırlayacaktır. Ele alınan yapıtın birden çok anlama gelmesindeki
temel özelliği olan çok anlamlılık içeren durumuna açıklık getirebilmek adına kullanacağımız
yaklaşımlar bizlerin doğru yönde ilerlememizi sağlayacaktır. Her yeni ve eski sanat eserinin
yenilikçi bir bakış açısıyla değerlendirilme gereksinimi vardır. Sanatsal uygulamalardaki imge
farklılıkları ve tüketim toplumunun hızlı gelişen mantığı sebebiyle geleneksel-klasik anlamdaki
ölçütlerdeki değişimlere bağlı olarak çağdaş sanatın yarattığı ürünlere yaklaşım biçimleri de
değişmektedir.
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Bu anlamda, kuram ve eleştiri anlamında her sanat ürününün yenilikçi, farklı bakış açılarıyla
değerlendirilmeye ihtiyacı vardır. Böylece nesnelerdeki imgeler sanatçı ile toplum arasındaki
iletişim kültürün bir parçası olmaktadır.
Anahtar Sözcükler: İmge, Nesne, Kavram, Sanat Eseri, Sanatçı, Tüketim Toplumu

Abstract

Objects which one of the ways to build social identity and images that objects hold with in
effected significantly during the period of changes of art. Conceptual art works which widely marked 20th century and originated from consumer society, appeared within western
countries as Body Art, Land Art, Video Art, Object Art and Artless Art has. According to this
understanding, meanings, images and thoughts objects gained, has been tried to combined
and tackle problems of art concepts. Hereby, effects of objects on art has been tried to
understand. The formation of the object in the new era, the redefinition and the artistic
approaches, varies according to the style differences of the artists and the narrative purposes of their works. Due to the emerging sense of problem related to conventional object
definition, we could not remain in different to the development of the cultural structure of
the society we live in and the influence on the individual-society.
The fact that the artist has undertaken the role of intermediary between the objects and
the objects has become the most important solution method in conceptual meaning. The
most important problem that comes to mind is that objects can be interpreted with new
and different definitions. Inparticular the social dynamics, artists and works of which the
consumption culture has formed targeted to observe on artists and their arts. By studying
the fields of influence of objects by means of research, material cultural objects will be
interpreted in such a way that the actions of individuals and societies are considered. What
is aimed with the research position is to present the dynamics of the society that is experienced through the artists and their work that observe, define, question the processes of the
society in which they live. In this context, the objects that surround the circle of thought,
which is also one of the ways of creating the artistic identity of th living community, carries
the identity of the cultural identity it belongs with and creates new images specific to the
collecting process.
Objects have a structure that can bring new concepts to all past experiences. As a result,
when we deal with the process of change in thearts, we have to understand that we have
objects shaped on the experiences of the societies and we do not think on the images, we
have to understand and explain the new images that are formed. The forms of approach to
artists and works of art that we have dealt with in this issues hould include methods of art
theory and criticism that have been influential in the 20th century art process. The way we
will follow in our research will thus create an environment in which we cannot use artists
and art-centered approaches. The approaches we use to clarify them ultifaceted situation,
which is the main feature of multiple interpretations of the work being handled, will ensure
that we do not proceed in the right direction.
Every new and old art work need sto be evaluated from an innovative point of view. Due
to the image differences in artistic practices and the rapidly evolving logic of the consumer
society, the forms of approach to the products created by contemporary art are also changing due to the changes in the criteria of traditional-classical meaning. In this sense, every
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art product in terms of theory and criticism needs to be evaluated with innovative, diverse
perspectives. Thus, the objects in the objects are a part of the cultural communication between the artist and the society.
Keywords: Image, Object, Concept, Artistic Artist, Artist, Consumption Society
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Giriş

1960’lı yıllarla birlikte, tüm batıda ve batılı ülkelerde görülen Kavramsal sanat
eğilimleri, 20. yüzyıla damgasını vurmuştur. Kavramsal sanat; Gösteri Sanatı, Vücut sanatı, Yeryüzü sanatı, Video sanatı, Nesne sonrası sanat, Nesnesiz sanat gibi
yaklaşımları da kapsamaktadır. Bu anlayışta kullanılan hazır malzemeler nesneler
değil, kavramlar, imgeler ve düşünceler sanat eseri olarak algılanmaktadır.
Nesnelere değinmeden önce Baudrillard’a göre; tüketilen şeyler arasında diğer
nesnelerden daha güzel, daha kıymetli, daha eşşsiz tüm diğer nesneleri özetlemesine rağmen otomobilden bile daha fazla yan anlamla yüklü olan en güzel tüketim
nesnesi: Beden. Bedenin statüsü bir kültür olgusudur. Hangi kültür olursa olsun
beden zihinsel temsile bağlı fetiş yada tüketim nesnesi olarak kabul görmektedir
(Baudrillard, 2013, s. 149).
Nesnelerin anlamlandırılmasında sanatçı merkezli ve yapıt merkezli yaklaşımlar
dikkate alınarak “ Bir tasvir, gerçeğin bir anından başka bir şey değildir; her imge
bir an’dır. Tıpkı uzaydaki herhangi bir noktanın bir X zamanın anı gibi. Aynı zamanda bir Y uzantısının yansıması olduğu gibi. Bu zaman donup kalmış mıdır? Yoksa
tam tersine potansiyeller mi üretir? Hiçbir oluş, hiçbir yaşam olasılığı “yaşanmışlık” barındırmayan bir imge, ölü bir imge değil midir?” (Baudrillard, 2013, s. 160)
gibi yaklaşımlar ele alınmaktadır.
Kullanılan hazır nesnelerin, sanat yaklaşımları içindeki oluşumları ve sanatçıların
üslup farklılıklarına göre anlatım aracı olarak ele alınış biçimleri hazır malzeme
olarak kullanılan “nesnenin” tanımını değişmiştir. Sanatın gelişim süreci içerisinde
hemen her resimde yer alan nesne, kendisine yeni anlamlar yüklenen bir anlatım
aracı olarak varlığını sürdürmektedir. Dönemler ve sanat akımları altında incelendiğinde her akım için ve akımda yer alan her sanatçı için farklı anlamlar taşımaktadır. Akımın felsefesi ve anlayışı doğrultusunda nesnelerin anlamları değişim
gösterir. Örneğin; soyut ve soyutlama da gerçek görüntüsünden arındırılırken, realist yaklaşımda tüm gerçekliği ile yapısını korumakta, duyguların dışavurumunda
sanatçının iç dünyasını yansıtan imgelere dönüşmektedir. Sanat eseri malzemesi
olarak nesne kullanımı tüm sanat yaklaşımlarını etkileyen ve her sanatçıya yepyeni anlatım yolları açan, önemli bir ifade aracı olmuştur.
Sanatçılar ve ressamlar eserlerinde kullandıkları nesneleri farklı yorumlamakta,
üsluplarına uygun teknik ve malzemelerle çalışmaktadır. Sanatçılar eser üretim
sürecinde, günlük reel yaşamında edindiği izlenimlerle, seçili nesneleri kendi kurguları içinde anlamlandırarak eserlerini oluşturmaktadır.

Plastik Sanatlarda İmge, Amaç ve Araç Bağlamında Nesne

Plastik sanatlarda nesne; düşünme, algılama, anlama ve tasarlama amacıyla var
olan belirli bir imgeyi taşıyan-aktaran araç durumundadır. Sanat yapıtına yaklaşım
biçimleri, nesnenin eserle birlikte tanımı ve izleyicide bıraktığı anlam ile en önemli
işlevlerinden biri olan amaç kısmını tamamlamış olur. Sanat eserinde seçilen nes-
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neler; sanatçının yaşadığı tolumdan edindiği kültür, psikolojik yapısı, betimlemek
istediği imge, üretim amacı ve aracı ola n nesnenin yapısını yansıtan bir tavır içerisinde olmalıdır. Nesneler üretim, kullanım ve ihtiyaç amacına göre hazırlanmaktadır. Amaç ve araç bağlamında insanların yaşam standartları, yaşadıkları kültür ve
çevreleri değiştikçe nesnelerin bizler üzerindeki etkisi de değişmeye başlamıştır.
Eser üretiminde kullanılan nesnelerin iki önemli yaklaşım biçimi ile betimlenmesi
gerekmektedir.
1. Sanat yapıtının imge-düşünce süreci
2. Sanatçının amaç ve hedefi
Mant'ın da makalesinde belirttiği üzere; Marchel Duchamp’ın ifade ettiği gibi:
Resmi bir ifade aracı olarak görüyorum, bir amaç değil. İfadenin araçlarından birisi, yaşamın tüm amacı değil. “Arz-talep ilişkisine dayalı sanat piyasası koşullarının;
sanat adı verilen özel üretimi gerçekleştiren sanatçı, bunu entelektüel ve ekonomik birikime sahip kişi ve kurumların oluşturduğu bir alıcı kesimi ve bu iki grubun
ortak noktası olan sanat eseri her iki tarafın da ihtiyaçları doğrultusunda ekonomik ve kültürel nedenlerle arz edecek aracı konumundaki bir sanat taciri üzerine
kurulduğu görülmektedir (Üstünipek, 2007, s.301).
Bu bağlamda; günlük sıradan malzemelerin veya seri üretim malzemelerin kullanımı ile 1950’den sonra sağda solda bulunan nesneler kullanılarak üretilen yapıtları tanımlamak amacıyla kullanılan bir terim olarak “asamblaj” tanınmıştır (Susie
Hodge, 2013, s.20).

Sanat Eserleri Üzerinden Değerlendirme

1950’den sonra başlayan Pop sanat, nesneyi imgesiyle bütünleşmiş olarak tekrar
ele almaktadır. Sanatçı, “sanatı sadece yapmak değil; soran sorgulayan, izleyen/
gören, düşünebilir, çözümlenebilir, düşünsel açılımlar olarak görürür. (Yılmaz,
2012, s. 105).
Klasik resimde ise nesne kendi öz varlığını anlatırken bir gerçeklik olarak vardır.
Nesneler, Kübizm’deki boşluğun çözümlenmesinde bağımsız bir yer tutmaktadır.
Soyutlama da nesne parçalanırken, Dada ve Sürrealizm nesnenin yeniden canlılık
kazanmasına olanak vermektedir (Berk ve Turani, 1981, s.166).
Pop sanatla sanatçının protestosu başlamakta ve Yeni Gerçekçilik’le etkili olmaktadır. Yeni Gerçekçiler, durmadan değişen modern dünyanın, modern doğanın şehircilik sorunlarını da etkilediğini endüstri ve reklamın, kentlerin tüm görünüşünü
değiştirdiğini, sürekli olarak yeni araştırmalarla birlikte, yeni nesneler, yeni eşyalar
yaratmakta olduğunu vurgulamışlardır. Yeni Gerçekçiler, bu modern dünyayı, tıpkı
bir tablo gibi görmüş ve bu büyük yapıtın her parçasını değişik yönleriyle göstermek istemişlerdir (Büyükişleyen ve Özsezgin, 1993,s. 143). Kübizm’de nesnelerin
geometrik parçalanması soyut sanatta bütün dış gerçeklerle bağların kopması
şeklinde kendini göstermektedir. Soyut sanat düş gücüyle ya da doğadaki bir nes-
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nenin biçiminin arıtılmasıyla elde edilebilir. Arıtılan biçimle oluşan imge nesneyi
çağrıştırabileceği için soyutlama olarak tanımlanması daha doğrudur. “Resim sanatı ile ilgili soyutlama terimi altında, ressamın gerçek nesne, figür ve doğa görüntülerine ait biçimleri, çağına ve kişiliğine özgü bir görüşle resimsel biçimlere
dönüştürmesi anlaşılmaktadır” (Berk ve Turani, 1981, s. 224).
Sanatçıların ve ressamların sanat alanında dönemler ilerledikçe yeni akımlar, açılımlar uygulayabilmesi düşünce tarihinde olduğu gibi sanat alanında da görülmektedir. Modern sanat akımları ve popüler kültürün yaratıcılık zenginliği ile birlikte
sanatçılar bireysel sanat anlayışlarını ortaya koyabilmektedirler Amaç-araç ve
imge bağlamında konularını ve düşüncelerini aktarmasına yardımcı olacak nesneleri kendileri seçebilmektedir.

Görüntü 1. Tom Wesselmann, Banyo-2,
122 x 185,5 x 15 cm, karışık teknik, 1963

Görüntü 2. Robert Rauschenberg, Dylaby,
278,1x221x38, 1 cm, karışık teknik, Gagosian Galeri, 1962

Rauschenberg’e göre, insan eline geçen her şeyle resim yapabilirdi; sanatçı bu bakımdan, yerleşik değerlere açıkça uygun düşmeyen malzemelerden sanat yapmaya
aynı ölçüde ilgi duyan Dubuffet ile benzer bir yaklaşım içindeydi. Ancak Rauschenberg, tamamen farklı nesneleri bir araya getirerek bu düşünceyi daha da ileri götürdü ve sanat eserini, bir düşüncenin doğrudan ifadesi olmak yerine, izleyicinin
imgeleminin içine yerleşebileceği, ihtimallerle dolu bir tür labirent haline getirdi
(Smith, 2004, s.232).
Başka bir Amerikan Pop Art sanatçısı olan Wesselman ise “Banyo-2” isimli çalışmasındaduş perdesi, tuvalet kâğıdı gibi üç boyutlu malzemelerle banyo mekânı yaratmıştır. Pop-art tüketim kültürünen dikkat çekici unsurlarından olan kadın bedeni,
çıplaklık ve iç mekan, günlük yaşamdan görünümleri yansıtan imgeleri çalışmalarına
taşımıştır.
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Görüntü 3. Altan Gürman, Montaj 4, 123x149x9cm, Tahta üzerine selülozik boya ve dikenli tel, İstanbul, 1967
Görüntü 4. Özdemir Altan, Erken Uyarı Sistemi, 60x29x95cm, karışık teknik, 1982
Görüntü 5. Andy Warhol, Brillo Kutusu, 1964, Ahşap Üzerine Sentetik Polimer Boya Ve İpek Baskı Mürekkebi,
43 X 43 X 35 Cm, Andy Warhol Museum, Pittsburgh, 1967

“Montaj 4” isimli çalışmasıyla Altan Gürman, farklı malzemeleri çalışmalarında biraraya getirerek kavramsal sanatın Türkiye’de kendi dönemi için önemli isimlerinden
biri olmuştur. Kolaj ve asamblaj tekniklerinden faydalanarak çalışmalarını üreten
ressam, Sanatçı, askerlik ve savaş imgelerini yansıttığı çalışmasında farklı malzemelerin üst üste gelmesi ile derinlik hissini yakalamıştır.
Eserlerinde nesneleri, rastlantısal şekilde bir araya getiren Özdemir Altan, kullandığı malzemeler konusunda sınır tanımayarak, sıradan-günlük nesneleri eserlerinde
adeta baya kullanımı ve resim sanatının ilkelerine-öğelerine gönderme yaparcasına
dikkatle kurgulamıştır. Kolaj denemelerine 1965-66 yıllarında başlamış ve “Erken
Uyarı Sistemi” isimli çalışmasında üç boyutlu atık malzemeler kullanmıştır.
Frago’ya göre: “Bilinmeyenle, hiç görülmemiş olanla karşı karşıyayız ve bunları anlamaya, 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, s.242). 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, s.158).
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Görüntü 6. Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-1959,
Yağlıboya, doldurulmuş keçi, otomobil lastiği, 63,5x64,5 cm
Görüntü 7. Antoni Tapies, Üç fırça, 208 x 170 cm, karışık teknik ve kolaj, Waddington Custot Galeri, 2008
Görüntü8. Picasso, Tel Yapım, 1928, tel çubuklar, 50,5x40,8x 18,5 cm

Rauschenberg’in “Monogram” isimli çalışması, yine içi saman doldurulmuş bir keçi
ve bedeninin çevresinde bir otomobil lastiği bulunan düzenlemedir. Sanatçı bu tür
farklı nesneleri kullanmasında bir anlam olmadığını, çözülmesi gereken bir şifreymiş
gibi bakılmaması gerektiğini söylemiştir. (M. Ragon, 1987, s. 105).
Antoni Tapies ise, “Üç Fırça” isimli çalışmasında olduğu gibi bazı çalışmalarında üç
boyutlu nesneleri yüzeye direk, olduğu gibi yapıştırmıştır. Heykel sanatı içindehazır
nesneleri kullanarak yaptığı müzik aletleri ile Birleşimsel Kübizm’i yansıtan yapıtları ile salıncakta sallanmakta olan bir kadın figürünü betimlemiştir. Adeta hareketin
anlık görünümü bizlere aktarılmaktadır. Ayrıca kaynaklara göre Picasso’nun “Tel
Yapım” isimli bu çalışması boşluk ve doluluk bakımından “aşırı köktenci” gerekçesi
ile geri çevrilmiştir. Ama bazı kesimlerce etki alanlarını büyük yenilik olarak görüp
özellikle dönemin heykeltıraşları için önemli esin kaynağı olmuştur.

Görüntü 9. Jan Van Eyck Arnolfini’nin Evlenmesi, 80,2x60 cm. 1434, National Gallery, Londra
Görüntü 10. Francisco de Zurbaran’ın “Natürmort”
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Görüntü 11. Jacques Louis David “Horos Kardeşlerin Yemini”
Görüntü 12. Pablo Picasso, Keçi, 1943, palmiye yaprağı, seramik saksılar, hasır sepet, metal parçacıkları, alçı,
120,5x72x140 cm
Görüntü 13. Marcel Duchamp “Çeşme”

18. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde, Barok sanatın hayranlık uyandıran şatafatına karşı tepki olarak ortaya çıkan Klasisizm’de, sanat herkesçe anlaşılmalıdır, halk
için yapılmalıdır görüşü egemendir (Eroğlu, 1997, s.64). Jacques Louis David “Horos
Kardeşlerin Yemini” adlı resminde, dönemi yansıtan nesneler kullanmıştır. Tarihi bir
olayı betimlemektedir. Pop Art ve Dadacılargibi Marcel Duchamp’da hazır nesnelere
farklı anlamlar kazandırmakla döneminin ve sonrasının önemli isimlerinden olmuştur.
Picasso ise, bu heykel için her gün hurdalığa gitmiş ve yol üzerindeki çöp tenekelerinden hurdaları toplamıştır. Bir palmiye keçinin omurgasını, bir sepet şişkin karnını,
seramik kavanozlar memelerini ve ikiye katlanmış bir metal kapak da üreme organlarını oluşturmuştur. Birbiri ile ilgisiz sıradan bu nesneler montajla bir araya getirilerek üzeri alçı dökümle kaplanmış heykele dönüştürülmüştür (D. Spence , 2001, s.
20-21).

Sonuç

Nesnelerin etki alanları ve sanat yapıtları üzerindeki değişimleri üzerinde durduğumuz konumuzda nesne içinde bulunduğu toplumsal yapı, kültürlerin etkisi, sanatçıların psikolojik yapısı, nesnelerin kullanım amacı ve aracına göre değişmektedir. Bu
bağlamda ele alındığında nesneler, sadece imgeleri değil kısaca her şeyi yansıtan
önemli bir anlatım aracıdır. Günümüze kadar gelmiş güncel sanat, kavramsal sanat,
klasik ve soyut sanat gibi yaklaşımlar ile nesne kullanımı akımlara göre farklı yaklaşımlar doğrultusunda gelişmiştir. Sanatçıların duygu ve düşüncelerini aktarmasında
önemli bir anlatım aracı olan nesneler, ifade ettikleri ve taşıdıkları imgeler ile sanat
uygulamalarında farklı anlamlardaki yerini bulmaktadırlar.
Sonuç olarak, nesneler sanat yapıtının imge-düşünce süreci ve sanatçının amaç ve
hedefine göre şekillenerek, anlam-kavram sanatının, anlatım aracı olma özelliği bakımından birer parçası olmaktadırlar.
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Günümüz Sergileme Biçimlerinde Çoklu Ortam Kullanımı ve
“BOSCH: Visions Alive” Sergisi
Using of Multimedia in Current Exhibition Forms and
“BOSCH: Visions Alive” Exhibition
Doç. Özden Pektaş Turgut
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü

Özet

Sergileme, geçmişten bu yana insan davranışının doğal bir parçası olarak nesneleri düzenlemek, göstermek, sunmak, açığa vurmak ve dikkat çekmek gibi farklı amaçlar için gerçekleştirilen bir eylemdir. Müzeler ve sanat galerilerindeki sergileme ise; mevcut eserlerden oluşan
bir kolleksiyona ev sahipliği yapmak ve toplumun kültürel gelişimine, eğitimine katkı sağlamak gibi çift yönlü bir amaca sahiptir. Bu anlamda sergileme tasarımı, gerek ticari kuruluşlar
gerekse kamusal galeri ve müzeler için yüksek öneme sahiptir. Nesnelerin sergilenme biçimi
bulunduğu mekandan aydınlatmasına, kullanılan teknolojiden malzeme seçimine kadar geniş bir yelpazede değerlendirilmekte adeta yeni bir sanatsal biçimine dönüşerek, farklı bir
yorumlama pratiği gerektirmektedir.
20. yüzyılla birlikte modernist ve postmodernist süreçte değişen sanat eseri algısı, dijital
teknolojilerin etkisiyle gelişen iletişim araçları, müze, galeri ve sergileme ortamlarını da bu
gelişime uyum sağlamaya zorunlu kılmıştır. 2000’li yılların başlarından itibaren müzelerde
ve galerilerde yerleştirilmeye başlanan teknolojik araçlar ve etkileşimli kurulumlar, hem bu
kamusal alanların sahip olduğu iletişimsel gücü arttırmışlar, hem de sanat yapıtı, fiziksel mekan ve izleyici arasındaki ilişki biçimine de yeni tanımlar getirmişlerdir (Orhun, 2015, s. 2). Bu
doğrultuda sergilere dahil edilen etkileşim, ses, müzik, hareket gibi çoklu ortam özellikleri
ile izleyiciye yepyeni bir kullanıcı deneyimi yaşatılmaktadır. Sergilenen eserin çerçeve ile sınırlandırılan etkileşim alanı, yerini mekan içindeki geniş yüzeylere aktarılmasına bırakmıştır.
Çoklu ortam araçlarının desteğiyle etkisi artan sergilerin kalabalık kitlelerle buluşması fikri dünyada giderek büyük ilgi uyandırmaktadır. Günümüz klasik sanat eserleri kapsamında
çoklu ortam ögelerinin, sergilemenin iletişimsel gücüne etkisinin sorgulanması araştırmanın
ana problemini oluşturmaktadır.
Nitel araştırma yöntemine başvurularak örnek incelemesi, karşılaştırılması temelindeki bu
araştırma kapsamında sürrealist resimleriyle bilinen Hieronymus Bosch’un ölümünün 500.
yılında düzenlenen “BOSCH: Visions Alive” sergisi esas alınmıştır. Bosch’un Dünyevi Zevkler
Bahçesi isimli triptik eserini merkezine alan multimedya serginin hem bilgilendirici grafikler
ile hem de projeksiyonlar aracılığıyla fantazmagorik biçimde sunumu gerçekleşmektedir.
Birçok klasik eserdeki sanatçıya ait fırça darbeleri, çizim detaylarını gerçek boyutunda, orjinal biçiminde görmek isteyen izleyicinin yanı sıra multimedya sergilere de talep giderek
artmaktadır. “Bosch. Visions Alive”, “Van Gogh Alive”, “Monet to Cezane: French Impressionists” gibi popüler sanatçılara ait sergiler dünyanın birden fazla noktasında farklı yaş gruplarından çok sayıdaki izleyiciye ulaşmaktadır. Çoklu ortam içeriğinde ses, hareket gibi özellikler
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ise serginin sunumunu etkili kılmaktadır. Özellikle karışık görsellikteki bir sanat eserinin bu
yöntemle en ince ayrıntısı keşfedilerek izleyici eserin parçası haline gelebilmektedir. Seslendirme ve canlandırmalar ile sergileme bir hayal dünyasına dönüşebilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Sergileme Tasarımı, Çoklu ortam, Etkileşim, Sanat Eseri, Hieronymus
Bosch

Abstract

Exhibition is an action for different purposes such as organizing, showing, presenting, hitting and attracting attention as a natural part of human behavior since past. The exhibits in
the museums and art galleries are; to host a collection of existing works and to contribute
to the cultural development and education of the community. In this sense, exhibition design has a high pre-requisite for commercial galleries and museums as well as commercial
organizations. Objects are exhibited in a wide range of ways, ranging from illuminating the
scene where they are exhibited to choosing the material to be used, to a new artistic form,
requiring a different interpretation practice.
Along with the 20th century, modernist and postmodernist process of changing artistic perception, communication tools developed by digital technologies, museums, galleries and
exhibition environments have been forced to adapt to this development. The technological
tools and interactive installations that started to be installed in the museums and galleries
from the beginning of the year 2000 have both increased the communicative power of
these public spaces and brought new definitions to the relationship between the works
of art, the physical space and the audience (Orhun, 2015, s.2). In this direction, the multimedia experience such as interaction, voice, music, movement included in the exhibitions
brings a whole new user experience to the audience. The area of interaction of the exhibited work, limited by the frame, left its place to be transferred to the large surfaces within
the space. The crowded gathering of exhibitions, which are influenced by the support of
multimedia media, is becoming increasingly popular in the world of ideas. The question
of the effect of multimedia media on the communicative power of exhibitions within the
scope of contemporary classical works of art constitutes the main problem of the research.
In this research based on the comparison of qualitative research methods, "BOSCH: Visions Alive" exhibition was taken as a basis which was held in the 500th anniversary of the
death of Hieronymus Bosch, known for its surrealist paintings. The multimedia exhibition,
centered on Bosch's work titled The Garden of Earthly Delights, consists of two main parts;
informative graphics and multimedia room where the works of the artist are presented
through projections.
There are increasing demands on multimedia exhibitions besides the audience who wants
to see brush details of the artist of many classic works in their original form in the actual
dimension. Popular exhibitions by artists such as "Bosch.Visions Alive", "Van Gogh Alive"
and "Monet to Cezane: French Impressionists" reach many audiences from different age
groups at different cities of the world. Features such as sound and movement in multimedia
content make presentation of the exhibition more effective. Particularly in a mixed visuality,
an art piece can be discovered as a piece of work by discovering the finest detail with this
method. Vocalization and revival can be transformed the exhibition into a fantasy world.
Keywords: Exhibition Design, Multimedia, Interactivity, Artwork, Hieronymus Bosch
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Sergileme Tasarımı

Sergi sözcüğü Türk Dil Kurumu tarafından (Sergi, t.y.) a) Alıcının görmesi, seçmesi
için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer. b) Halkın gezip görmesi,
tanıması için uygun biçimde yerleştirilmiş ürünlerin, sanat eserlerinin tümü. c)Bir
yerin, bir ülkenin veya çeşitli ülkelerin kendine özgü tarım, sanayi vb. ürünlerini
tanıtmak için bunların uygun bir biçimde gösterildiği yer olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda aynı kaynak, sergilemenin tanımını; “bazı şeyleri göstermek,
tanıtmak veya satmak amacıyla herhangi bir biçimde, herkesin görebileceği bir
yere yerleştirmek, teşhir etmek” olarak vermektedir.
Sergileme; geçmişten bu yana insan davranışının doğal bir parçası olarak nesneleri düzenlemek, göstermek, sunmak, açığa vurmak ve dikkat çekmek gibi farklı
amaçlar için gerçekleştirilen bir eylemdir. Hughes (2015, s. 10) sergilemenin insan
doğasındaki bir etkinlik olduğunu, her bireyin evinin aslında birer sergileme alanı
ve kıymetli eşyaların, resimlerin kişisel tercihlere göre yaşam, ihtiyaçlar hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlendiğini belirtmektedir. Ayrıca yazar günümüz
müze, sergi alanlarındakine benzer kaygıdaki sunumu sebebiyle kilise, cami, tapınak gibi dini mabetlerin özellikle dikkat çekici mekanlar olduğunu ifade etmektedir. Bu mabetlerin çoğunda ikonik figürleri yüceltmek için mimari yapının detaylarından faydalanılırken, saygı duyulması gereken objeler, çerçeve veya sunaklar
(altar) yardımıyla dikkatin üzerine yoğunlaşacağı özel bölümlerde konumlandırılıp koku, müzik, görsel uyaranlar ve dokunma gibi duyulara yönelik teşvik ögeleri
ile desteklenmektedir. Geçmişten günümüze sergileme kavramı, önceleri zengin
ailelerin değerli antika ve sanat eserlerini diğer varlıklı ailelere özel sergiledikleri
odalardan, sonraları halkın beğenisine ve ilgisine sunulan kamuya açık mekanlara
kadar bir çok farklı biçimde karşımıza çıkmıştır. Taşçıoğlu (2013, s. 67)’nun kitabında belirttiği gibi “sergi tasarımı giderek demokratikleşmiştir, 17. yy karşımıza
çıkan Cabinet of Curiosities adı verilen özel sergileme odalarında dünyanın her
yanından pek çok nesnenin sınıflandırılarak bir arada sergilendiği özel kolleksiyonlar, yerini dil, ırk, yaş ve beden engellerini aşan evrensel tasarım anlayışıyla
tasarlanmış sergileme sistemlerine bırakmıştır.”
Sanayi devriminin etkileriyle birlikte sanat eserleri ve objeler saraylardan
dışarı çıkmış, müze ve sanat galerilerinde sergilenmeye başlanmıştır. 1851
Londra Evrensel Sergisi ile başlayan fuarcılık anlayışı ile birlikte sergileme
tasarımı kavramı yaygın bir disiplin haline gelmiştir. 1970’lerde SEGD’in
(Society for Environmental Graphic Design) kurulmasıyla birlikte, sergileme tasarımı çevresel grafik tasarımın bir alt dalı olarak konumlandırılmıştır. (Çalışkan, 2016, s. 27).

Tarih boyunca temel işlev olan eserin izleyici tarafından görülmesi, seçilmesi ve
sunumu kaygısı, sanat eserini sergilemenin merkezine koyarak önceliklendirmiş,
sergi mekanını ise ikincil varlık durumuna düşürmüştür. Modern sergileme teknikleri, büyük oranda 20. yy başında gerçekleşen sanat ve tasarım hareketle-
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rinden etkilenmiştir. 1919-1937 yılları arasında Bauhaus’de eğitim alan - veren
Avantgarde sanatçılar soyut sanat ilkeleri ışığında, tasarım elemanlarını sorgulayarak, duvar ve zeminleri birer “düzlem” olarak tanımlamışlardır (Hughes, 2015,
s. 14). Zaman içerisinde artan ürün çeşitliliği, tasarım ve sergileme disiplinine
duyulan ihtiyaçla birlikte sergileme mekanları da sergilenen eser kadar öncelikli hale gelmiştir. Bu durum sergi mekanında yeni kavramları da beraberinde
getirmiştir. Sergileme alanında eserlerin boş bir beyaz duvarda nötr bir tuvalde
görüntülenerek dokunulmaz ve seçkin kılınmasına dayanan beyaz küp anlayışı,
dijital sanat, enstelasyon veya video sanatının özel ihtiyaçlarına göre tasarlanan
siyah küp mekanlara evrilerek alan tasarımında mimari bir değişim yaşanmıştır
(Bagherebadian, 2015, s. 34). Bugün sergileme alanları mimar, iç mimar, endüstriyel tasarımcı ve grafik tasarımcıların ve farklı disiplinlerden profesyonellerin yer
aldığı ekiplerce biçimlendirilmektedir. Sergileme tasarımcıları, görsel iletişimi bütünleşik şekilde kullanarak eserlerin ve mesajın mekan aracılığıyla etkili iletimini
gerçekleştirmektedir.
Zaman içerisinde sunumdaki farklı ifade biçimleri, renk, hareket, ritm gibi biçimsel ögelerin öne çıkması sergileme mekânlarında yenilikçi yaklaşımları da beraberinde getirmiştir. Galerilerdeki sergileme tasarımının eser-mekân-izleyici üçgeninde pek çok unsuru da içermesi hakkında Tomur Atagök (2002, s. 56) “galeri
tasarımlarında ilk belirleyici olan mekân ve işlev ilişkisini daha da genişleterek
buna nesne-nesne, mekân-nesne ve insan-nesne ilişkilerinin dâhil edilmelidir”
ifadesini kullanmaktadır. Günümüz sergileme mekânları; ziyaretçilere, etkili görsellik sunabilmesinin ötesinde, onların meraklanmasına ve daha fazla öğrenme
isteği yaratmasına olanak sağlayan dinamik ve etkileşimli mekânlar haline gelmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, sergilemede kullanıcı deneyimini ve etkileşimli davranışa sahip uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamıştır.
Bu gelişmelerden fayda sağlayan alanlardan biri olan sergileme tasarımı özellikle müze ve galerilerdeki geleneksel sanat eserlerinin yanı sıra çağdaş sanat çalışmalarının artışını da olumlu anlamda etkilemiştir. 2000’li yılların başlarından
itibaren müzelerde ve galerilerde yerleştirilmeye başlanan teknolojik araçlar ve
etkileşimli kurulumlar, hem kamusal alanların sahip olduğu iletişimsel gücü arttırmışlar, hem de sanat yapıtı, fiziksel mekan ve izleyici arasındaki ilişki biçimine
de yeni tanımlar getirmişlerdir (Orhun, 2015, s. 2). “Dijital devrimin ve gelişen
bilgisayar teknolojilerinin de etkisiyle tasarımcı/sanatçı, sanatın üretiminde artık
yalnızca bilinen malzemeleri değil ses, ışık, hareket gibi ögeleri de dahil ederek
yapıtın biçimsel anlamda çarpıcı, izleyici etkileşimli çağdaş bir sanat ürünü olmasını hedeflemektedir” (Pektaş Turgut, 2012, s. 13).
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Hayatımıza her anlamda doğrudan giren internet, tekniklerin bir aradalığı
ile sanatta yeni açılımlar ve oluşumlar getirmiştir. İnternet sanatı, fotoğraf
ve video gibi eskiyeni medya sanatlarının yanı sıra etkileşimli sanat, ağ
sanatı, yazılım sanatı, işlemsel sanat, multimedya sanatı, e-posta sanatı,
viral sanat, bilgisayar oyunu sanatı, yapay zeka happenning’i, sanal dünya
performansı vb. türevlerle dijital ve teknoloji altyapılı yeni medya sanatları
bilgisayar ortamına bağımlı sanatlar olarak yerlerini almışlardır. (Yıldırım,
2008, s. 59).

Bugünün sergileme yöntemleri de ziyaretçi deneyimi odağında hızla değişerek,
eserlerin daha iyi ve etkili aktarımı çerçevesinde, bilgi işletim sistemlerinin ve
cihazlarının yaygınlaşmasıyla geniş bir yaratım alanı kazanmıştır. Etkileşimli uygulamalar, çok boyutluluk, sanal gerçeklik, projeksiyonlar gibi sayısal teknolojilerden oluşan çağdaş sergilemeler, bilgiye ulaşmada ve keşfetme temelinde farklı
kullanıcı deneyimlerine de olanak vermektedir. Hughes (2015, s. 170-171) sergilemede sayısal ortam kullanımını üç farklı biçimde sınıflandırmaktadır; kısa sayısal ortamlar (belirli sürede mesajın özünü verme amaçlı kısa klip/belgesel içerikli
videolar), çevresel ortamlar (ağırlıklı arka planda, tavan, zemin, duvarları kaplayarak diğer sergileme araçlarıyla birlikte çalışan çevreleyici nitelikte), özel amaçlı
sinematik deneyimler (büyük fikirleri, geniş ölçeklerde projeksiyonlar yardımıyla yüksek gerçekliğe sahip biçimde bazen 3B ve 4B’un da dahil olabildiği yüksek
bütçeli/ekipli gösterimler). Gelişen teknolojik verilerce desteklenen, etkileşime
ağırlık veren, biçimsel farklılıklar ve kavramlar altında film ve video teknolojileri
ile sergi mekanlarının gösterim teknikleri sonuna kadar zorlanmaktadır. Özellikle
uluslararası fuar ve sergilemelerde son teknoloji ile bütünleşen yaratıcı sergileme
biçimlerinin etkili örnekleri sahnelenmektedir. Güney Kore -Yeosu’da “Yaşayan
Okyanus ve Kıyıları” temasıyla gerçekleştirilen Expo 2012 için tasarlanan “The
Living Ocean” isimli İsrail Pavyonu bu alandaki çarpıcı örneklerden birisidir. Pavyon izleyicisine duygusal ve sanatsal bir deneyim sunmaktadır, misafir girişten itibaren deniz dünyasında adeta fantastik bir yolculuğa çıkarılmakta, hareket eden
mikro canlıların heyecan verici güzelliğini gözlemleyebilmektedir. Fiziksel öğelerin hareketi, farklı boyutlardaki projeksiyonlar, dokunmatik ekranlar ve fiziksel /
fiziksel olmayan oyunlar ile mekansal algı dünyası parçalanarak, daha geniş bir
alan hissi yaratılmaktadır (Görüntü 1 sol). Diğer örnek ise Londra, Stockholm ve
Atina’dan sonra 2016’da İstanbul'da sergilenen, İngiltere tarihinin en ihtişamlı sanat ve teknoloji sergisi olarak lanse edilen “Digital Revolution (Dijital Devrim)”
dur. Sergi kapsamında teknoloji ve dijital sanatın dünü, bugünü ve yarını tek bir
başlık altında toplanarak, dünyaca ünlü sanatçıların benzersiz tasarımları, videolar, lazerler, oyunlar, sinema filmlerinde kullanılan görsel efektler ve mobil uygulamalarını ziyaretçinin bizzat deneyimlemesi şansı verilmiştir (Görüntü 1 sağ).
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Görüntü 1. “The Living Ocean” Expo İsrail Pavyonu (sol), “Digital Revolution” sergisinden (sağ)

Sergileme tasarımında çoklu ortam, iki veya daha çok birbirinden farklı ortamın;
slayt gösterisi, metin kutuları ve diaromalardan itibaren gelişmiş tüm geleneksel
yorumlayıcı / açıklayıcı /görüntüleyici tekniklerin, bilgisayarca işlenmiş sistemler
bütünü olarak açıklanabilmektedir. Çoklu ortam, bir çok farklı kaynaktan edinilen
bilginin depolanması, birleştirilmesi, geri çağrılması ve sunulması noktasında kullanıcı tanımlı etkileşimli yönlendirmeler vasıtasıyla bilgisayarlar temelinde gerçekleşmektedir (Davis, Trant ve Starre, 1996, s. 8). Bu anlamda yüksek etkileşim
içeriğine ve kapsamlı prodüksiyonlara sahip yüksek bütçeli sanatsal gösteriler
giderek çoğalmaktadır. Çoklu ortamın sanatsal sergilemede kullanımı özelinde
dünya çağında tanınan sanatçılara ait çalışmaların her yaş / sosyal seviyeden
daha geniş izleyici kitlesine ulaşması amacında açılan “Büyük Modernistler: Sanatta Devrim”, “Van Gogh Alive”, “Michelangelo: Yaratılış” gibi sergiler bunun en
bilinen örneklerindendir. Araştırmanın sonraki bölümünde; nitel araştırma yöntemine göre örnek incelemesi olarak sürrealist resimleriyle bilinen Hieronymus
Bosch’un ölümünün 500. yılında düzenlenen “BOSCH: Visions Alive” sergisi esas
alınmıştır. Temmuz 2016’da gezilen serginin analizi ile klasik sanat yapıtlarının sunumunda çoklu ortam ögelerinin kullanımının, sergilemenin iletişimsel gücüne
etkisinin sorgulanması araştırmanın ana problemini oluşturmaktadır.

“Bosch: Visions Alive” Sergilemesi

Hieronymus Bosch, geç Orta Çağ dönemi Kuzey Avrupalı ressamlarındandır. İsmini doğduğu şehir olan Hertogen-bosch’un (Hollanda) son hecesinden alan sanatçının doğum tarihi bilinmemekle birlikte 1450-1516 yılları arasında yaşadığı
tahmin edilmektedir (“Hieronymus Bosch Hayatı”, 2017). Eserlerinde özellikle insanoğlunun günahları ve sonuçlarını, çarpıcı temalar ve gerçeküstü ikonografiyi
kullanarak resmetmiş, sürrealist bir sanatçıdır. Bosch’un bu araştırmada temel
alınan çarpıcı eseri, Madrid-Prado Müzesi’nde bulunan “Dünyevi Zevkler Bahçesi
(Hollandaca: Tuin der Lusten - İngilizce The Garden of Earthly Delights)”, kilise
sunağı (altar) için yaratılmış, bir orta panel ve üzerine kapanan iki yan panelden
oluşan büyük ölçekli bir triptiktir. Kapalı haldeyken elinde açık kitap tutan Tanrı
figürü ve halen yaratılmakta olan dünya, kristal bir küre şeklinde betimlenirken
yan paneller açıldığında solda cennet, sağda cehennem ve ortada yaşanılan dünyanın fantastik bir tasviri bulunmaktadır. Tabloda, bir yanda dünya nimetlerinden
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zevk alan insanlar, diğer yanda günahları yüzünden cezalandırılanlar dikkat çeker.
Sahnelerde yer alan betimlemelere ait görsel detayların zenginliği ve figürlerdeki
sürrealist yaklaşım ile en incelikli anlatıma sahip eserlerindendir.
Hieronymus Bosch’un ölümünün 500. yıldönümü olması ve 2016 yılının sanatçıya ithaf edilmesi sebebiyle “Dünyevi Zevkler Bahçesi” eseri temelinde “BOSCH:
Visions Alive” adıyla çoklu ortam tabanlı özel bir sergi tasarlanmıştır. Galası Moskova’da yapılan ve devamında Berlin’de bir yıl boyunca açık kalan sergi Artplay
Media firması tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu sergi için çok kanallı animasyon
grafikleri ve yüksek çözünürlüklü video projektörleri ile dev ekranlarda çevresel
ses gibi çoklu ortam teknolojileri kullanılmıştır.
Berlin’de gerçekleştirilen “BOSCH: Visions Alive”, 6 Temmuz 2016 - 7 Haziran
2017 tarihleri arasında, eski bir darpane binası olan Alte Münze’de sergilenmiştir.
2000 m2lik bir alana sahip iç avlulu tarihi bina, şehrin tarihi dokusu için önemli
bir yapı olarak birincil görevini tamamlaması sonrası dönemsel olarak sergileme
amaçlı kullanımı ve yapının sergi ruhuna katkısı da dikkat çekicidir. Sergi için özel
olarak bir kısmı kapatılan kompleksin giriş için tasarlanan holün duvarında metinler ve grafikler aracılığıyla Bosch'un yaşamı, eserleri, kariyeri, teorileri ve bulunduğu döneme ait toplumsal olayları gösteren bir bilgilendirme tasarımı yer almaktadır. Aynı alan içerisindeki dokunmatik ekranlı kiosk aracılığıyla da, serginin
temeli “Dünyevi Zevkler Bahçesi” eserine ait görsel ve bilgilendirici metinlerden
oluşan etkileşimli çoklu ortam uygulaması izleyiciye sunulmaktadır (Görüntü 2).
Giriş holündeki bu bütünleşik sergileme tasarımı ile izleyicinin ana salona geçmeden önce hem görsel hem metinsel olarak ortama hazırlanmasının hedeflendiği
düşünülmektedir.

Görüntü 2. Sergi giriş holünde duvar üzerinde bilgilendirme tasarımı ve dokunmatik ekranlı
kiosk üzerinde çalışan etkileşimli uygulamadan detaylar
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Giriş holünü, birbirine bağlı şekilde planlanan iki büyük alandan oluşan ana salon
takip etmektedir. Siyah küp mantığıyla karanlık biçimde planlanmış bu alanda
seyircinin zaman, mekan, boyut algısını kaybetmesi ve şaşırması amaçlanmıştır.
Sergileme açısından yüksek tavanlı geniş duvarlara yansıtılan eserden görsel kesitler manyetik görüntüler biçiminde, ses ve müzik eşliğinde ortama verilmektedir. Bosch'un fantazmagorik dünyasına ait devasa boyuttaki kaygan sürüngenler,
canavarlar, insan bacaklarına sahip balıklar, namlu gövdeli figürlerden oluşan hareketlendirilmiş görseller, arka plan sesleri ile birlikte izleyiciyi hayal dünyasındaki bir yolculuğa çıkartmaktadır. Misafirler sergiyi ister ayakta, isterse gelişi güzel
yerleştirilen puflarda yatar/oturarak veya mekanda dolanarak takip edebilmekte,
farklı bir sergi gezinti deneyimine ortak olmaktadır (Görüntü 3).

Görüntü 3. “Bosch: Visions Alive” çoklu ortam sergilemesine ait ana salondan detaylar

Sergileme alanında devasa boyuttaki hareket eden görsellere eşlik eden müzik ve
canlandırmaları destekleyen sesler ile ziyaretçi her detayı ile içine çekilen hayali,
fantastik bir dünyada hissettirilmektedir. “Dünyevi Zevkler Bahçesi” eserini oluşturan irili ufaklı çok sayıdaki betimleme, izleyicinin 360 derece etrafını kuşatan
dev boyuttaki algılanırlığı ile en küçük ayrıntısına kadar incelenebilmekte, Bosch’un hayal gücüne ve sanatına hayranlık duyulmaktadır.
Serginin ana salonunu terk ederken çıkışta teknolojinin gücünden faydalanarak
ziyaretçilere hatıra amaçlı dijital görseller yaratması şansı verilmektedir. Önünde
çekilen fotoğraf/videonun arka planının değiştirilerek istenilen yere montajlanabilmesini sağlayan “yeşil perde tekniğiyle”, kamera tarafından sürekli kaydedilen
ziyaretçinin görüntüsü, sanatçının eserinden kesitlerin olduğu arka plan ile birleştirilerek gerçek zamanlı olarak alandaki televizyonlarda görüntülenmektedir.
Bu anlamıyla sergi, girişinden çıkışına kadar tasarımında çoklu ortamın gücünün
yüksek seviyede kullanıldığı, içine girmeden sizi neyin beklediğini bilmediğiniz
merak unsurunu koruyan, parçası olduğunuzda ise şaşırtma görevini fazlasıyla
yerine getiren başarılı bir örnektir.
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Çoklu ortam sergileri, kültürel ve ticari mesajları vermek için sıklıkla teknolojiyi kullanır. İletişim için en uygun olan medyayı seçmek tasarımcı için
bir önceliktir. Görsel işitsel, sunumlar, projeksiyon kullanımı hikaye anlatımında faydalı ve esnek fırsatlar sağlar. Giriş alanlarına yerleştirilmek üzere
seçilen görsel ve işitsel medya izleyiciyi hikayenin içerisini alır. Ses kullanımı, müzikten, ses efektlerine, konuşmaya kadar sergi ortamında ziyaretçiler için ilave bir algı boyutu oluşturur. Işık gibi ortamdaki ses efektleri de
atmosferi etkileyerek hikayenin anlatımıyla ilgili hisler geliştirir. (Locker,
2013, s. 94-96).

Sonuç

Günümüzde insanlar tabletler, cep telefonları, yol bilgisayarları gibi cihazlar aracılığıyla ses ve hareketli görüntüye yoğun bir alışkanlık geliştirmiştir. Bu sebeple
sergilemede ses, müzik, hareketli görüntü gibi çoklu ortam unsurları geleneksel
sergileme tekniklerine bütünleşik olarak en az eserin sunumu kadar ziyaretçinin
beklentisi dahilindedir. “Sergiler giderek daha farklı kitlelere ulaşıp, daha çeşitli
eğlence biçimleri ile rekabete girdikçe, sergilemede farklı medyaların kullanımı
artık bir yenilik değil gereklilik halini almıştır.” (Hughes, 2015, s. 156). Sergileme
teknolojileri eserin sergilenmesini, görünürlüğünü arttırmaya yönelik yardımcı
unsurları barındırırken, bunun yanı sıra tasarım profesyonelleri tarafından saptanan (McKenna-Cress ve Kamien, 2013, s. 141) ziyaretçinin ilgisini çekmek, rahat
ettirmek, beklentiyi aşmak, merak uyandırmak, şaşırtmak, hareket geçirmek, düşündürücü ve/veya kışkırtıcı olmak gibi kullanıcı deneyimini arttırmaya yönelik
temel prensipler de sergileme tasarımında başarının temellerindendir. Bu anlamda gelişmiş dijital araçlar vasıtasıyla sanat ürünün daha geniş kitlelere ulaştırılması, farklı sosyal gruplar ve özellikle genç jenerasyonun ilgisini çekebilme
gücü, sahip olduğu eğitsel misyonu, sanat algısının inşaasına katkısı noktasında
BOSCH: Visions Alive gibi yeni sergileme biçimlerinin önemli olduğu düşünülmektedir. Firmanın “eğlence (entertainment)” ve “eğitim (education)” arasında bir sinerji yarattığını iddia ettiği ve “edutainment (eğitlence olarak çevrilebilir)” olarak
isimlendirdiği bu sergileme biçiminin yeni ve ayrı bir deneyim olduğu bilinerek,
orjinal sanat yapıtının seyredilmesine alternatif bir yöntem olarak asla değerlendirilmemelidir. Unutulmamalıdır ki bugünün sergileme anlayışı, sunma eylemi ve
farklı tasarım disiplinlerinden oluşan katmanlı bir yapının oluşturduğu çok yönlü
bir birlikteliktir.
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Atılkunst and Excess Agenda
Arş. Gör. Dr. Duygu Sabancılar
Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Serkan Çalışkan
Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksek Okulu Grafik Bölümü

Özet

Bu araştırma; Türkiye’de üç kadın sanatçının (Gülçin Aksoy, Gözde İlkin ve Yasemin Nur Toksoy)bir araya gelerek 2006 yılında kurduğu ve 2013 yılında sonlandırdığı Atılkunst kolektifine ve bu kolektifin “Gündem Fazlası” başlıklı üretimlerine odaklanmaktadır. Atılkunst,
adını 1967’de Hürriyet gazetesinde günlük bantlar haline yayınlanmaya başlayan çizgi roman
kahramanı Tarkan’ın “Atıl Kurt!” sözünden almıştır. Atılkunst, Almanca’da sanat anlamına
gelen “kunst” ile kurt kelimeleri arasında fonetik bir bağ kurarak, 60 ve 70 yılların milliyetçi
eğilimlerinden beslenerek yaratılmış “Tarkan” adlı çizgi romanın aksine, hem Türkiye’deki
siyasal ve toplumsal olaylara hem de sanata ironik bir dille yaklaşmaktadır. Türkiye’de bitmek
bilmeyen ve sürekli değişen gündem üzerine konuşarak ve gündem üzerine okumalar yaparak, bu durumu eleştirel ve alaycı bir tavırla “Gündem Fazlası” çıkartmalarına dönüştürmüşlerdir. Gündem fazlası çıkartmalarını basılı ve web merkezli yayınlardan alarak, bilgisayar ve
web üzerinde üretmekte ve yine bu çıkartmaları bilgisayar ve web üzerinden yaymaktadırlar.
İnternet bu anlamda Atılkunst’un gündemi irdeleyebildiği, sözünü söyleyebildiği ve aynı zamanda da yayılabildiği bir alana dönüşmektedir. “Gündem Fazlası” olarak karşımıza çıkan bu
üretimler mail ve blog aracılığı ile yayılmakta, isteyen istediği gündem fazlasını basılı olarak
çıkartıp istediği yere yapıştırabilmektedir. Gündem Fazlası’nın dışında kitap, performans gibi
farklı üretimlerde gerçekleştirmiş, kolektif olarak da birçok sanatsal etkinlik ve eylemde yer
almışlardır. Tüm bunlara ek olarak aktivist olarak da tanımlayabileceğimiz Atılkunst; “Gündem Fazlası” çıkartmalarıyla, Türkiye’nin yakın tarihinin bir arşivini de göz önüne sermektedir. Bu nedenle Atılkunst; hem gündem fazlası üretimleriyle bir arşiv ortaya koyma durumu,
hem de Türkiye’de ve Türkiye’deki sanat ortamında, bağımsız olmuş, beraber üretebilmiş ve
beraber söz söyleyebilmiş önemli bir sanatçı kolektifi olarak görüldüğünden bu araştırmanın konusu olarak ele alınmıştır. Bu nedenle, Atılkunst kolektifinin var oluşu ve sanatsal tavrı,
“Gündem Fazlası” çıkartmalarının görselleri ve bu görsellerin içeriği ile birlikte incelenerek
analiz edilecektir. Sonuç olarak bir kolektif olarak Atılkunst; var oluşu, tavrı, üretimleri ve
gösterim biçimleri ile sanat ve siyaset, sanat ve günlük hayat, sanat ve internet, sanat ve izleyici …vb. arasındaki ilişkileri açığa çıkartmakta, görüntü bombardımanı altındaki bir çağda,
o görüntüleri kullanarak belki de yeni bir yan kültür inşa etmektedir. Bu çalışmada, kolektif,
internet, bağımsız olma ve beraber üretebilme kavramlarının yanında sanat ve siyaset ilişkisi
gündem fazlası çıkartmaları üzerinden tartışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Atılkunst, Gündem Fazlası, Gündem Çıkartması, Kolektif, Sanat, Siyaset
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Abstract

This research focuses on Atılkunst collective which was established by three women artists
(Gülçin Aksoy, Gözde İlkin and Yasemin Nur Toksoy), who came together, in 2006 in Turkey,
and the productions of this collective entitled "Excess Agenda". Atılkunst took its name
from the “Atıl Kurt!” statement of Tarkan, a comic-book hero that began to be published as
daily bands in Hürriyet newspaper in 1967. Unlike the comic book called "Tarkan", which
was created by feeding on nationalist tendencies of the 60s and 70s, Atılkunst approached
political and social events in Turkey and arts with an ironic language by establishing a phonetic connection between the words "kunst", meaning art in German, and kurt. They have
turned this situation into "Excess Agenda" sticker with a critical and cynical attitude by
talking about the never-ending and ever-changing agenda in Turkey and reading on the
agenda. They generate excess agenda stickers on the computer and the web by taking from
printed and web-based publications, and they also disseminate these stickers via computer
and web. In this sense, internet turns into an area where Atılkunst can examine the agenda,
can disclose and also spread its words. These productions, which appear as "Excess Agenda", are spread by means of e-mail and blog, and the person who wants can print out the
excess agenda and attach it wherever he/she wants. Except for Excess Agenda, they also
made various productions such as books and performance, and they have been involved
in many artistic activities and actions collectively. In addition to all these, Atılkunst, which
we can define as an activist, also reveal an archive of the recent history of Turkey with
"Excess Agenda" stickers. For this reason, Atılkunst was discussed as the subject of this
research since it is regarded as an important artist collective, which has revealed an archive
with excess agenda productions, has become independent in Turkey and art environment
in Turkey, could be produced together, and uttered together. Therefore, the existence and
artistic attitude of Atılkunst collective will be examined and analyzed together with the visuals of the "Excess Agenda" stickers and the contents of these visuals. As a result, Atılkunst
as a collective reveals the relationships between art and politics, art and daily life, art and
the internet, art and audience ... etc. by its existence, attitude, productions and forms of
representation and perhaps it is building a new side culture in an age which is under image
bombardment, using those images. In this study, in addition to the concepts of collective,
internet, being independent and producing together, art and politics relation will be discussed through excess agenda stickers.
Keywords: Atılkunst, Excess Agenda, Agenda Stickers, Collective, Art, Politics
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1. Giriş

Atılkunst, üç kadın sanatçı Gülçin Aksoy, Gözde İlkin, Yasemin Nur Toksoy’un bir
araya gelerek 2006 yılında kurduğu bir kolektiftir. Bu üç kadın sanatçının bir araya
gelmeleri daha öncesinde Halı Atölyesi’nde başlamıştır. Halı Atölyesi, öğrenci hoca
ilişkisinden çok düşünmeye, tartışmaya, paylaşıma ve üretime odaklı, Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nde yer alan ve kendi özerkliğini ilan etmiş bir atölyedir. Aslında Atılkunst; sanat ve hayatın birleştiği “Halı Atölyesi”nde, sanat ve hayatı birleştiren bir kolektif olarak oluşmuştur. Yaşları, donanımları ve hayata
bakışları farklı olan ve bireysel üretimler yapan bu sanatçılar; Atılkunst ile birlikte yan
yana durarak, birlikte düşünerek, inanarak ve üreterek bir şeye karşı olarak değil,
her şeye dair güncel bir tepki alanı oluşturmaktadırlar. “Atıl Kunst, adını ünlü çizgi
roman kahramanı Tarkan ve Kurt’tan almıştır. Fonetik açıdan Kunst (Almanca sanat) ile Kurt arasında benzerlik vardır. Asıl çizgi roman milliyetçi ifade aracı olarak
kullanılmışken, Atıl Kunst Türkiye’deki siyasal ve toplumsal olayları alaycı bir tavır
ile eleştirir” (Atakan, 2008, s.157). Maddi anlamda kendi imkanlarıyla hareket eden
ve sanatsal pratiklerinde herhangi bir kısıtlama yapmayan Atılkunst; ironi barındıran
bu eleştiriyi, her hafta internet üzerinden gerçekleştirdikleri “gündem fazlası” çıkartmaları ile gerçekleştirmiştir.
2000’li yıllarda dünyada etkili olan interneti, izleyiciye ulaşmada önemli bir araç olarak kullanan Atılkunst, çalışmalarında siyaset ve toplumsal yapısı sürekli değişen Türkiye’ye odaklanmaktadır. Türkiye’nin sürekli değişen bu yapısı, Türk Dil Kurumu’nda
“yaşanan günlük olaylar” olarak tanımlanan “gündem” kelimesiyle birleşerek “gündem fazlası” çıkartmalarına dönüşmektedir. Bilgisayar programları ve internet gibi
yeni nesil teknoloji araçlarıyla oluşturdukları çalışmalarında; ironi, eleştiri, eksik olana veya abartıya göndermeler barındıran yazılarla oluşturulan çıkartmalar, izleyiciyi
de sanatın etken parçası haline getirmesi açısından önemlidir. Grubun blog adreslerindeki tanıtım yazısında bu durum açıkça ifade edilmektedir.
“Atılkunst, ironi uyandırır ve ironi düşünür. Tek bir konsepti uzunlukta
düşünmek yerine, çağdaş ve güncel bir tepki alanı oluşturur. Atılkunst,
konuşulan dil ve alıntı kelimelerle başlar. Kullanılan dil basılı görüntülere dönüştürülüyor. Bu görüntüler, genel veya özel yerlerde, çıkartmalar,
videolar, fotonoveller olarak gösterilir. Bu eylemler tam anlamıyla sokak
sanatı olarak kabul edilemez, ancak sokaklar Atılkunst eylemlerin de bir
aşamasındadır. Atılkunst, kitle iletişim araçlarını kullanarak, siyasi gündemler ve baskın günlük ifadeler konusunda güçlü sözler yapar. Sanatsal
bağlamına ek olarak, Atılkunst bir aktivist ve kültür engelleyici grup olarak
da düşünülebilir. Günümüzün görüntü bombardımanının saldırısı altında
Atılkunst yeni bir alternatif yanal kültür inşa etmek amacıyla aynı görüntüleri kullanarak üretiyor” (http://atilkunst.blogspot.com.tr/2008/03/atlkunst-nedirne-yapar-ne-yapmaz.html).
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2006-2013 yılları arasında birçok sergi, etkinlik ve internet üzerinden sanatsal ürünlerini izleyiciye aktaran ve “aynı zamanda kolektif olarak bir çok sanat etkinliğinde ve
eyleminde” yer alan Atılkunst, 2013 yılında ortak üretimlerini durdurduklarını açıklamıştır.

2. Gündem Fazlası Çıkartmaları Üzerine

Gündem Fazlası,Atılkunst grubunun dünya ve Türkiye gündemini takip ettiği, basılı
ve web merkezli yayınlardan yola çıkarak ürettiği sanal çıkartmalara verdikleri isimdir. Atılkunst’un gündem fazlası çıkartmaları ile ana hedefi “gündem manipülasyonu
yaparak, gündem üzerine delik açmaktır. Her hafta o haftanın önem sırasına göre
belirlenmiş gündeminden bir sanal çıkartma üretmiş” (Aksoy, 2012, s.33) ve bu çıkartmaları bilgisayar ve internet üzerinden yaymıştır. Çoğunlukla Türkiye’nin politik
sorunlarına odaklanan ve “Gündem Fazlası” başlığı altında üretilen bu sanal çıkartmalar, her hafta mümkün olduğunca çok kişiye iletilmiş ve paylaşılmıştır. Bilgisayar ve
internet üzerinde üretilen ve yayılan bu çıkartmalar, “sahipli değildir” (Aksoy, 2012,
s.33) ve basılarak sağa sola yapıştırılabilmektedir. Bu türden bir üretim sergileme ve
kitlelere ulaşma biçimiyle birlikte “Gündem Fazlası” çıkartmaları geleneğin alanından da kopmaktadır. Artık yapıtın özel varlığından bahsetmek yerine, yapıtın kitlesel varlığından bahsedilmektedir. Böylece bu çıkartmalar yeniden üretilmiş olarak,
“alımlayıcıya bulunduğu konumda seslenmesine izin vermekle, üretilmiş olanı güncelleştirmektedir” (Benjamin, 2004, s.55). Bu noktada bu çıkartmalar bilinçli ya da
bilinçsiz alımlayıcıların bilgisayarına, mail adresine yani bir bakıma evine ve özeline
ulaşmaktadır.
Alman estetik kuramcısı Walter Benjamin bu durumu şu şekilde açıklamaktadır:
“Sanat yapıtlarının alımlanması değişik vurgularla gerçekleşir; bunlar arasında iki üç
nokta, belirgindir. Bu vurgulardan bir sanat yapıtının kült değeri, öteki ise sergileme
değerinde odaklaşır” (Benjamin, 2004, s.59). Atılkunst’un çalışmalarına Benjamin’in
açıklamaları bağlamında bakıldığında; Atılkunst üretim, alıcı ve sergileme değerleri üzerinden oluşabilecek dengeleri de internet aracılığı ile aşmaktadır. İnternetin
yardımıyla, izleyicinin de dahil olduğu bu pratikle; sanat nesnesi biricik olmaktan çıkıp, basit bir yazıcı ile sahip olunabildiğinden ve elden ele aktarıldığından dolayı da
önemlidir.
Bağımsız küratör ve yazar Fatoş Üstek, 16 Temmuz 2010 tarihli yazısında “Atıl Kunst´un sanatsal pratiğini, 1966-72 yıllarının maddesel olmayan sanat (dematerialisation
of art) akımı ile – gerek metodoloji gerek içerik yönünden” ilişkilendirmektedir. Bu
açıdan bakıldığında da, internet, Atılkunst’un gündemi irdeleyebildiği, sözünü söyleyebildiği ve aynı zamanda da yayılabildiği bir alana dönüşmektedir. Diğer yandan,
Gündem Fazlası sanal bir çıkartma olmanın ötesinde, sürekli değişen Türkiye ve
dünya profilini sanatsal bir üretim ile yakalamaya çalışmak ve bu değişimi görünür
kılmakla meşguldür. Her hafta düzenli olarak üretilen ve yayınlanan bu çıkartmalar
basılı ve web tabanlı medyanın tanımladığı gündemi açımlayarak, o gündem üzerinden ironik bir dil ile kısa ve net yeni bir mecra oluşturmaktadır. Bu durum politik
gündeme vatandaşın müdahalesi olarak da algılanabilir. Elden ele dolaşarak, çoğalan
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çıkartmalar, aynı zamanda politik egemen dile de müdahil olmaktadır. Fatoş Üstek’e
göre:
“...Atıl Kunst, iki boyutlu bir düzlemi çok boyutlu bir üretime dönüştürmektedir. İmajı bir üst deri gibi kullanarak içeriği bedenselleştirir. Sanat hem
bir düşüncedir, hem itki, hem de tepki. İçerik ve formun ayrışmazlığında
Atıl Kunst´un çıkartmaları birbiri ile ilişkili ve de bağımsız imgelerdir. Gündemin fazlaları gündemin oyuncakları ile bazen sert bazen işveli, bazen
düz bazen dolambaçlı, bazen aleni bazen gizli kapaklı ilişkilenmektedir.
Üretimlerindeki nükte bazen kara mizah, bazen de çıplak gerçeklik olur”
(http://www.fatosustek.com/wp-content/uploads/2011/05/bay-at%C4%B1l.pdf).

Grubun gündem fazlası çalışmalarına bakıldığında bu dil açık ve net bir şekilde
kendini göstermektedir.

Görüntü 1. Atılkunst, Gündem Fazlası, Çıkartma, 2007

Görüntü 2. Atılkunst, Gündem Fazlası, Çıkartma, 2007
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Görüntü 3. Atılkunst, Gündem Fazlası, Çıkartma, 2007

Görüntü 4. Atılkunst, Gündem Fazlası, Çıkartma, 2007

10 Mart 2008 tarihinde grubun internet adresinde yayınlanan ve görüntü 1., 2.,
3. ve 4.’te yer alan gündem fazlası çıkartmaları, Türkiye’de erken seçimleri saymazsak her dört yılda bir yapılan genel seçimler üzerinedir. Blog adresinde çıkartmaların tam olarak üretim tarihleri yoktur, ancak mürekkepli parmaklar dikkate
alındığında bu çıkartmaların tam olarak 22 Temmuz 2007’de yapılan genel seçimleri ve seçim gündemini ele aldığı anlaşılmaktadır. Mürekkepli parmaklar, her seçmenin seçimlerde hileye karşı kullanılan silinmez mürekkep ile işaretlenmesinin
sonucudur.
Seçimlerde hileye karşı kullanılan bu seçim mürekkebi, https://tr.wikipedia.org/
wiki/Se%C3%A7im_m%C3%BCrekkebi adresindeki bilgilere göre ilk olarak 28
Mart 2004 seçimleri öncesinde gündeme gelmiştir. Bu seçimlerden önce seçim
mürekkebi ihalesi açılmış, ihaleye karışan şirketlerden istenen numuneleri deneyen devlet malzeme ofisi çalışanlarının ciltleri tahriş olmuş ve doktora gitmek
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zorunda kalmışlardır. Hileye karşı kullanılan bu seçim mürekkebi, içinde yer alan
kimyasallardan dolayı sürüldüğü yere nüfuz etmekte ve bu özelliğinden dolayı da
silinmez mürekkep olarak bilinmektedir. Böylelikle 22 Temmuz 2007 seçimlerinde
kullanılmak üzere toplam 180 bin şişe mürekkep sipariş edilmiştir. Bu seçimlerde
42 milyon 533 bin 41 kayıtlı seçmenin oy kullandığını var sayarsak, 42 milyon 533
bin 41 kişi silinmeyen mürekkeple işaretlenmiş ve böylece hileye karşı önlem alınmıştır. Atılkunst’un görüntü 1., 2., 3. ve 4.’te yer alan çıkartmalarına baktığımızda,
tüm bu gündemi meşgul eden seçim, seçim hilesi, seçim mürekkebi, mürekkep
ihalesi ve seçimlerinden çıkacak sonuçlara yönelik kısa, net ve ironik bir tavır
sezilebilmektedir.

Görüntü 5. Atılkunst, Gündem Fazlası, Çıkartma, 2009

Görüntü 5’te yer alan ve grubun blog adresindeki 27 Mayıs 2009 tarihli gündem
çıkartması ise Sulukule’de başlatılan yıkım sürecini konu almaktadır. İstanbul’un
tarihi bölgeleri imara açılmış, kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte bu imarlaşma
hızlanmıştır. Sulukule yıkımın gerçekleştiği ilk bölgelerden biri olmuştur. http://
bianet.org/bianet/toplum/118211-sulukule-de-son-ev-mahkeme-karari-beklenmeden-yikildiweb adresinde yer alan bilgilere göre, dünyadaki ilk roman yerleşimi
olan Sulukule için hükümetin kentsel dönüşüm projesi kapsamında 13 Aralık 2006
tarihinde çıkartılan “Acele kamulaştırma kararı” ile 759 hak sahibi ve hissedarla
303 kiracı olmak üzere, aileleriyle beraber 3 bin 500 Roman’nın ikamet ettiği Neslişah ve Hatice Sultan Mahallelerinde Türkiye'den ve dünyadan gelen tepkilere
rağmen yıkım başlamıştır. Bu bölgede yaşayan insanlar yerlerinden tahliye edilerek yaşamaları için kentin dışına gönderilmiştir.
Kent, kentsel dönüşüm, imar, rant ve yıkım gibi meseleleri bir arada barındıran
Sulukule, Atılkunst’un gündem fazlası ile yeniden sorgulanır. Yıkmak ve yeniden
yapmak, yenisi için eskisini yıkmak, yenisi için dışlamak eylemleri üzerine şekille-
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nen kent ve bu süreçte yer alan Romanların durumu üzerine bir hatırlatmadır. Bu
kez darbukadan yükselen ses bir müzik değil; kepçelerin, dozerlerin yıkım sesleri
eşliğinde Romanların isyan sesidir.

Görüntü 6. Atılkunst, Gündem Fazlası, Çıkartma, 2010

3 Nisan 2010 tarihli bu çıkartma ise 2010 yılında yapılan Türkiye anayasa değişikliği referandumunu ele almaktadır. Wikipedia’da yer alan bilgilere göre 12 Eylül
1982 anayasasında yapılan birtakım değişikliklerin, 12 Eylül 2010 tarihinde halk
oylamasına sunulmasıdır. 26 maddenin değişmesini içeren paket, TBMM tarafından kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından referanduma
sunulmuştur. %42.12 hayır oyu’na karşı %57.88 evet ile sonuçlanan referanduma
göre anayasa değişiklikleri kabul edilmiştir.
Yaklaşık 50 milyon seçmenin oy kullanacağı referandum da oylanacak değişiklikle
anayasa mahkemesi ve HSYK yeniden yapılandırılırken, kadına pozitif ayrımcılıktan kişisel verilerin korunmasına, seyahat hürriyetinden memura toplu sözleşme
hakkına ve grev yasaklarının kaldırılmasına, askere sivil mahkeme yolunu açan
düzenlemeden Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının yargıya açılmasına, kadar birçok alanda değişiklikleri içersede Atılkunst, tüm bu değişikleri bir kenara koyarak
anayasa kelimesine odaklanmakta ve anayasa kelimesini yeniden üretmektedir.
Anayasa kelimesini ana ve yas olarak ikiye bölmekte ve anayasa düzenlemesinin
içinde bulunduğu durumu açıkça göstermekte, “basit bir kelime oyunundan çok
katmanlı anlam üretmektedir”.
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Görüntü 7. Atılkunst, Gündem Fazlası, Çıkartma, 2011

Görüntü 8. Atılkunst, Gündem Fazlası, Çıkartma, 2011

Görüntü 7 ve 8’ de yer alan, 7 Mart 2011 de yayınlanan gündem fazlası ise kadına şiddet üzerinedir. Bir duvar yazısı gibi hazırlanan çıkartma da büyük harflerle
kadın, küçük harflerle erkek işaret edilmektedir. Küçük büyük harf oyunuyla oluşturulmuş bu durum büyük ölçekte kadına, küçük ölçekte de erkeğe uygulanan
şiddetin asıl kaynağına işaret etmekte ve bu kaynağın erkek akıl olduğuna vurgu
yapmaktadır.
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Görüntü 9. Atılkunst, Gündem Fazlası, Çıkartma, 2011

Görüntü 10. Atılkunst, Gündem Fazlası, Çıkartma, 2011

Görüntü 9 ve 10’da yer alan gündem fazlası çıkartmaları da şiddete, kadına şiddete odaklanmaktadır. Görüntü 9’da yer alan çıkartma şiddet uygulayan adamlara,
ilkokul sıralarında verilen bir ceza yöntemi ile yaşamları boyunca yapmamaları
gerekenii ömür boyu yazarak hatırlaması önerilmektedir. Görüntü 10’da ise şiddettin her türlüsünden ceza almış adamların, bir-iki kılık kıyafet güzelliğinden ve
sözde iyi davranışlar sergilemelerinden dolayı cezalarının hafiflemesine hatta ve
hatta cezalarının bitmesine verilen kararları sorgulanmaktadır. Dosya no:1 olarak
numaralandırılmış olan bu görüntü, iyi halden ceza indirimi almış adam adamların
miraslarından yalnızca biridir.
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Görüntü 11. Atılkunst, Gündem Fazlası, Çıkartma

Görüntü 12. Atılkunst, Gündem Fazlası, Çıkartma

Görüntü 13. Atılkunst, Gündem Fazlası, Çıkartma
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Görüntü 14. Atılkunst, Gündem Fazlası, Çıkartma

Görüntü 15. Atılkunst, Gündem Fazlası, Çıkartma

Görüntü 16. Atılkunst, Gündem Fazlası, Çıkartma
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Görüntü 17. Atılkunst, Gündem Fazlası, Çıkartma

Görüntü 18. Atılkunst, Gündem Fazlası, Çıkartma

Görüntü 19. Atılkunst, Gündem Fazlası, Çıkartma, 2013
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Her haftanın gündemi üzerinden gündem fazlası üreten Atılkunst, başbakanlıktaki
gizli dinlemelere (Görüntü 11), yavru balık avlanmalarına (Görüntü 12), devletin
kadının bedenine karışmasına (Görüntü 13), gündemin sürekli saptırılmasına (Görüntü 14), Neşat Ertaş’ın ölümüne (Görüntü 15), Gazze’ye düşen bombalara ve
Gazze’deki ölümlere (Görüntü 16), Taksim Gezi Parkı’na, ağaçların kesilmesine,
ağaçların kesilerek kışla yapılmasına, yeni bir kentsel dönüşüme (Görüntü 17),
tüm herşeyin neden ve nasıl olduğuna dair sorular sormakta (Görüntü 18) ve 19
Ağustos 2013 tarihinde blog adreslerine yükledikleri (Görüntü 19) da yer alan çıkartma ile tüm bu üretimlerini sonlandırdıklarını duyurmuşlardır.

Sonuç

Atılkunst, 2006-2013 yılları arasında gündemi meşgul eden her olayı; sanatın
içinde ironi, eleştiri ile birleştirerek gündem fazlası üretimlerine dönüştürmüştür.
Yedi yıllık bir süreci kapsayan bu üretimler, birbirlerinden bağımsız gözükseler de,
bir araya getirildiklerinde Türkiye’ye, Türkiye’nin gündemine dair bütün bir dil
oluşturmaktadır. Bu dil aynı zamanda Türkiye’nin yakın geçmişine dair hafızanın
kayıt altına alınmasıdır. Özellikle internetin bize sunduğu hızlı bilgi akışı ve görsel
imaj bombardımanında, sanal olarak hemen hemen her ‘an’ a dair bir hafıza oluşmakta, öte yandan bu durum bireysel hafıza kayıplarına da yol açmaktadır. Neyi,
neden ve nasıl hatırlamalıyız ya da bir şeyleri hatırlamak gerekir mi gibi soruları
sorduğumuz noktada, “Gündem Fazlası” çıkartmaları hatırlamamız gerekenlerle unutmamız gerekenleri bir arada bize sunmaktadır. İşte bu noktada gündem
fazlası çıkartmaları; gündemin, gündemin ürettiğinin, gündemin hissettirdiğinin,
siyasal, politik, ekonomik, bireysel, toplumsal vb.bileşenlerinin sanatçı bakışı ile
birleşerek ortaya çıkmasından oluşmakta ve gündem üzerine delik değil kocaman
bir delik açmaktadır.Bugün internet ve internet üretim ortamlarının kullanımını
normalleşse de Atılkunst kuruluşu itibariyle hala yeniliğini koruyan internet ortamında üretim yapmış ve bu üretimlerini internetin dolaşım kapasitesini kullanarak
yaymıştır. Aynı zamanda bu durum medyanın egemenliğine, medyanın sunduğu
gündeme karşı yeni bir medya dili, yeni bir görsel, yeni bir gündem yaratmıştır.
Çıkartmaların üretimi, yayılması ve kullanılması anlamında sanatın biricikliğini
kıran Atılkunst; bir araya gelerek, yan yana durarak, birlikte üreterek sanatçının
da biricikliğini kırmıştır. Gündem Fazlası çıkartmaları hem yakın tarihli Türkiye’nin
hem de sanatta bir arada üretmenin ve bir arada var olmanın hafızasını oluşturmaktadır.
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Rebecca Horn’un Heykellerinde Şiirsel “Hareket”
Lyrical “Movement” in Rebecca Horn’s Sculptures
Doç. Esra Sağlık Şenalp
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü

Özet

İki dünya savaşı arasındaki dönem, sanatçıların kendilerine yeni çıkış yolu aradıkları döneme
karşılık gelir. Maddi ve manevi yıkımlar nedeniyle sanatçılar yer değiştirmek zorunda kalmış,
İkinci Dünya Savaşından sonra Amerika, güçlü kaynakları ve sunduğu olanaklarla sanatçıları
çeken bir merkez haline gelmiştir. O dönemde Amerika’da baskın olan soyut dışavurumculuk
ve soyut sanat akımları yeni arayışları da beraberinde getirmiştir. Bunlardan biri, heykelin
durağan yapısını kıran hareketli heykellerdir.
Amerikalı sanatçı Alexander Calder ile örneklerine sıkça rastladığımız kinetik heykeller, klasik
dönemden beri var olan heykel tanımından oldukça farklı bir yerde durmaktadır. Calder,
özellikle, önceden tahmin edemeyeceği olaylarla ilgilenmiş ve sonsuz değişkenlikte, uyum
sağlayabilen bir denge durumu ile önceden tahmin edilemeyen müdahalelere anında, kendiliğinden yanıt verebilecek yapıtlar gerçekleştirmeyi amaçlamıştır¹. Daha sonra heykeldeki
bu yeni ifade ediş, özellikle bir dönem Amerika’da yaşayan bazı sanatçıları da etkilemiştir. Çalışmanın ana odağını oluşturan, çağdaş sanatın önemli isimlerinden Alman sanatçı Rebecca
Horn ise, geniş sanat yapma ifade biçimleriyle tanınır. Heykelden enstelasyona, fotoğraftan
filme, performans, hareketli heykel gibi pek çok alanda üreten sanatçınınişleri güçlü bir şiirselliği içinde barındırır.
Anahtar Sözcükler: Çağdaş Sanat, Rebecca Horn, Kinetik Heykel,Performans, Enstelasyon

Abstract

The period between two world wars corresponds to the period in which the artists sought
new way sout. Artists had tochange places due to material and non-material destructions,
and after World War II, Americabecame a center attracting the artists with its strongres our
cesand opportunities that it offered. Abstract expression is mand abstract art movements
being dominant in America at that time also brought along new searches. One of them is
moving sculptures that eliminate the stationary structure of sculpture.
Kinetic sculptures, the examples of which ween counter frequently in the works by the
American artist Alexander Calder, have a position that is quite different from the sculpture
definition existing since the classical period. Particularly, Calder was interested in the events
that were unforeseeable and he aimed to create works that wereable to spontaneously
and automatically respond to the unforeseeable interventions through an ever-varying and
adaptable equilibriumstate². Later, that new expression in sculpture also influenced some
artists living in America especially in a specific period. The German artist Rebecca Horn,
which is the main focus of this work, one of the important names in contemporary art, is
1- Fineberg, Jonathan. 1940’tan Günümüze Sanat- Varlık Stratejileri, Karakalem Kitabevi Yayınları, İzmir, 2014. S: 53
2- Fineberg, Jonathan. 1940’tan Günümüze Sanat- Varlık Stratejileri, Karakalem Kitabevi Yayınları, İzmir, 2014. S: 53
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noted for her wide artistic expression manners. The works of the artist who produced in
many fields from sculpture to installation, photography to film, performance, moving sculpture, etc. embody a stronglyricism.
Keywords: Contemporary art, Rebecca Horn, Kinetic sculpture, Performance, Installation
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Giriş

Sanatın sınırları ve tanımı Dada hareketiyle birlikte bir daha geri dönülemeyecek
şekilde genişleyip değişmiştir. Marcel Duchamp’ın hazır nesneleri, sanatın neliğinin sorgulandığı, sanat tarihindeki en önemli eşiklerden biri olmuştur. 1970 ve
sonrası sanatsal pratiklerin kökleri de buralara dayanmaktadır. Son 50 yılda sanat
nesnesinin anlamı da önemli ölçüde değişmiş, heykel tüm geleneksel form algısının dışına çıkarak güncel olanla, izleyiciyle ve yeni malzemelerle yakın ilişki içine
girmiştir. Onun en temel tanımlarından biri olan üç boyutluluk artık, izleyicinin
sadece etrafında tur atacağı bir hacimden çok, onun kimi zaman işin içine dahil
olduğu kavramsal bir zemine doğru kaymıştır.
Çalışmanın ana odaklarından biri olan “kinetik” kavramı sanat alanında ilk kez
konstrüktivist sanatçılar NaumGabo ve Antoine Pevsner’in 1920’de yayınladıkları Gerçekçi Manifesto’da kullanılmıştır. Heykelde, heykel öğesi olarak kütleyi, resimsel ve plastik bir uzam biçimi olarak hacmi reddeden manifestoda, “Sanattaki
bin yıllık yanılgıyı, yani durağan ritimleri plastik ve resimsel sanatların tek öğesi
olarak kabul etme yanılgısını reddediyoruz. Bu sanatlarda yeni bir öğeyi, gerçek
zaman algımızın temel biçimleri olarak kinetik ritimleri kabul ediyoruz” ifadesi yer
almıştır (Harrison-Wood, 2011, 334).Sanatta kinetik olanla ilgili ilk deneyler ise
1913-1920 yılları arasında, dadacı ve konstrüktivist sanatçıların işlerinde görülmeye başlanmıştır. Kinetik sanatın belki de ilk örneği; bir taburede ters çevrilmiş
bir tekerleğin parçası olan Marcel Duchamp'ın“Bisiklet Tekerleği” (1913) adlı çalışmasıdır. Ve daha sonra Bauhaus sanatçısı Laszlo Moholy-Nagy, "Işık Uzayı Modülatörü" (1930) eserinin mekanize hareketini tanımlamak için "kinetik" terimini
kullanmıştır³.

Görüntü 1. Marcel Duchamp, “Bisiklet Tekerleği”, 1913

3- http://www.theartstory.org/movement-kinetic-art.htm
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Görüntü 2. Tatlin, “3. Enternasyonal Anıtı”, 1919 - 1920

Heykelin çevresindeki gerçek uzamı yapıtla bütünleştirme düşüncesinin (“açık
form” heykel olarak adlandırılmıştır) öncülüğü, Savaş öncesi Kübistler, Fütüristler,
Rus Avant-Garde’I ve özellikle de “gerçek uzamdaki, gerçek materyaller” konusunda ısrarcı olan Vladimir Tatlin tarafından yapılmıştır⁴. Vladimir Tatlin’in Sovyet
devriminin bir simgesi olarak tasarladığı 3.Enternasyonal Anıtı, heykelin hem mimari ile olan bütünlüğü hem de static algısının kırılmasında önemli örneklerden
biridir. Yapıt, her bir bölümü, dünyanın kendi etrafında, Ay ve Güneş etrafında
dönüşünü sembolize edecek şekilde hareketli olarak tasarlanmıştır. Bu anlamda
eser, her ne kadar sadece maket olarak kalmışsa da, hala kinetic heykelin öncüllerinden sayılabilmektedir.
1930'ların başında, kinetik sanatın gelişiminde öncü bir figür olan Alexander Calder, klasik heykel tanımına farklı bir önerme getirmiş, bazıları motor ile çalışan ve
bazıları sadece rüzgarın etkisiyle hareket eden heykeller yaratmıştır. Askıya alınmış veya desteksiz olan bu yapılar genellikle tel ve çubuklarla bağlı metal parçalardan oluşmuştur.
Alexander Calder'in mobilleri: Taçyaprakları Yayı (1941), uzayda bir nesnenin davranışını incelemek için ince çizgileri ve biyomorfik formları doğal hareketle birleştirmiştir⁵.

4- Fineberg, Jonathan. 1940’tan Günümüze Sanat- Varlık Stratejileri, Karakalem Kitabevi Yayınları, İzmir, 2014. s:53
5- http://www.theartstory.org/movement-kinetic-art.htm
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Görüntü 3. Alexander Calder, “Taçyaprakları Yayı”, 1941

Kinetik heykelin öncülerinden ve Dada’nın geç dönem temsilcilerinden, İsviçreli
sanatçı Jean Tinguely, hurdalarla hareketli heykeller üretmiştir. Bunlar telden ve
metal levhalardan yapılmış, parçalarının her biri ayrı hızda dönen ya da hareketeden, robota benzeyen düzeneklerdir. Onun, çizgilerle soyut resim yapan “Meta-Matic-Machine” adlı çalışması sanat yapma eylemi ve sanatın tanımı üzerine
önemli sorgular içerirken kendi kendini yok eden “New York’a Saygı” adlı çalışması, insan/makine karşılaşmasını ve kimi zaman kontrolsüz makineleşmenin verdiği
korkuları işlemiştir.

Görüntü 4. Jean Tinguely, “Méta-Matic Machine”, 1959
Görüntü 5. Jean Tinguely, “New York’a Saygı”, 1960

Ülkemizde alanın örneklerine baktığımızda karşılaştığımız isimlerden Server Demirtaş’ın mekanik heykelleri, Türkiye’de kinetic heykel sanatının önemli örneklerindendir. Demirtaş’ın otomobil cam sileceğinden, bisiklet frenine deign uzanan
hazır malzemeler kullanarak, çarklar aracılığıyla hareketi sağladığı mekanik hey-
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kelleri, 12. yüzyılda El Cezeri’nin robotlarından, 15 ve 16. yüzyılda Leonardo da
Vinci’nin makinelerin eve 20. yüzyılda Jean Tinguely’nin kinetic heykellerine kadar
uzanan bir süreçte bilim, sanat, teknoloji ve insane ilişkileri üzerine yoğunlaşan
sorgulamalar içerir⁶.

Görüntü 6. Server Demirtaş, “Düşünceli Kadının Makinesi II”,
“Desiring Machines” sergisinden, 2017

Sanatçı mekanik işler üretmesine rağmen insane doğasına ve duygularına vurgu
yapmış ve bunları görünür kılmıştır. Sanatçının diğer çalışmalarında olduğu gibi,
“Desiring-Machines”adlı sergisindeki heykelleride insan hareketlerini taklit etmiştir. Ve bu taklit, robotic hareketlerle değil, insanın duygu durumlarını gösterir
gerçekçi hareketlerle, içe kapanma, kırılganlık ya da sadece nefes alıp verme gibi
olağan halleri ile gösterilmiştir.

Rebecca Horn: Uzuvlar, Maskeler, Tüyler, Kanatlar
“1960’lar...O dönem, Almanya’da, genç kuşak, hatta benden büyükler bile
uyanıyorlardı. Bir uyanma anıydı. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, ne olduğunun farkına varılıyordu. Faşizmle hesaplaşma dönemiydi. Çok eleştiriyorduk. Sürekli gösteriler yapıyorduk... Gösteriler çok canlıydı. Gençler
olarak bir kimlik bulmalıydık. Yeni bir kimlik...” (Sönmez, 2017: 285)

1970'lerin başında, tüylerden, kanatlardan, maskelerden yapılmış nesnelerden
vücuduna dahil ettiği ‘giysiler’ ile performanslar gerçekleştiren Alman sanatçı
RebeccaHorn, ses, ışık ve müziği kullandığı hareketli heykelleriyle 21. yüzyıl sanatının en önemli isimleri arasındadır. Özellikle seçtiği nesneler ile onların hareketli bir formda biraradalıkları, onun ironik, derin, şiirsel, bir yandan da karanlık
tarafını göstermektedir. Rebecca Horn 1970'lerin başından bu yana, performans,
film, heykel, enstalasyon, desen ve fotoğraf gibi farklı alanlarda üretmeye devam
etmekte ve her dönemde avangard tavrını göstermektedir.
4- http://www.bozluartproject.com/server-demirtas/
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Görüntü 7. Rebecca Horn, “Unicorn”, 1970
Görüntü 8. Rebecca Horn, “Parmak Eldiven”, 1972

Sanatçı, ilk performansları olan vücut uzantılarında, vücut ve mekan arasındaki
dengeyi ve kendisiyle nesne arasındaki mesafeyi kontrol etmeyi hedef almıştır.
Sanatçının “Unicorn” adlı çalışmasında, performansı gerçekleştiren kadın model,
bu çalışma için tasarlanmış beyaz bir heykeldi giymektedir. Bir dizi dikey ve yatay
beyaz kumaş kayışı, modelin çıplak gövdesini bağlayan bir çeşit korse olarak işlev
görür ve sanatçının kafasının üstünden dikey olarak uzanan ve bir ‘unicorn’u sembolize edecek şekilde uzun, konik, boynuz benzeri bir yapıya sahiptir. Performans
bir gün boyunca modelin arazide ‘hayalet gibi’⁷ yürümesiyle gerçekleşmiştir.
“Parmak Eldiven”adlı çalışması ise, her biri ahşap ve kumaştan yapılmış beş adet
ince, sert ve uzun "parmaklara" sahip iki siyah protezden oluşmuştur. Her protez,
bileklere siyah kayışlarla tutturulmuş bir sanatçının eline giyilecek şekilde tasarlanmıştır. Horn’un belirttiği üzere, sanatçının parmakları protezlerin parmaklarını
kontrol etmektedir.
Parmak eldivenleri, parmaklarımı çabucak hareket ettirebilmem için hafif bir malzemeden yapılmıştır. Dokunduğum nesnelerden belli bir mesafe
dururken dahi, onları hissederim, dokunurum ve onları tutarım. Uzun parmakların kaldırma hareketi eldeki dokunuş hissini yoğunlaştırır. Kendimi
dokunurken hissediyorum, tutarken görüyorum ve kendim ile nesneler
arasındaki mesafeyi kontrol edebiliyorum (Haenlein, 1997, s.58).

Rebecca Horn’un bu çalışması, vücut sanatçısı Stelarc’ın“Üçüncü El” (1980) ve
“Dış İskelet”(1997) adlı çalışmalarını hatırlatır. Görüntüleme sistemleri, protez,
robotik ve sanal gerçeklik kullanarak işler üreten Avustralyalı sanatçı Stelarc, bedenin sınırlarını keşfetmek amacıyla yola çıkmış, insan bedenini ve sanatı, tek7- http://www.tate.org.uk/art/artworks/horn-unicorn-t07842
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noloji ve tıpla birleştirerek gerçekleştirdiği çalışmalarla tanınmıştır. Çalışmalarını
‘alternatif’ anatomik yapılar keşfetmek olarak düşünülmesini söyler⁸. Stelarc, ilk
dönem performanslarında, vücudunu çengellerle asarak bedenini bir sanat nesnesi olarak kullanmış, daha sonrasında geliştirdiği aygıtlar ve robotik protezlerle
gövdesini mekanikleştirmeye yönelmiştir.

Görüntü 9. Stelarc, “Üçüncü El”, 1980

Rebecca Horn’un kinetik heykellerinde hareket, sadece plastik bir özellik değil,
aynı zamanda sanatçının müdahalesi ile düşünsel anlam katmanları yaratan bir
öğe olmuştur. Kemanlar, bavullar, bastonlar, merdivenler, piyanolar, tüylü yelpazeler, metronomlar, küçük metal çekiçler, siyah su havuzları, spiral çizim makineleri
ve büyük huniler gibi kullanılan ve enstalasyonları için özel olarak yapılmış nesneler; hep birlikte belirli maddeselliklerinden kurtulan ve sürekli olarak değişen,
efsanevi, tarihsel, edebi ve ruhsal imgeler üzerine dokunan metaforlara dönüşen
kinetik heykeller için unsurlar inşa ederler⁹. 1970'lerde yaptığı vücut uzantıları,
tüyler ve maskelerile yaptığı performanslarının ardından ilk kinetik heykelleriDer
Eintänzer (1978) ve La Ferdinanda (1981) filmlerinde görülmüştür (Bkz. Görüntü
10-11).

Görüntü 10. Rebecca Horn, “Tüylü Hapishane Yelpazesi”, Der Eintänzer filminden bir kare, 1978
Görüntü 11. Rebecca Horn, “Tavuskuşu Makinesi”, La Ferdinanda filminden bir kare, 1981

8- http://istanbulmuseum.org/artists/stelarc-tr.html
9- https://www.royalacademy.org.uk/artist/rebecca-horn-hon-ra
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Horn'un tüyler ile yaptığı çalışmalarının ana teması kuş metaforu ile inşa edilmiştir. Çalışmalarda tüm parçalarının dağıldığı kuş imgesi özgürlük, ve ruhun gücünü
çağrıştırmaktadır. Kuş ve tüy imgesi aynı zamanda, yaşam, ölüm, koruma ve temas
gibi ikiliklerle de bağlantılıdır.

Görüntü 12. Rebecca Horn, “Horoz tüyü maskesi”, 1973
Görüntü 13. Rebecca Horn, “Kakadu Maskesi”, 1973

Rebecca Horn çalışmalarında hem örten ve gizleyen, hem de temas kurmayı
sağlayan bir öğe olarak maskeyi sıkça kullanmıştır. Tüyden maskelerle yaptığı bir
performansında "Yüzüm birbirine geçmiş, kapalı tüylü kanatlarla kaplı. Önümde
duran kişi tüylere hafifçe dokunuyor, sonra kanatları ayırıyor ve açıyor. Yayılan
kanatlar uzun kanat kanatları gibi esniyor ve başlarımızın etrafına [ikisinin de] yumuşak bir şekilde dolanıyor. Tüyler başlarımızı çevremizden ayırıyor ve bizi birlikte
yalnız bırakmaya çalışıyor.”¹⁰ ifadesini kullanmıştır. Bu tüyden maskeler aynı zamanda takıldıklarında bakışı daraltmaktadırlar. Dolayısıyla karşıdakini görmek için
tıpkı kuşların yaptığı gibi başın yana çevrilmesi gerekmektedir. Kullanım amacının
ilk baştaki belirsizliği, nesnenin yumuşaklık ve saldırganlık arasında gidip gelmesi,
bu maskelerle ilgili bir tür gerginliği ifade etmektedir.

10- http://www.tate.org.uk/art/artworks/horn-cockatoo-mask-t07850
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Görüntü 14. Rebecca Horn, “Büyük Tüy Çarkı”, 1997

Sanatçının hareketli tüyler ve kanatlardan oluşan kinetik heykelleri, hayvanların
ve bitkilerin yerini, modern kültürde birincil öneme sahip nesneler olarak makinelerle değiştirme biçimini önermektedir. Mekanik bir motorla hareket ettirilen
tüyler, bir daire şeklinde dönme, düşme ve yavaşça yeniden dönme hareketini
yapmaktadır. Horn'un çalışmaları aynı zamanda, doğanın ve yaşamın döngüsel ritimlerini, örneğin tüylerin mevsimlik olarak dökülmesini anımsatmaktadır.

Görüntü 15. Rebecca Horn, “Metamorfoz”, 2014

Son dönem yaptığı heykellerinde kelebek imgesi, kimi zaman bir kitap ve bir camın, kimi zaman da pirinç çubuklar, ağaç dalları ve volkanik bir kaya üzerinde tasvir edilerek Horn’un kinetik heykellerinde sıkça kullanılmıştır.Sanatçının gerçekleştirdiği hemen her heykel, doğal ve mekanik, hafif ve ağır, pürüzlü ve hassas,
kutsal ve dünyevi arasındaki kırılgan gerginlikleri taşımaktadır. “Metamorfoz” adlı
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çalışma, bir kaya üzerindeki küçük bir motora tutturulmuş iki kelebek kanadının
replikasını sunmaktadır. Zaman zaman savrulan kanatlar, kelebeğin kanat çırpması gibi küçük olayların, önemli ve geniş kapsamlı olayları etkileyeceğini ortaya koyan teoriyi hatırlatmaktadır.

Müzik ve Sesler

Görüntü 16. Rebecca Horn, “İsimsiz Kule”, 1994

Görüntü 17. Rebecca Horn,“Anarşi için Konser”, 1990

Ses, Rebecca Horn’un çalışmalarında tamamlayıcı ve bazen de asıl unsur olarak
yer almaktadır. 1980 ve 1990'lı yıllarda, siyasi ve tarihi öneme sahip mekanlarda
büyük enstalasyonlar gerçekleştirilmiştir. Rebecca Horn da bazı çalışmalarında,
örneğin eski bir belediye kulesinin Nazi Almanyası için bir idam alanına dönüştüğü
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Münster'teki“Tersinden Konser” (1997) ve Balkan ülkelerinden gelen mülteciler
için mekanik olarak keman çalabilen bir kule biçiminde bir anıt meydana getirdiği Viyana’daki “İsimsiz Kule” (1994) adlı çalışmalarında olduğu gibi, bu fiziksel
mekanlar üzerindeki geçmişin ağırlığını çalışmalarıyla açığa çıkartmıştır. “Anarşi
için Konser” (1990) adlı işi ise; tavandan asılı duran, birkaç dakikada bir tuşların
dışarı itildiği bir piyanodan oluşmaktadır. Sanatçının bu gibi bazı çalışmaları, bazen
Dada, Fluxus ve Kinetik sanatın özelliklerini bir araya getirmektedir.

Sonuç

Araştırmada, heykelin çok yönlü ve boyutlu ifade ediş yolları çerçevesinde, 21.
yüzyıl sanatının önemli isimlerinden Rebecca Horn’un çalışmaları incelenmiş,
sanatçının kinetik heykellerinde hareketin, sadece plastik bir özellik değil, aynı
zamanda sanatçının müdahalesi ile düşünsel anlam katmanları yaratan bir öğe olduğu gözlenmiş ve vurgulanmıştır. Sanatçının çeşitlilik gösteren nesne ve anlatım
zenginliğinin yanında işlerinde devamlılık olduğunu görüyoruz. Bu devamlılığı da,
gerçeğin yoğunlaştırılmış bir fark edilişle tam bir bilinçle deneyimlenmesi olarak
ifade edebiliriz¹¹.
Rebecca Horn’un, bu çalışmanın ana odağını oluşturan ve 1970'lerin sonunda yapmaya başladığı kinetik heykelleri, sıradan ve olağan hareketlerin dışında sembolik
olana doğru gitmektedirler. Tüyler, kanatlar, maskeler, tavandan sarkan kuyruklu
piyanolar, tüm bu nesneler ve ifade ediş, kimi zaman bir sürreal kimi zamansa
şiirsel bir görüntü vermektedir.
Sanatçının çalışmaları hakkında benzersiz ve sürekli olarak yeni olan, her bir heykelin ve enstelasyonun, mekan ve zamanın sınırlarını tamamen kırmak için bir
adım olması, aynı zamanda, varlığını tam olarak tanımlayamasak da hissedebileceğimiz şiirsel bir dünyaya bizi sokmasıdır.

11- Drathen, Doris Von. Rebecca Horn, Between the Knives the Emptiness, Paris :Galerie Lelong, 2014. S: 1
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Moda Tasarımı Eğitiminde Yenilikçi Form Arayışlarına Yeni Bir
Tasarım Yöntemi Olarak Form /A-Form Önermesi
Form / A-Form Proposal as a New Design Method for Innovative
Form Seeking in Fashion Design Education
Doç. Yüksel Şahin
Anadolu Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Moda Tasarımı Bölümü
Arş. Gör. Derya Meriç
Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Özet

Sanat ve tasarım disiplinlerinin tüm alanlarında etkin bir role sahip ve temel sanat ilkelerinden biri olan “Form” kavramı; giyim modası ve giyim tasarımı alanında etkili bir yere sahiptir.
“Form” kavramı dönemsel açıdan belirleyici olan giysi formlarının yanı sıra giyilebilir sanat
objesi olarak nitelendirilen deneysel giysi tasarımları için de belirleyici özelliklerden biri olmuştur. Geleneksel beden-form algısının sorgulanır olduğu günümüzde yenilikçi tasarım
yaklaşımları irdelendiğinde ise form algısının değişkenlik gösterdiğini, bedenle ilişkilenme
prensiplerinin sorgulanmaya başladığını ve anlatımsal açıdan form ve form algısındaki değişkenliklerin potansiyelinin arttığını gözlemlemek mümkündür.
Bu çalışmada moda sektörünün insan bedeni üzerinde geliştirdiği sosyal-kültürel söylemler
ve moda tasarımının giderek sıradanlaşan hali bir sorunsal olarak görülmekte ve bu sorunsal
öncelikle sosyolojik ve felsefi bağlamda irdelenmektedir. Söz konusu sorunsal, tasarım bağlamında bilinçli olarak geliştirilen “Form/A-form” tasarım yöntemi önermesinin uygulandığı
tasarımlarla analiz edilmektedir. Bu analiz Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde üç eğitim-öğretim yılı boyunca Moda Tasarımı III dersi kapsamında öğrencilerin yaratıcı ürün geliştirme süreçlerine dair yürütülen bir tasarım yöntemi olarak “Form/A-form”
önermesinin çıktıları üzerinden yapılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Yaratıcı Kalıp Sistemleri, Giyilebilir Sanat, Giysi-Beden Etkileşimi,
Form/A-form

Abstract

The concept of "Form", which has an active role in all fields of art and design disciplines and
is one of the basic art principles also has an efficient place in garmentfashion and design.
The concept of "form" has become one of the decisive features for experimental garment
designs which are considered as wearable art objects as well as periodically determinable
garment forms. In these days when the traditional body-form perception is questioned,
it is possible to observe that the perception of form is variable, the principles of body-tobody interrogation begin to be questioned, and the potential of form and form perception
increases in terms of expression if innovative design approaches are examined.
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In this study, social-cultural discourses developed by the fashion industry on the human
body and the increasingly ordinary state of fashion design are seen as a problematic and
this is primarily examined in sociological and philosophical contexts. This problematic is
analyzed with the designs applied to the "Form/A-form" design method which is developed
consciously in the context of design. This analysis is based on the outputs of the "Form/Aform" proposal as a design method for the creative product development processes of the
students within the scope of Fashion Design III course during the three academic years at
Anadolu University Faculty of Architecture and Design.
Keywords: Creative Pattern Systems, Wearable Art, Garment-Body Interaction, Form/A-form
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Giriş

Kökleri çok eskilere dayanan giysi; örtünme, korunma vb. ihtiyaçların yanı sıra
sosyal, kültürel, dini etkiler ve cinsiyet, yaş, statü gibi belirleyicilerin de etkisi ile
dönemsel açıdan karakteristik özellikler taşımaktadır. Giyim tüketimin en görünür biçimlerinden biri olarak, kimliğin kurulmasında önemli bir rol oynar. Giyim
tercihleri; insanların hem belli bir zaman dilimine uygun görünüşlerine ilişkin güçlü normları, hem de olağanüstü bir seçenek zenginliğini barındıran kültürün belirli
bir biçimini kendi amaçları doğrultusunda nasıl yorumladıklarını incelemek bakımından eşsiz bir alan sağlar (Crane, 2003, s.11). Kawamura’nın Breninmeyer’denaktardığı üzere giyim ve giysi, moda üretiminin hammaddeleridir (2005,s.16)
ve bilindiği gibi moda, kolektif olarak toplumun sosyal yapısını belirleyen birçok
etkinin sonucudur (Kawamura, 2005, s.33). Bu bağlamda “Form” kavramı giysi
tasarımında etkin bir rol üstlenmiştir. Bedenle ilişki halinde olan giysi, tarihsel süreci içerisinde bedenin getirdiği üçüncü boyut ile form açısından bedenle uyumlu
bir ilerleyiş gösterse de aynı zamanda bir ifade yöntemi olarak da çeşitli roller
üstlenmiş ve farklı form uygulamaları ile tasarımsal arayışların bir göstergesi haline gelmiştir. Sanat ve tasarım disiplinlerinin tüm alanlarında etkin bir role sahip
olan ve temel sanat ilkelerinden biri olan “Form” kavramı böylece giysi tasarım
süreçlerinde de belirleyici bir rol üstlenmiş ve moda tasarımcısı için etkin bir ifade aracı olmuştur. Öyle ki dönemine damga vurmuş birçok tasarımcı radikal form
arayışları ile döneminin yenilikçi ve özgün tasarımlarına imza atmışlardır.
Moda giyim tasarımı eğitiminde ise giysi ile beden arasındaki etkileşimin sorgulanması açısından formun bir araç olarak kullanılması, eğitim sürecinde büyük
önem taşımaktadır. Beden ile ilişkilenen giyside üçboyutlu çalışmanın getirdiği
avantaj ve kısıtlar, form kavramının kattığı tasarımsal değerler ile bütünleşmektedir. Bu bağlamda form kavramı üzerine yapılacak düşünsel ve pratik çalışmalar
tasarım eğitiminde önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Bauhaus eğitim sistemindeki “biçim işlevi takip eder” yaklaşımı ile; 20 yy.’da form, biçimin bezemenin
ötesinde tasarıma bir katma değer kattığı yönünde yeni bir bakış açısı doğmasında etken olmuştur (Marcus, 1995, s.12). Günümüz tasarım anlayışında ise işlevin sorgulandığı çerçevenin giderek genişlediği bu kapsamda birçok deneysel
ve sanatsal çalışmaların üretilmeye başlandığı gözlemlenmektedir (Gill, 1998),
(Loscialpo, 2011). Tasarım eğitiminde form algısının sorgulandığı akademik çalışmaların yanı sıra (Vuruşkan ve Burns, 2017), Nachamichi’nin “Pattern Magic”
serisinin de örnek gösterilebileceği giyside geleneksel kalıp anlayışının ötesinde beden üzerinden yeni geometrilerin sorgulandığı çalışmalar bulunmaktadır
(2010, 2011, 2016).
Bu çalışmada değişen dinamikler doğrultusunda günümüz form algısının moda
tasarımı eğitiminde etüt edilmesi ve yorumlanması açısından yeni bir tasarım
yaklaşımı önerisinden bahsedilmektedir. “Form/A-form” önermesi; beden ile ilişkilenen geleneksel ve bilindik kalıpların ötesinde beden formunun formun ötesinde önermeler ile yorumlanmasına dair sorgulamalar ve çözümlemeleri içermektedir. Öğrenciler ile birlikte yapılan uygulamalar doğrultusunda bu kuramsal
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önermenin pratiğine dair çıktıların incelenme ve arşiv haline getirilme imkanı
doğmuştur.

Moda Tasarımının Tarihsel Sürecinde Form Kavramı ve
Yenilikçi Uygulamalar

Giyside tasarım kavramının geçmişi çok daha eski dönemlere dayansa da ilk
moda tasarımcısı olarak anılan Charles Frederick Worth, moda tasarımı tarihinde
bir mihenk taşıdır. Worth ile beraber terzilik esasına dayanan ve sipariş üzerinden
işleyen sistem, tasarımcının kendi koleksiyonunu hazırlaması ve sunması olarak
evrilmiş “HauteCouture” kavramının ortaya çıkmasına yol açmıştır (Fogg, 2013,
s.172-175). Worth ile başlayan bu serüven sonrasında Paul Poiret tarafından korsenin atılması ile giysi tasarımında ikinci bir devrim ortaya çıkmıştır. Korseden
kurtulan kadın hareket kabiliyeti kazanmış ve özgürleşme yolunda bir adım daha
atmıştır. Poiret’nin uzun dar formları ve doğudan esinlenen arabesk esintili giysileri yokluk dönemi olan 20’li yılların damgası haline gelmiştir (Vinken, 2005, s.22,
Şahin, 2017, s.385). İlerleyen süreçlerde Sürrealizm akımı etkilerini giysi tasarımında da göstermiş bedenle ilişkilenen giysi ve aksesuar formlarında alışılagelmiş kullanımların ötesinde arayışlara gidilmiştir. Schiaparelli’nin tasarımı ayakkabı formundaki şapka bu açıdan geleneksel kullanım senaryolarının ve dolayısıyla
form anlayışının yıkıldığı çarpıcı bir örnektir.

Görüntü 1. Charles Frederick Worth Tasarımı, Fancy Dress Costume,1870.
Görüntü 2. Paul PoiretTasarımı “La Perse”,1911.
Görüntü 3. Schiaparelli ve Dali ortak tasarımı siyah keçe ayakkabı şapka, 1937-1938 Kış

II. Dünya Savaşı’nın etkileri ile 40’lı yılların sonu ve 50’lerde kadın bedeninin yorumlanmasında moda tasarımı aracılığıyla giysinin etkisi büyük olmuştur. Savaş
yıllarında sosyal açıdan toplumda daha fazla ve etkin yer almaya ve ev dışında
da çalışmaya başlayan kadının, şavaşın bitmesi ile yeniden eviçi yaşantıya dönmesini empoze etmeyi amaçlayan bu sebeple de naif, kırılgan ve hassas bedeni
vurgulayan giysi formları devreye girmeye başlamış ve 50’lerin Amerikan güzeli
ikonunu ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda Dior’un tasarımı “The New Look” çarpıcı
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bir örnek olarak gösterilebilir. Dior’un “kendinizi yeniden şekillendirin” sloganı
ile ortaya çıkan ince narin vücut algısı “The New Look”; kadın cinselliğini yeniden
değerlendirerek beli, göğsü ve kalçaları vurgulamıştır (Watson, 2007, s.76-89).
Tam aksi bir duruş sergileyen Chanel ise “gerçek hayattaki gerçek kadınlar için
giysiler” yaptığını ifade ederek hareket özgürlüğünü kısıtlamayan maskülen duruşu doğal bir feminenlik olarak yorumlamıştır. Kadın giyiminde korsesiz, jarse
kumaşlar kullanarak elde ettiği rahat formlar ve protest duruşu ile kadın bedeninin yorumlanmasında yenilikçi bir yaklaşım oluşturmuştur (Vinken, 2005, s.23).

Görüntü 4. Christian Dior Tasarımı “The New Look”, 1947
Görüntü 5. Gabriel Coco Chanel Tasarımı “Chanel Suit”

Japon tasarımcıların 70’lerde başlayan Paris çıkarması ise süreç olarak giysinin
malzeme ile birlikte biçim verildiğinde taşıdığı potansiyellere vurgu yapmakla
birlikte Japon minimalizminin dekonstrüktüvist bir yaklaşımla harmanlanmasıyla yenilikçi ve özgün form arayışlarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur (Fogg,
2013, s.402-405). Japon moda akımının karakteristik tasarımcılarından biri olan
Issey Miyake’nin tasarımlarında kullandığı pliseler, yeni hacimler ve bu sayede
radikal formlar elde etmede büyük bir potansiyel taşımasının yanı sıra bu teknik
ve form arayışları tasarımcının imzası haline gelerek günümüze de anlam ve değerini koruyarak taşınmıştır (Fukai, 2002, s.132).
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Görüntü 6. Issey Miyake ve Dai Fujiware Tasarımı A-POC (A Piece of Cloth) yapımı
Görüntü 7. Issey Miyake Tasarımı “Dress”, SS/1990, Metropolitan Museum of Art, New York
Görüntü 8. Issey Miyake Tasarımı “Minaret( Lantern Shaped Dress)”, 1995,
Museum of Applied Arts and Sciences, Avusturalya

Günümüz çağdaş sanat yaklaşımı ile giyim modasına baktığımızda ise giysinin giyilebilir bir sanat objesine, moda gösterisinin ise tam bir performans sanatına dönüştüğünü söylemek mümkün olabilmektedir. Hüseyin Çağlayan, Irıs Van Herpen
gibi tasarımcıların koleksiyonlarında ve moda gösterilerinde bu yaklaşımı sergilediği görülmektedir. Bununla birlikte giysinin giyilebilir bir sanat objesi olarak
yorumlanmasına dair en önemli göstergelerden biri de çeşitli çağdaş sanat müzelerinde düzenlenen dönemsel sergiler ve oluşturulan müze koleksiyonlarıdır.
Son dönem örnekler incelendiğinde Metropolitan Museum of Art’da sergilenen
“Commedes Garçons Art of theIn-Between” Sergisi büyük önem taşımaktadır.
Rei Kawakubo’nun beden ve giysi arasındaki etkileşimi sorguladığı çalışmalarından bir seçkiden oluşan sergide tasarımcının form algısını sanatsal bir anlatım
yöntemi olarak kullanışını gözlemlemek mümkündür.

Görüntü 9. Rei Kawakubo Commedes Garçons Art of theIn-Between sergisinden görüntüler,
2017, Metropolitan Museum of Art
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Bir Tasarım Yöntemi Önermesi Olarak “Form / A-form” ve Bazı Öğrenci
Çalışmaları
Tasarım eğitiminde form algısının geliştirilebilmesi için yapılan etüt çalışmalarının
ve uygulamaların önemi büyüktür. Temel tasarım ve sanat kavramlarından biri
olan “Form” çalışmalarında ise eğitim süresince yetkinlik ve deneyim kazanılması
gerekmektedir. En basit ve en net formu bulmak için, varyasyon ve kombinasyonlar açısından düşünce, alıştırmalar yoluyla geliştirilmelidir (Itten, 1975, s.62). Sıradışı bir şey tasarlamak için ilk adım, onu olağan hale getiren öğeleri tanımlamaktır. Olağan form durumunun düşünsel manipülasyonu ise yeni imgeler yaratmada
katkıda bulunan bir etkendir (Puhalla, 2011, s.9). Bu bağlamda beden ve giysinin
geleneksel kalıplar boyutundaki etkileşimini pratikte yeniden yorumlamak ve etüt
ederek sıradışı form çalışmalarına olanak sağlamak mümkün olabilir.

“Form/A-form” tasarım yöntemi önermesinin dayanak noktası (deconstructivism)
yapıbozumculuktur. “Yapıbozum” kavramının oldukça karmaşık ve çokyönlü eleştirel felsefesinin kökeni Jacques Derrida’ya dayanmakla birlikte modadaki yansımaları çoğunlukla giysi yapısına dikkat çeker ve giysi yapısını sorgular nitelikte
olmuştur. 80’ler de ortaya çıkan ve giderek bilinirliği artan yapıbozumcu moda
anlayışı, giysi yapısının oluşturulmasındaki yüksek hakimiyetin bitmemiş detaylar
form oyunları ve beden sorgulamaları ile giysi tasarımına yeni bir yaklaşım getirmiştir. (Fogg, 2013,498-499). Martin Margiela, Issey Miyake, Rei Kawakubo ve
Hüseyin Çağlayan çalışmaları ile yapımbozum kavramına örnek teşkil edebilecek
tasarımlara imza atmış isimlerdendir. Ayrıca yapıbozumun giysi tasarımındaki uygulamalarının incelenmesine dair örnek gösterilebilecek çeşitli literatür çalışmaları da mevcuttur (Gill,1998), (English, 2011), (Loscialpo, 2011).
Çalışmanın yöntemi önermenin yapıbozumculuk kuramı üzerinden irdeleyerek
proje dersi kapsamında geliştirilen “Form / A-form” öğrenci tasarımlarının analiz
edilmesidir.Bu analiz Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde üç
eğitim-öğretim yılı boyunca Moda Tasarımı III dersi kapsamında öğrenciler tarafından gerçekleştirilen çalışmaların incelemesi ile yapılmıştır.

Görüntü 10. 2013-2014 yılı Form-Aform uygulamaları. Çalışmalar: Melike Cansu Koç, Nazan
Bozdoğan, Sadiye Zişan Baykara. Fotoğraflar; Y.Şahi
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“Form / A-form” Önermesinin Tanımı ve Amacı¹

“Form / A-form” metot önermesinde moda tasarımı eğitiminde biçim ve form
algısının yeterince gelişmediği tespitinden yola çıkılmıştır. İki boyutlu algıdan üç
boyutlu algıya geçişte gözlemlenen sıkıntılar sonucunda önerilen “Form /A-form”
metot önermesinden iki boyutlu giysi resimleme aşamasından üç boyutlu bir giysiye dönüştürülmesi aşamasında yararlanılmaktadır. Bu nedenle önerme öncelikle öğrenilmiş olan kalıp bilgisini giysiye dönüştürmekte sıkıntı yaşamayan öğrencinin sıra dışı bir formu gerçekleştirebilmesinde tespit edilen sorunsal üzerinden
kurgulanmıştır.
“Form / A-form” metot önermesinde öğrencinin öğrendiği kalıp bilgisinden yararlanılarak, insan bedenini giysi aracılığıyla form dışı yorumlamak yönünde bir
algı geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bir tür ezber bozma olarak tanımlanabilecek
bu yaklaşımda öğrenci, insan bedeninin anatomik yapısında deformasyonlara
gidebilmekte, ancak giysinin işlevsel olması gerekliliğini göz ardı edilmemektedir. Bu giysiler bir bedene rahatlıkla giyilebilmekte ve beden rahatlıkla hareket
edebilmektedir. İnsan bedeninin simetrisi bozulmakta, kusursuzluk algısı yerle
bir edilmektedir. Şaşırtıcı formların uygulanması aşamasında öğrenilmiş kalıp ve
dikiş bilgilerinin tümünden yararlanılmaktadır. “Form / A-form” çalışmasında öğrencilerden “ince bel, orantılı göğüs ve kalça, atletik bir karın ve sırt bölgesi” gibi
ezbere yerleşmiş olan mükemmel insan bedenine ait öğretileri reddederek yeni
arayışlar geliştirmeleri talep edilmektedir.

Görüntü 11. Moda Tasarımı III dersi çalışmaları, 2015-2016.“Form/A-form” uygulamaları.
Çalışmalar: Melek Dinç, Ece Burat, Yağmur Marangoz

1- “Form/A-form” metot önermesi, Doç. Yüksel ŞAHİN tarafından moda tasarımı eğitimi için geliştirilmiş bir
önermedir.
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Bu bağlamda, klasik sanat tarihi ve çağdaş sanat akımları okumaları yapmaları
için kaynakça listesi de verilen öğrenciler bir yandan kuramsal araştırmalar yapmakta diğer yandan da süreç defterlerine eskiz çalışmaları yapmaktadırlar.
Öğrencilerden sadece hambez ile çalışmaları istenmekte, herhangi bir süsleme
ve bezeme unsurundan yararlanmamaları talep edilmektedir. Bu nedenle çalışmalarda doku, süsleme unsurlarına yer verilmemektedir. Oldukça zorlayıcı bir
süreçte deneyim yaşayan öğrenci bu süreçte tıkanabilmekte, doku sayılabilecek
küçük form arayışlarına girerek bu küçük formlardan yararlanarak bir kumaş yüzeyi oluşturabilmekte ve giysi formunu önerebilmektedir. Ancak, bu yöntem tarafımızca çok da onaylanmamaktadır.
Esas olarak, öğrencinin biçim-form algısını geliştirme amacını güden metot
önermesi; doku, farklı malzeme ve süslemeden bu nedenle kaçınmaktadır. Form
arayışlarının araştırılmasının amaçlandığı “Form / A-form” metot önermesinde
doku, bezeme, renk, tekstil teknikleri ve farklı kumaş vb. öğrenciyi daha deneysel
olan bir çalışmaya yönlendirebilmektedir. O nedenle de asıl amacımız olan yeni
form araştırmasının amaçladığımız hedefe ulaşması için bu konulardan uzak durulmasına özen gösterilmektedir.
Çalışmalar eskiz aşamasından sonra 30-40 cm. boyutlarındaki küçük ahşap mankenler üzerinde çalışılmakta, tasarım arayışlarına yönelik ilk sorunlar orada tespit
edilmektedir. Öğrenci böylece insan bedeni (anatomisi), kalıp ve form arasındaki
ilişkiyi A-form bir talep üzerinden uygulamaktadır. Giysiler daha sonra gerçek beden ölçülerinde üretilmektedir.

Görüntü 12. Moda Tasarımı III dersi çalışmaları, 2016-2017

Moda Tasarımı III dersinde (Güz dönemi) “Form / A-form” yaklaşımında üç giysi çalışması yapan öğrenciler, Moda Tasarımı IV dersinde (Bahar Dönemi) kadın,
erkek ve çocuk giysisi tasarlamaktadır. Güz döneminde edindikleri A-form yaklaşımıyla formlar üzerinde edindikleri deneyimlerini bu kez serbest kumaş, doku
bezeme olanaklarıyla bir arada kullanabilmektedirler. Böylece öğrencilerin öğrenmiş oldukları A-form yaklaşımların etkileri dersin Bahar dönemi çalışmaların-
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da gözlemlenebilmektedir. Öğrenci çalışmalarında farklılığı öneren, yaratıcı kalıp
ve kesim çalışmalarının olduğu, formda ulaşılan hedefin renk ve doku bilgisinde
de farklı arayışlara yönelttiği görülmektedir. Bu çalışmayla deneyimsel atölye çalışmalarına ayrılan zamanın arttığı ifade edilebilmektedir.

Görüntü 13. Moda Tasarımı III dersi çalışmaları, 2016-2017

Form algısı gelişen öğrenci, daha araştırmacı, farklı söylemleri olan tasarım önermelerinde bulunabilmektedir.

Sonuç

Elde edilen çalışmalar ve gözlemlerimiz, moda giyim tasarımı eğitiminde “Form
/ A-form” yaklaşımının bir moda tasarımcısı adayına ister giyilebilir sanat isterse
sektöre yönelik tasarımlar bağlamında daha yaratıcı ve değişik tasarımlar yapabilmesine katkısı olabileceği yönündedir.
Çalışmada moda giyim tasarımı eğitiminde yeni bir tasarım yöntemi olarak “Form
/ A-form” önermesinin şaşırtıcı ve başarılı proje çıktıları gözönünde bulundurularak çağdaş moda tasarımına katkıda bulunacak bir yöntem olduğunu söylemek
mümkündür. Tasarım çalışmaları “Form / A-form” ilişkisinin tasarım yöntemi olarak uygulanması ile geleneksel kalıpların dışında alışkın olunmayan kalıp ve formlarla oluşturulmuş yenilikçi giysilerin inşasının mümkün olabileceğini göstermektedir. Bu bağlamda “Form / A-form” yaklaşımının yenilikçi bir tasarım yöntemi
olarak değerlendirilmesi önerilmektedir. Bu metot önermesi kuşkusuz çok bileşenli bir şekilde tartışılabilir. Ancak bu tartışmaların “Form / A-form” önermesini
geliştireceğini düşünülmektedir. Çünkü giysi tasarımı ve giyim modasında sınırsız
olanakta kumaş ve malzeme kullanımı, bezeme ve doku unsuru kullanılabilmektedir.
Günümüz giyim tasarımı yaklaşımlarında giysi tasarımında yenilikçi form arayışlarına gidilmektedir. Öyle ki giysinin geleneksel işlevlerini yerine getirmesinin yanında giysi-beden etkileşiminin ön plana çıktığı ve giyilebilir bir sanat objesi ola-

458

2nd International Art Symposium

rak da yorumlanabildiği birçok yenilikçi çalışma bulunmaktadır. Sanat ve tasarım
kaygıları ve farkındalıklarıyla oluşan tüm bu yaklaşımların bir yansıması olarak
yenilikçi form arayış ve etütlerinin günümüz moda tasarımı alanında ön plana
çıkması ise oldukça olasıdır. Bu noktada “Form / A-form” yaklaşımını moda tasarımındaki yenilikçi arayışlara sıradışı bir bakış açısı katacak bir potansiyele sahip
bir yöntem olarak tanımlamak mümkündür.
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Görüntü11: Moda Tasarımı III dersi çalışmaları, 2015-2016. “Form/A-form” uygulamaları.
Çalışmalar: Melek Dinç, Ece Burat, Yağmur Marangoz.
Görüntü12: Giysi Gibi Sergisi, Karikatürlü Müze, Eskişehir (Fotoğraf: Yüksel Şahin).
Çalışmalar: Enis Yavuzbaş, Selay Yüksel.
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Hüseyin Çağlayan Örneğinde Moda Gösterilerinde Yeni Eğilimler
New Trends in Clothing Fashion Show: Hussein Chalayan Case
Doç. Yüksel Şahin
Anadolu Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Moda Tasarımı Bölümü
Esra Sunerli
Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstriyel Sanatlar Anabilim Dalı,
Moda Tasarım Programı Yüksek Lisans Öğrencisi

Özet

Bu çalışmada, moda gösterisinde yeni eğilimler ele alınmakta ve konu son dönem moda
tasarımcılarının sunum teknikleri genelinde irdelenerek tasarımcı Hüseyin Çağlayan’ın çalışmaları üzerinden tartışılmaktadır.
Moda tasarımının sanat ve tasarım olguları altında tartışılması özellikle endüstri devriminin ardından gerçekleşen yeni gelişmelerle başlamıştır. Üretim ve tüketim zincirinin önemli
bir halkası olan giyim modası, günümüz koşullarında yeniden sanat ve tasarım bağlamında
tartışılmaya başlanmıştır. Ancak bu tartışmalara rağmen moda daima yeni bir fikre ihtiyaç
duymaktadır. Giyim modası tasarımı kendisinin dışında başka ifade biçimlerine ve yeni eğilimlere başvurmaktadır. Bu yeni eğilimlerde ortaya çıkan giysi sunum biçimleri defileden
farklı olarak sanatçının kendisini ifade etmesinde yeni bir alan olarak yorumlanmaktadır.
Çalışmanın sorunsalı, bu yeni moda gösterisi (fashion show) alanının “moda tasarımı” olarak
algılanmasıdır.
Çalışmanın yöntemini moda tasarımı ve moda illüstrasyonu hakkında yayınlanmış olan alanyazın taraması ve multimedya (çoklu ortam) araştırmalarından elde edilen verilerin yorumsamacı (yorumsal) bir yaklaşımla ele alınması oluşturmaktadır.
Moda tasarımının, sektörel modaya yönelik tasarım ve tasarımcıların felsefi bakış açısını
yansıtan giyilebilir sanat bağlamında iki yönlü tasarımlar olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. Ancak tasarımcıların çalışmalarını sunduğu gösteriler bu iki tasarım yaklaşımından
farklı ve başlı başına yeni bir gelişmedir. Son dönem tasarımcıların çalışmalarına bakıldığında moda tasarım ürünlerinde görülen çağdaş sanat akımlarının etkisinin daha da ön plana
çıktığı gözlemlenmektedir. Defile anlayışında yeni bir yaklaşım olarak gözlemlenen moda
gösterilerinde başvurulan sunum tekniklerinin çağdaş sanatın bir başka ifade biçimi olduğu
düşünülebilir. Araştırma bulgularının sonuçları, tasarımcıların felsefi bakış açısını ‘video art’,
‘performans art’ gibi sanat yönelimlerinden yararlanarak gerçekleştirdikleri moda gösterileri ile hedefledikleri amaca ulaştıklarını göstermektedir.
Çalışmada moda tasarım sunumlarında tasarımların ötesine geçen sunum teknikleriyle çağdaş sanatların etkisinin görüldüğü üzerinde durulmakta ve konu son dönem moda tasarımcıları arasında devrimci bir role sahip olan Hüseyin Çağlayan’ın çalışmaları ile irdelenmektedir. Bu çalışmada giysi tasarımının sanat olup olmadığı üzerinde durulmayıp, tasarımcıların
çalışmalarını tanıtmak için adeta sanatsal ifade biçimine dönüşen sunumlara başvurduğu
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üzerinde durulacaktır. Hem kavramsal hem teknik yönden şaşırtıcı sonuçların görüldüğü bu
sunularda izleyicinin hayrete düşmesinin hedeflendiği belirtilerek bazı tasarımların izleyiciye
aktarılmasında çağdaş sanatlardan yararlanıldığı ifade edilecektir. Böylelikle moda gösterilerinde sunulan “şey”in mi yoksa “sunum”un mu sanat bağlamında tartışılması gerektiği işaret
edilecektir. Bu bağlamda kuvvetli bir söyleme sahip olan Hüseyin Çağlayan’ın çalışmalarının
yer aldığı moda gösterilerini hangi kaygıyla ele aldığı tartışılacaktır.
Bu çalışmada, moda gösterisinde yeni eğilimler ele alınmakta ve konu son dönem moda
tasarımcılarının sunum teknikleri genelinde irdelenerek tasarımcı Hüseyin Çağlayan’ın çalışmaları üzerinden tartışılmaktadır.
Moda tasarımının sanat ve tasarım olguları altında tartışılması özellikle endüstri devriminin ardından gerçekleşen yeni gelişmelerle başlamıştır. Üretim ve tüketim zincirinin önemli
bir halkası olan giyim modası, günümüz koşullarında yeniden sanat ve tasarım bağlamında
tartışılmaya başlanmıştır. Ancak bu tartışmalara rağmen moda daima yeni bir fikre ihtiyaç
duymaktadır. Giyim modası tasarımı kendisinin dışında başka ifade biçimlerine ve yeni eğilimlere başvurmaktadır. Bu yeni eğilimlerde ortaya çıkan giysi sunum biçimleri defileden
farklı olarak sanatçının kendisini ifade etmesinde yeni bir alan olarak yorumlanmaktadır.
Çalışmanın sorunsalı, bu yeni moda gösterisi (fashion show) alanının “moda tasarımı” olarak
algılanmasıdır.
Çalışmanın yöntemini moda tasarımı ve moda illüstrasyonu hakkında yayınlanmış olan alanyazın taraması ve multimedya (çoklu ortam) araştırmalarından elde edilen verilerin yorumsamacı (yorumsal) bir yaklaşımla ele alınması oluşturmaktadır.
Moda tasarımının, sektörel modaya yönelik tasarım ve tasarımcıların felsefi bakış açısını
yansıtan giyilebilir sanat bağlamında iki yönlü tasarımlar olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. Ancak tasarımcıların çalışmalarını sunduğu gösteriler bu iki tasarım yaklaşımından
farklı ve başlı başına yeni bir gelişmedir. Son dönem tasarımcıların çalışmalarına bakıldığında moda tasarım ürünlerinde görülen çağdaş sanat akımlarının etkisinin daha da ön plana
çıktığı gözlemlenmektedir. Defile anlayışında yeni bir yaklaşım olarak gözlemlenen moda
gösterilerinde başvurulan sunum tekniklerinin çağdaş sanatın bir başka ifade biçimi olduğu
düşünülebilir. Araştırma bulgularının sonuçları, tasarımcıların felsefi bakış açısını ‘video art’,
‘performans art’ gibi sanat yönelimlerinden yararlanarak gerçekleştirdikleri moda gösterileri ile hedefledikleri amaca ulaştıklarını göstermektedir.
Çalışmada moda tasarım sunumlarında tasarımların ötesine geçen sunum teknikleriyle çağdaş sanatların etkisinin görüldüğü üzerinde durulmakta ve konu son dönem moda tasarımcıları arasında devrimci bir role sahip olan Hüseyin Çağlayan’ın çalışmaları ile irdelenmektedir. Bu çalışmada giysi tasarımının sanat olup olmadığı üzerinde durulmayıp, tasarımcıların
çalışmalarını tanıtmak için adeta sanatsal ifade biçimine dönüşen sunumlara başvurduğu
üzerinde durulacaktır. Hem kavramsal hem teknik yönden şaşırtıcı sonuçların görüldüğü bu
sunularda izleyicinin hayrete düşmesinin hedeflendiği belirtilerek bazı tasarımların izleyiciye
aktarılmasında çağdaş sanatlardan yararlanıldığı ifade edilecektir. Böylelikle moda gösterilerinde sunulan “şey”in mi yoksa “sunum”un mu sanat bağlamında tartışılması gerektiği işaret
edilecektir. Bu bağlamda kuvvetli bir söyleme sahip olan Hüseyin Çağlayan’ın çalışmalarının
yer aldığı moda gösterilerini hangi kaygıyla ele aldığı tartışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Moda İllüstrasyonu, Giyim Moda Tasarımı, Moda Gösterileri, Performans
Sanatı, Hüseyin Çağlayan
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Abstract

In the present study, new trends in clothing fashion shows are discussed and these trends
are scrutinized based on the presentation techniques of contemporary designers with a
special emphasis on the work of designer Hussein Chalayan.
The discussion of fashion design with respect to the art and design phenomena has begun
with the advances witnessed following the industrial revolution. Fashion of clothing, which
is an important ring in the production and consumption chain, has started to be discussed
again today in the context of art and design. However, despite these discussions, fashion
always needs new ideas. Fashion design resorts to other forms of expression and new tendencies. The fashion design presentation that emerged as a result of these new trends is
interpreted as a new field in expression of the artist itself. The research problem is the fact
that this new field is considered as the fashion design itself.
The study is conducted with an interpretive approach of the data obtained from literature
review and the review of multimedia studies published on fashion design and fashion illustration.
It was determined that fashion design is realized as two-directional designs within the context of wearable art that reflects the philosophical perspective of the designers on industrial
fashion designs. However, the fashion shows presented by the designers are different from
these two design approaches and is a new development in itself. Looking at the works of
the designers of late, it is observed that the effect of the contemporary art movements
reflected in fashion designs has become even more prominent with these presentation
techniques. These presentation techniques could be considered as another expression of
contemporary art. The study findings demonstrated that designers reach their goals with
the fashion presentations that they utilize to transfer their philosophical perspectives using
artistic approaches such as 'video art' and 'performance art'.
The study addresses the impact of contemporary arts on fashion design shows that goes beyond the designs and the topic is scrutinized based on the works of Hussein Chalayan who
has a revolutionary role among the late fashion designers. In the present study, it will not be
discussed whether fashion design is an art or not, but the emphasis will be on the transformation of fashion designs simply into a show. It will be stated that the aim is to amaze the
audience and contemporary arts are utilized in the presentation of designs in these shows
that exhibit spectacular conceptual and technical results. It will thus be pointed out whether the "thing" presented in the fashion design shows or the "presentation" should be discussed in the context of art. Thus, the concerns behind the emphasis of Hussein Chalayan,
who has a strong discourse, in his fashion design shows will be discussed.
Keywords: Fashion Illustration, Clothing Fashion Design, Fashion Show, Performans Art,
Hussein Chalayan
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“Moda” günümüzde öncelikli olarak giyim ile özdeşleştirilse de içinde birçok anlam taşıyan ve birçok farklı konu için de kullanılabilecek bir olgudur. Moda, tarz
ve üslup olarak adlandırsa da bu adlandırma, içinde giyim kuşam anlayışını ve
yaşam tarzını da barındırmaktadır. Fransızca’da façon kelimesi tarz ve üslup anlamındadır ve bu kelime İngilizce’ye fashion olarak geçtiğinden bu yana, “moda”nın
adlandırılması başlamıştır (Waquet ve Laporte, 2011, s.7). Modanın, giysi üzerinden daha hızlı gerçekleşmesi ve görülebilir olması nedeniyle “giysi tasarımı”
“moda tasarımı” olarak adlandırılmıştır.
Moda tasarımı, sanatsal bir ifade biçimi veya kitlesel üretim de yapılabilme şekli itibari ile endüstriyel tasarım ürünü olarak günümüzde mevcut moda sistemi
içinde farklı bir alanla birlikte hareket etmektedir. Bu alan, tasarımcı adı veya bir
marka adı ile tasarlanan ve üretilen giyim modasına uygun giysilerin meraklılarına ve izleyiciye tanıtılması amacıyla yapılan gösterileri içermektedir.
Endüstri devriminin ardından gelişen giyim modası olgusu bir sisteme dönüştüğünde tasarımcısını ve markanın kendisini var edebilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır (Şahin, 2015, 25-32). Bu bağlamda 18. ve 19. yüzyıllara göz atıldığında tasarlanan giysinin tanıtımı için günümüzdeki kadar gelişmiş bir medyanın olduğunu
söylemek mümkün değildir. Giyim modasının tarihçesine bakıldığında tasarımcıların, tasarımlarını illüstrasyon kitapları ile tanıtma yoluna gittikleri görülmektedir. Bu dönemde tasarımcılar, tasarımlarını Erte, Lepape, Poiret gibi illüstratörlere çizdirerek yayınlattıkları bilinmektedir. Bu basılı kaynaklar, döneminde ve
günümüzde tarihi öneme sahiplerdir. Ancak, tasarımcıları bu yayınların yanı sıra
başka bir tanıtım yoluna da başvurmak gerektiğini hissetmişlerdir. Çizimlerde yer
alan giysi ve bu giysinin giyilmesi önerilen mekanlar ve diğer dekoratif unsurlara
yer verilmesine karşın, burada tasarımcıyı tatmin etmeyen bir nokta vardır. Bu da
giysinin üç boyutlu olması, canlı bir beden üzerinde farklı bir duruş sergilemesi ve
böylece hem tasarımın hem de tasarımcının daha iyi anlaşılabileceği konusudur.
Giyim modası defilelerinin tarihi belirsizliğini korusa da, bilinen ilk moda defileleri
Paris’te 1800’lü yıllarda düzenlenen “fashion paradise” olarak adlandırılan sunum mahiyetindeki giysi tasarım gösterileriydi. Alanın eğitimsel, sektörel ve kurumsal gelişimi de bu adlandırma üzerinden gerçekleşmiştir. Tanıtım niteliğindeki
bu sunumlar sınırlı sayıda kişiye hitap ediyordu. Ancak Amerikan perakendecileri,
1900'lerin başında ‘moda defilesi’ kavramını ithal ettiler. Hızla yaygınlaşan defileler Paris'in hedef kitleye özel haute couture defilelerini andırsa da esas amaç
marka veya tasarım sahiplerinin hazzını sergilemeyi ve kadın alışverişçilerin dikkatini çekmeyi hedeflemekti (Fortini, 2006).
Moda tasarımındaki güçlü gelişme, I. Dünya Savaşı’nın ardından kadınların kamusal alanda görünürlüğü ve aynı zamanda çalışma yaşamında yer almasıyla
başlamıştır (Şahin, 2006, 45- 50). Moda sosyolojik bir olgu olarak, bu dönemde
kadınların kamusal alanda var olmalarında etken ve yardımcı bir unsur olarak belirmiştir. Teknolojik ve ticari gelişmeler, tekstil elyafları konusundaki yenilikler ve
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ayrıca yeni sanat akımlarının yanı sıra fotoğraf ve film tekniklerinin de gelişmesi
tasarımcılar için büyük önem taşımıştır. I. Dünya Savaşı’nın ardından ortaya çıkan
siyasi-tarihi yeni yapılanmalar, dönüşümler ve insanın psikolojik olarak savaştan
sonra ihtiyaç duyulan umutlu olma haliyle örtüşen teknolojik- bilimsel gelişmeler,
modanın kısa zamanda bir sisteme dönüşmesinde etkili olan dinamikler olarak
kaydedilmişlerdir (Lehnert, 2000). Bu süreçte moda, bir üretim-tüketim sisteminin başat olgusu olarak gerçekleşmiştir.
Gelişen küresel pazar anlayışı, yerel pazardan çıkarak dünyanın belli başlı kentlerinde mağazalaşma, defile düzenleme ve tekstil-moda haftaları gibi büyük organizasyonların gerçekleştirilmesi için iyi birer sebep olmuştur. Güçlü tasarımcılar
bu gelişen rekabetçi ortamda alışılmış defilelerin dışında başka ifade biçimlerine
de başvurmuşlardır. 1913 yılında Paul Poiret’in “ben bir sanatçıyım, giysi üreticisi
değil” demesi ile birlikte kendisini sınıflandırması, toplum tarafından modanın
sanat ile anılmasına vesile olmuştur (Svendsen, 2008, s. 88). Bu bağlamda giysi
tasarımcılarını etkileyen sanat akımları, tasarımcılar için sığındıkları bir liman gibidir.
Sanat akımları birçok sanat alanını etkilediği gibi tekstil-giyim tasarım alanında
da yadsınamayacak değişimlere yol açmış ve açmaktadır. Giyim modası ile doğrudan etkileşimini gözlemleyebildiğimiz Kübizm, Fovizm, Sürrealizm, Fütürizm,
Konstrüktivizm ve Popart sanat akımları modaya yön vermişlerdir. Bu konuda
ressam Piet Mondrian örnek verilebilir. Beyaz zemin üzerine enine boyuna siyah
çizgiler ve 3 ana renk kullanımıyla Neoplastisizm stilini yaratan Mondrian, birçok
ünlü tasarımcı için ilham kaynağı olmuştur ve olmaktadır (Sarı, 2017, s. 71). Bir
ressamın çalışmalarının giyside doğrudan kullanılması giyim tasarımının kendisini
doğrudan güçlendiren etkileşimler olsa da sanat akımlarının etkisi olarak yorumlanmamalıdır. Giysinin kendisi biçim-form ile birlikte gerekli olan sanat akımını
yansıtmalıdır. Ancak bildirimiz bağlamında ele alınan konu, giyim-moda tasarımı
gösterilerindeki yeni eğilimlerdir. Bu eğilim birazdan da değineceğimiz gibi kavramsal sanatın etkisi altındadır. Bu sunumlarda giysi tasarımlarından bir unsur
olarak yararlanılmakta ve sunumun kendisi “performans art”a dönüşmektedir. Bu
dönüşümün tasarım sürecinde de etkili olmaya başlaması, tüketim toplumlarına
yönelik eleştirel söylemleri ve tasarımları ile gündeme gelen Martin Margiela’nın
tasarımlarında görülmüştür (Kipöz, Güner, 2006, s. 438). Japon tasarımcıları da
kapsayan bu gelişmede giysi performans sanatının bir malzemesine dönüşerek
teatral ve tematik bir kurgu içine dahil olmakta, böylece ortaya çıkan şaşırtıcı ve
şok edici etkisi günlerce medyada yer alarak gündemde kalabilmektedir.
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Görüntü 1. Issey Miyake, Billowing Pleats kreasyonu, 1985

Söz gelimi tasarımcı Issey Miyake, çoğunlukla felsefik bir içerikle kimi zaman geleneksel Japon şiirinden beslenerek ve adeta o şiirin doğduğu ortamı canlandırarak; manken, oyuncu, balet aracılığıyla tasarımlarını sunmaktadır. Burada doğrudan tasarımcının koleksiyonuna ait olan üründen değil, koleksiyonun sunuş
biçimi aracılığı ile tasarımlarından bahsetme gereği doğmaktadır.
Sanatçının bu yeni bakış açısında, koleksiyon teması çerçevesinde felsefi, kuramsal ve teknik araştırmalardan elde edilen verilerle belirlenen amaca ulaşmayı hedeflediği aşikardır. Tasarımcının amacı, kuşkusuz tasarımlarının tanınabilirliğini
sağlamaktır. Ancak geliştirilen sunum yöntemiyle giyim tasarımı bir ürünün ötesine geçerek araştırma, felsefi yaklaşım ve uygulama içermektedir. Sözgelimi Rei
Kawakubo tarafindan kurulan moda markası Comme des Garçons 1981’den bu
yana kavramsal içerikteki defileleriyle bilinmektedir. Comme des Garçons’un ilk
defilesinde yer alan giysilerin biçim ve form anlayışında gözlemlenen çarpıcılık oldukça dikkat çekmiş ve gündemde yer bulmuştur. Ancak, CDG giysi tasarımlarını
defileleriyle tanıtmanın dışında geliştirdiği ‘marketing’ stratejilerine de bu bakış
açısını yansıtmıştır. CDG’un izbe yerlerde açtığı ‘gerilla dükkanı’ büyük hayranlık
uyandırmıştır. Alışveriş merkezinde veya markaların büyük mağazalar açtığı lüks
bir caddede değil de, o güne kadar kimsenin düşünmediği yerlerde örneğin bir
köprünün altında, kısa süreliğine hizmet sunan "gecekondu mağaza"larda satış
yapmıştır. Bu yaklaşım hem tasarımlarını sunuş şekli hem de satış bakımından
oldukça ilgi çekmiştir¹. 1990’ların sonunda ise bu eleştirel görünen çarpıcı sunum
tekniğini Hüseyin Çağlayan devralmıştır (Kipöz, Güner, 2006, s. 438).
Çağlayan, moda tasarımının sadece bir giysi tasarımı olarak görülmemesi gerektiğini ifade etmektedir². Moda dünyasında üretilen ve tüketilen kıyafetlerin anlam yetersizliğine dikkat çeken Çağlayan, estetik ve işlevselci anlayışı kırmayı hedeflemektedir. Giysileri daha çok kişilerin doğal, fiziksel, teknolojik ve sosyolojik
çevreleri ile etkileşime girmelerini sağlayacak araçlar olarak görmektedir. Bu sebeple tasarımları çeşitli göstergeler, semboller, mesajlar ve anlamlarla yüklüdür
1- http://www.elle.com/fashion/a33802/rei-kawakubo-interview/
2- http://acikradyo.com.tr/arsiv-icerigi/huseyin-caglayan-ile-soylesi
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(Kipöz, Güner, 2006, s. 438-449). Çağlayan’ın söylemlerinde gözlemlenen radikal
yaklaşım, onun kıyafet üretim süreçlerinde de etkilidir. Onu tekstil ve moda dünyasındaki birçok tasarımcıdan ayıran özelliklerden biri de temel malzeme olan
tekstil ürünleri ile yetinmeyip farklı malzemelerle konstrüksiyonlar oluşturmasıdır. Çağlayan’ın teknikten veya malzemeden değil, daima derinliği olan geniş
araştırma içeren bir fikirden yola çıkarak tasarım yaptığı söylenebilir. Fikirlerini
somutlaştırmak için başvurduğu teknik çözümlemelerde tekstil dışında çok çeşitli
malzemeler kullanmaktadır.

Görüntü 2. Hüseyin Çağlayan, Afterwords adlı sunumu, 2000

Çağlayan, “Afterwords” adlı koleksiyonu için şu açıklamayı yapmıştır; “Afterwords savaş zamanı ülkenizi terk etme korkusundan ilham aldı. 1974 sonrası etnik
temizlemeye maruz kalan Kıbrıs Türkleri düşünülerek hazırlandı. Burada mekan
olarak sahip olduklarımızı saklamak ve onları gidiş sırasında taşımaktan yola çıkarak
bir oturma odası tasarlandı. Bu odada yer alan sandalye kılıfı, çantalar sandalye
ve odadaki diğer nesneler kendisini saklayacak şekilde manken üzerinde giysilere
dönüşecek şekilde tasarlandı.”³ Çağlayan’ın açıklamasında değindiği; savaş, yerinden yurdundan olma ve bir sıkışma psikozunu yaşatan koleksiyonunda bir adada
yaşamak zorunda kalırsan ‘vazgeçemediğin üç şey nedir?’ bulmacasının yanıtını
aradığı bu sunum, giysi tasarım defilesinin çok ötesinde bir ifade etme biçimiyle
izleyicisini şok etmiştir. Çağlayanın sunumunda yer alan önermeyle çeşitli politik
koşullardan dolayı göç etmek durumunda kalan kişiler, kimlik ve kültür unsuru
olan bu eşyaları kendileriyle birlikte taşıyabilmektedir. Burada giysiler, örtünmek, korunmak gibi asıl varlık amaçlarının ötesine geçip birer taşıma aracı işlevi
görmekte; aynı zamanda vücudumuzun üzerinde taşıdığımız kumaş parçasının
ötesinde yaşanmışlıklarımızı aktaran nesneler haline dönüşmektedir.

3- http://www.keehnankonyha.com/home/2016/5/13/after-words-hussein-chalayan-aw-2000
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Görüntü 3. Hüseyin Çağlayan LED elbiseler, 2009

Çağlayan’ın performans sanatından yararlanarak aktardığı bir diğer moda sunumu ise 2009 yılında sergilenen LED elbiseleridir. Çağlayan, uzaktan kumandalı
mekanik LED ışıklardan yararlanarak sunduğu tasarımlarında yine değişik tekniklere başvurduğu bir hazırlık süreci geçirmiştir. Koleksiyonunda kullandığı kumaşı
önce metal toza bulayarak üç ay oksidasyona uğraması için toprak altında gömülü tutan Çağlayan, kumaşları paslandırmıştır (Design Unlimited, Ekim 2016, s.14).
Paslandırdığı kumaşlardan yaptığı giysilerin içine yerleştirilen LED düzeneği ile
sahnede içinden ışıklar saçarak yürüyen bir beden görüntüsüyle izleyiciyi şoka
uğratmıştır. Burada Çağlayan’ın kadın bedeni üzerinden ışık saçma deyimine, ışıklı olma haline ve belki öte dünyaya bir gönderme yaptığı ve bunda da teknolojiden yararlanarak ironik bir yanıt aradığı düşünülebilir.

Görüntü 4. Hüseyin Çağlayan, ilkbahar/yaz kreasyonu, 2007

470

2nd International Art Symposium

Yine Çağlayan’ın, animatronik⁴ modaya örnek gösterilen 2007 ilkbahar/yaz kreasyonunda sergilediği moda sunumunda uzaktan kumanda ile hareketi sağlanan
öğeler yer almaktadır. Çağlayan’ın işlerinde teknoloji ile buluşan moda olgusu hiç
olmadığı kadar endüstriyel görünse de üret-tüket mantığına bir o kadar aykırıdır.
Bu işlerin tüketim olgusunu sorgulamayı öneren bir yapıda olduğu izlenimi edinilmektedir.

Görüntü 5. Hüseyin Çağlayan, Bubble Dress, ilkbahar/yaz, 2007

Hüseyin Çağlayan reddettiği moda döngüsünü koleksiyonlarında; sosyolojik, psikolojik, felsefik etkileşimler ışığında ve çağdaş sanat akımlarının etkisi altında
yorumlamaktadır. Çağlayan, 2007 ilkbahar/yaz koleksiyonunda yer alan “Bubble
Dress” adlı giysisi anlam dolu yapısıyla; kadın bedeni üzerinden “şişirilmiş pop
kültürü”nü ele almaktadır. Bu çalışmasıyla adeta “her an patlayabilir, patlarsa ne
olduğu ortaya çıkar” düşüncesini harekete geçirmektedir. Şeffaf baloncuklar, şişirme, germe, gerilme gibi estetik anlayışların günümüzde geldiği noktayı açıkça
anlatmaktadır. O’nun kavramsal işleri, konumuz bağlamında kıymetli örneklerdir.
Bubble Dress ile izleyicide, kendi dünyasını ve söylemini öne çıkararak modanın
büyülü, hayali ve lükse dayalı dünyasına karşı bir duruş geliştirebilmiştir. Çağlayan’ın tasarımsal becerisi dışında geliştirdiği moda gösterileri tam anlamıyla
‘performans art’ niteliği taşımaktadır. Alışılagelmiş giyim moda defilelerini sanat
sunumlarına dönüştürme becerisi Çağlayan’ı oldukça farklı bir konuma taşımıştır. Sunumlarında yer verdiği temaların antropolojik alt yapısı doğrudan izleyicinin kültürel belleğine gönderme yapmaktadır. Çağlayan böylece sağlam zemine
oturttuğu işleri ile hedeflediği etkiyi elde edebilmektedir. O’nun bu çalışmaları
giysi tasarımı sanat mı değil mi sorusunu yeniden gündeme getirmektedir. Günümüzde de sıklıkla tartışılan bu konunun doğrudan sadece giysi tasarımı ile ilgili
olmadığını düşünüyoruz. Tabi ki tasarımcı sanattan yararlanabilir. Bu bağlamda
çalışmanın bulgusu, giyim-moda gösterilerinin giysi tasarımından farklı olarak bir
4- Canlandırma, canlandırıcı, efektlerle hareket ettirme
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performans art öğesine dönüştüğüdür. Çağlayan örneğinde de olduğu gibi giyilebilir sanat öğelerinin, endüstriyel giysi tasarımı ve modasının dışına taşınarak
moda gösterilerinde kavramsal olarak ele alınması ile endüstriyel giysi tasarım
alanının tanıtım yöntemlerinden olan “defile” eylemini dışlamaktadır. Defilelerin
amacını giyim ürününün reklamını yapma, tanıtma ve bir satış stratejisi olarak
tanımlarsak bahsetmiş olduğumuz giysi tasarım gösterilerinin bir kaygı, kavramsal anlatım ve tasarımcının kişisel amaçları doğrultusunda yapıldığını, böylelikle
sanatsallık farkını ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. “Defile” kelimesi her ne kadar
ortak tanım olarak görünse de alan içinden değerlendirmeci bir gözle bakıldığında alışık olmadığımız giyim-moda gösterileri bizler için daha anlam yüklü, kavramsal ve düşündürücü görülmektedir.
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Çalgı Öğreniminde Güncel Bir Yöntem: Uygulamalar ve Yousician
Örneği
A New Method in Instrument Learning: Applications and Yousician
As Example
Yrd. Doç. Dr. Togay Şenalp
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi
Sahne Sanatları Bölümü

Özet

Son iki yüzyıl içinde çalgı öğrenimi büyük değişimler geçirmiştir. Yardımcı kaynaklar zamanla
tek başına öğrenmeyi olanaklı hale getiren kapsamlı metot kitaplarına dönüşmüştür. Akor
pozisyonlarını gösteren kitaplar ve eser notalarından tüm bir eğitimi planlayan ve el-vücut
duruşuna kadar ayrıntılar içeren metot kitaplarına geçilmiştir. Bu ilk değişim otodidakt müzisyenlerin diğer bir deyişle kendi kendine öğrenenlerin yol göstericisi olmuştur. Bu kitaplarda eğitim bir bütün olarak tasarlanmaya başlandığından, yüz yüze ve sınıf içi eğitimlerde de
referans olarak kullanılmaya başlanmıştır. 21. Yüzyılda ise yeni medya teknolojileri ile müzik
öğrenimi yeni olanaklara kavuşmuştur. Kendi başına bir çalgı öğrenmeye başlayan kişi artık
bilgi veren sitelerden ve eğitici videolardan kapsamlı interaktif uygulamalara kadar birçok
kaynaktan beslenebilmektedir. Bu bilgilere akıllı telefonu ile her an ulaşabilmektedir. Metronom ve frekans ölçümü gibi konularda da teknolojiden her an yararlanabilmektedir. Çalgı
öğreniminde de en önemli araç olarak akıllı telefon ve tablet bilgisayarla kullanılan aplikasyonlar ya da Türkçe ifadesiyle uygulamalar öne çıkmaktadır. Bu uygulamalar arasında Yousician piyano öğrenme uygulaması örneği ele alınmış, uygulamaya nitel içerik analizi yöntemi
ile basılı piyano metotlarına referansla yaklaşılmış ve bu uygulama üzerinden uygulamaların
müzik öğrenimine ne tür avantaj ve dezavantajlar getirmekte olduğuna dair gözlem ve tespitler yapılmış, konu üzerine çalışan araştırmacıların görüşleri ile birlikte tartışmalar değerlendirilmiştir. Ele alınan uygulama ile müzik eğitiminin oyunlaşması en önemli farklılık olarak
tespit edilmiştir. Uygulamanın öğrenciye eğlenceli bir yolla solfej bilgileri verdiği, öğrencinin
motivasyonunu ve çalışma sıklığını yüksek tuttuğu, metronomla çalışma ve zorlanılan bölgeye odaklanma gibi doğru çalışma alışkanlıklarını da kazandırdığı gözlemlenmiştir. Skor, yarışma gibi bilgisayar oyununa yönelik öğrenme sürecinin öğrencinin müzik anlayışının derinleşmesi açısından dezavantajlı olabileceği fikri öne sürülmüştür. İnternet üzerinden de olsa
çalgı öğrenimine sosyal bir etkileşim katmakta olduğu tespit edilmiştir. Öte yandan ancak bir
eğitimcinin varlığı ile çalgı öğreniminin tamamlanabileceği düşünüldüğünden ve benzer görüşlere literatürde sıkça rastlandığından karma öğrenim-eğitim modeli içinde uygulama ve
yeni medya teknolojilerinin kullanımının en verimli sonuçları getireceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Çalgı Öğrenimi, Müzik Eğitimi, Metot, Müzik Uygulamaları, Piyano,
21. Yüzyıl
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Abstract

In the last two hundred years music instrument learning had a big change. The first helpful
written sources have become complete books that enable the student to learn to play an
instrument alone. The first books of chord positions or repertories have become method
books full of details like posture and hand position. By this change the books has become
the path finders of the autodidacts, of self-learners. As in this books the education has been
planned with a big perspective they had become also the reference books of teachers. In
the 21st century music learning had new opportunities. Today, websites full of information,
video tutorials and the applications helps the music instrument learner. The learner has
access to all this every moment with his smart phone. They can also use these technologies
on metronome use or frequency measuring. In musical instrument learning the applications
has become the most important medium. In this work Yousician application has taken as
example. By using content analysis methodology the application has been compared with
piano method books, and the advantages and also disadvantages of this new medium has
been identified. These thoughts are been solidified with researchers views. It has been seen
that the most important change on musical instrument learning is on the “game” side of the
applications. As advantages The applications teaches the note reading, solfege in a funny
way and it motivates the learner, keeps the learner on the learning process. The application
gives right habits like using metronome during music practice, and to focalize on a difficult
part. At the other hand score and competition oriented game style learning process may
give to the potential musician a bad understanding of music, to see the music as a video
game more than a self-expression. It has been remarked that the applications gives a social interaction on musical instrument learning by internet. After all as many researchers
we think also that musical instrument learning and teaching process can be accomplished
with a teacher so “blend learning” approaches seems like the best in 21st century musical
instrument learning process.
Keywords: Music Learning, Music Education, Method Books, Piano, Music Applications,
21st Century
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Giriş

Metot kitapları çalgı öğreniminde yüzyıllardır vazgeçilmez yol göstericiler olagelmiştir. Carl Czerny (1791-1857) ve Ferdinand Beyer (1803-1863) iki yüzyıl önce
yazdıkları piyano metod kitaplarıyla halen piyano eğitimine yön vermekte ve metotları Türkiye’de de halen başvurulan piyano metotlarının arasında gelmektedirler. Gitar eğitiminde ise 17. yüzyılda, gitarın öncülü olan lüt (luth) eğitiminde, akor
pozisyonlarının yazılı olduğu kitapların varlığı bilinmektedir. Paladin tarafından
yazılıp 1557’de Lyon’da basılmış tablatür metodu, bilinen en eski örneklerdendir
(Paladin, 1557). Yine de bugünkü gitarların atası İspanyol gitarları olduğundan,
günümüzde kullanılmakta olan gitarlara dair ilk metot için daha yakın bir tarihe
bakmak gerekmektedir. Bilinen ilk gitar metodu 1758 tarihlidir (Matanya; 1999).
İçinde hem tablatüre yani grafik bir dille tel ve parmak bilgilerini veren tablo yazımına hem de notalara birlikte yer verilmiştir. Çalgı öğreniminde bu tarihlerden
önceki yıllarda özel ve toplu dersler öne çıkmakta, yardımcı kitap olarak daha çok
eser notaları bulunmaktadır. Örneğin JohanSebastian Bach’ın (1685-1750), belirli
bir metottan ziyade, müzisyen ailesinin içinde, müzik toplantılarında ve ağabeyinden aldığı özel müzik dersleri ile yetiştiği bilinmektedir (Gavoty, 1962:28). Bach’ın
ikinci eşine ithaf ettiği ve hem eşinin hem de sonraki piyano öğrencilerinin vazgeçilmez yol göstericilerinden olan ‘AnnaMagdelena’ adlı nota kitabı, bir repertuar
kitabı olarak metot kitaplarının öncesindeki yaygın yardımcı materyali örnekler.
Repertuar sayfaları ve kitapları ile başlayan yardımcı materyaller, parmak yönlendirmelerini içeren ve müzik çalışmanın esasına yönelik uyarılarda bulunan,
müzik çalışmasını derecelendirip planlayan ve alt başlıklara bölen metot kitapları
ile bir üst aşamaya geçmiştir.
Tarihsel süreç üzerinden bakıldığında, özetle, iki yüzyılı aşkın bir süreden beridir
kullanılan basılı metotlar genellikle öğrencinin bir öğretmen olmadan kendini geliştirmesini olanaklı kılacak şekilde hazırlanmıştır. Öte yandan öğretmen eşlikli
öğrenimde de ortak bir yol haritası, bir referans olarak kullanılagelmiştir. Suzuki
metodunda ise (Suzuki, 1995) metot kitabı bir yol gösterici olarak merkeze konmuşsa da hem eğitimcinin hem anne-babanın katılımı önerilmiştir. 21. yüzyıla gelindiğinde yeni medya teknolojileri ile ortaya çıkan yeni olanaklar, iki yüzyılı aşmış
bu alışkanlığa önce vcd/dvd’li kitaplar ile eklemlenmiştir (Sayar, 2007). Bazı durumlarda ise kullanıcıların kayıtlar oluşturup web ortamında paylaştıkları görülmektedir. Selmin Tufan ve Enver Tufan tarafından yazılan piyano metotlarındaki
eserlerin öğrenciler tarafından çalınıp internet ortamına aktarılan Youtube videoları da basılı metoda teknolojinin nasıl eklemlendiğine dair örnekler oluşturmaktadırlar (Tufan & Tufan, 2015). Bilgisayarlar, akıllı telefonlar, web sayfaları ve
uygulamalar (aplikasyonlar) ile genişleyen bu yeni dönemde bilgi teknolojisi, kısa
bir süre içinde öğrenime eklenmenin ötesinde günümüzde özellikle öğretmensiz
ve tek başına yürütülen öğrenimde yavaş yavaş basılı metotların yerini almaya
başlamaktadır. Klasik eğitimde basılı metot kullanımının gerekliliği ve devamlılığı
ön kabul olarak yerini korumakla birlikte günümüzde yeni medya teknolojilerinin
de eğitime dâhil edilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir:
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Earpro, Vimas, Harmonic Solutions ve benzeri programların ve online
sistemlerin müzik eğitiminde etkin olarak kullanılması, öğretim sistemini
tamamlayıcı ve güçlendirici bir unsur olarak öğrencilerin öğrenme süreçlerini hızlandıracak, gelişmek istedikleri alanda zengin bir materyale sahip
olmalarına neden olacaktır. (Levendoğlu, 2004:5)

Günümüzde birçok müzik meraklısının daha tecrübeli müzisyenlerce hazırlanmış eğitim videolarına internetten ve sıklıkla Youtube kanalı üzerinden bakarak
kendilerini geliştirdikleri söylenebilir. Birçok şarkının nasıl çalındığına dair eğitici
videolara her gün yenileri eklenmektedir. Bloglarda kendini ifade eden geleceğin müzisyeni, forumlarda bilgi ve düşünce alışverişinde bulunmakta, ücretli ve
ücretsiz web sitelerinde notalara ve o notaların midi sesler aracılığı ile seslendirilişine hızla ulaşmaktadır. Yeni medya teknolojilerinin ve içeriklerinin hızlı güncellenişi onu her gün daha tercih edilir kılmaktadır.
Söz konusu değişim müziğe yardımcı elemanlarda, örneğin akort etme ve metronomla çalışma pratiklerinde de kendini göstermektedir. Örneğin gitar akordunu
yaparken 18. yüzyıl sonlarından yirmi-otuz yıl önceye kadar kullanılan diyapazonun ve akort düdüklerinin yerini akort cihazları doldurmuş ve dijital teknoloji
akort sürecindeki yerini geri dönülmez bir şekilde almıştır. Günümüzde ise kolayca gözlemlenebileceği üzere birçok gitarist artık gitarını diyapazon, akort düdüğü
veya bağımsız bir akort cihazı ile akort etmek yerine her an yanında bulunan akıllı
telefonuna başvurmakta ve akort uygulamalarını kullanmaktadır. Metronomla
çalışılması durumunda da benzer bir değişim gerçekleşmiştir. 1812 yılında icat
edilen bu alet (Say, 2005:344) sayesinde müzisyen ve müzik öğrencisi çalacağı
eser veya etüdün temposunu, çalma hızını belirler. 200 yıldan beri kullanılan sarkaçlı metronomlar ya da son yirmi-otuz yılın dijital metronomlarının yerini günümüzde cep telefonlarına yüklenen metronom uygulamaları almıştır. Çevrimiçi
web siteleri de aynı hizmeti çok pratik bir şekilde her an vermektedir.
Müzik teorisi ve enstrümanı öğreniminde de çevrimiçi siteler ve daha kapsamlı
olan uygulamalar hızla yerlerini almaktadır. Kısa sürede 154 ülkede 25 milyon
kullanıcıya ulaşmış (www.soundasyouare.com) “Yousician” uygulaması bu alanda günümüzde öne çıkmaktadır. Bu çalışmada çalgı öğreniminde uygulama kullanımının yazılı metodlara göre avantajları ve dezavantajları Yousician uygulaması
üzerinden tartışılmış ve basılı metotlara göre ne tür farklılıklar ve yenilikler taşıdığı değerlendirilmiştir.
Çalışmada, nitel bir yöntem olarak içerik analizi yapılacak, söz konusu uygulamada eğitimi verilen gitar, ukulele ve bas enstrümanları kapsam dışı bırakılarak
piyano eğitimi üzerinden örneklemeler yapılacaktır. Basılı piyano metotlarına
göndermeler yapılacak fakat merkezde Yousician uygulamasının kullanıcıya getirdiği yenilikler olacaktır.
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Müzik Öğreniminde Uygulamaların Oyunsu Yanı ve Yousician Örneği

Son yıllarda özellikle piyano ve gitar öğreniminde piyasaya sunulan uygulamalar gittikçe çeşitlenmekte ve kullanıcılar arasında yaygınlaşmaktadır. Mızıka,
Bateri, Keman, Bas Gitar, Gitar, Ukulele ve Piyano en çok uygulaması yapılmış
enstrümanlardandır. Özellikle piyano ve gitar dünyada en çok kullanıcısı olan
ve dolayısıyla en çok uygulaması tasarlanmış enstrümanlardır. Piyanoda Yousician dışında öğrenimde kullanılan uygulamalar arasında öne çıkanlar Playground
Sessions, Flowkey, Pianoforall, Pianomarvel uygulamalarıdır. Gitar öğreniminde
de Yousician’ın yanında Guitartricks, Jamplay, Truefire, Justinguitar önde gelen
uygulamalardandır.
Basılı metodlar kullanılarak yapılan müzik eğitiminden farklı olarak bu uygulamalarda özellikle Yousician’da oyunsu bir yaklaşım öne çıkmaktadır. Yousician’ın
2014’te piyasaya çıkışından önce şirketin hazırladığı iki ürün de aynı zamanda bir
bilgisayar oyunu olarak tasarlanmıştır: Wild Horses ve GuitarBots. Uygulamayı
tanıtan bloglarda ve yorumlarda “Guitar Hero” oyununa göndermeler yapılıyor
olması uygulamanın ilk bakışta ne kadar oyunsu bir yanı olduğunu örneklemektedir. Bilindiği üzere söz konusu Guitar Hero oyunu gerçek bir enstrümanla değil
bir oyun konsolu ile kullanılmaktadır ve kişiye enstrüman çalma eğitimi vermez.
Öte yandan ekrandaki yönlendirmeleri okumak açısından olan benzerlik Yousician uygulamasını kullanmaya başladıkça önemini kaybetmektedir. Bu durum hem
bir başarıyı hem de eleştirilen bir temel özelliği ortaya koymaktadır; yeni medya
teknolojileri ile müzik öğreniminin oyunsulaşması.
Tek başına çalgı öğrenmenin günümüz metotlarıyla oyuna benzemesi müzik yapmak açısından hem avantaj hem de dezavantajlar getirmektedir. Eğlenceli bu
yöntemler müzik aleti çalmak isteyenlerin yaşadıkları ilk engelleri hafifletmekte
ve vazgeçme ihtimallerini azaltmaktadır. Diğer yandan müzik yapmakla bir bilgisayar oyunu oynamak arasındaki benzerliklerin bu kadar fazla olması müzisyenliği anlamaya yönelik yanlış bir başlangıç getirebileceğini de düşündürtmektedir.
Kullanıcının bir bilgisayar oyununda aldığı skorlara dayanarak iyi bir müzisyen
olarak yetiştiğini varsayma ihtimali göz ardı edilemez. Doğaçlama ve yorum
katmayı öğrenmek, özgün bir stil geliştirmek, doğru vücut ve el pozisyonlarını
kazanmak açılarından öğrencinin kuşkusuz başka yollara da başvurması gerekecektir. Oyunsu bir yöntemi benimseyen uygulamaların ve özel olarak Yousician
uygulamasının bazı dezavantajları olmasına rağmen birçok açıdan iyi tasarlandığı
ve basılı metot kitaplarından avantajlı tarafları olduğu söylenebilir. Bu çalışmada
yeni medya teknolojilerinin müzik öğrenimine kattıklarını değerlendirmek için
Yousician örneği basılı metotlara referansla incelenmiştir. Araştırmanın amacı
doğrultusunda şu çıkış sorusu sorulmuştur: Uygulamalar ve basılı metotlar hangi
yönlerden benzeşmekte ve hangi yönlerden ayrılmaktadır? Bu ayrımı anlamak
için şu alt soruya başvurulmuştur: “Yousician uygulaması neyi, nasıl öğretmektedir ?” Bu sorunun cevabına piyano üzerinden örnekler verilecek, böylece temelde nasıl bir eğitim yaklaşımı olduğu ve nasıl bir farklılık olduğu daha açık bir
şekilde ortaya çıkacaktır.
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Görüntü 1. Yousician Uygulaması Ekran Görüntüsü

Uygulama, Görüntü 1’de görüldüğü gibi parmakları renklerle eşleştirerek öncelikle kullanıcıya adeta bir video veya bilgisayar oyunundaki gibi kullanacağı tuşları gösterir, fakat bir oyundan farklı olarak bu kez bilgisayar klavyesi ya da oyun
konsolu yerine enstrümanın kendisi kullanılmaktadır. Bu başlangıçla, kullanıcı
piyanoda hangi tuşlara hangi parmaklarla basması gerektiğini ve bu tuşlardan
hangi seslerin çıktığını nota adlarıyla birlikte öğrenir. Örneğin Ferdinand Beyer’e
ait Opus 101 numaralı piyano öğrenme metodunda (Beyer, 1860: 1-10) ilk on
sayfada da eğitim bu bilgilerle başlatılmaktadır. Piyanodaki hangi tuşlara hangi
notaların denk geldiğini gösterir bir tablo, birçok piyano metodunun başında tüm
oktavlarda gösterilir. Uygulamada ise Görüntü 2’de görülen görsel dil ile aynı bilgi
bölüm bölüm verilmektedir.

Görüntü 2. Yousician Uygulaması Ekran Görüntüsü
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Bir sonraki aşamada portenin üzerinde soldan sağa ilerleyen yeşil bir dik çizgi ile
metronom kullanıcının karşısına çıkar ve böylece kullanıcıya hangi renkteki ve
yerdeki tuşa tam olarak hangi zamanda basması gerektiği bilgisi verilir. Kullanıcı
doğru tuşa bastığında nota yeşil, basamadığında kırmızı olur; zamanında bastığında mükemmel anlamında “perfect”, geç anlamında “late”, erken anlamında
“early” ibareleri nota üzerinde belirir. Bu ilk adımlar hem bir oyun mantığında
ve görselliğinde ilerleyerek eğlenceli bir şekilde notaları ve yerlerini öğrenciye
tanıtmakta hem de metronomla çalışma konusunda daha en başından kişiye
doğru müzik çalışma alışkanlığı kazandırmaktadır. Beyer ve Czerny metotlarında
yaklaşık onuncu egzersiz itibari ile moderato, allegretto, andante gibi tempo terimleriyle metronom kullanılması istenmektedir. Bu terimler bilindiği üzere net
bir sayıyı değil bir aralığı ve çoğu zaman eserdeki hâkim duyguyu ve havayı temsil
eder. Kullanıcı bu aralıktaki metronom değerini kendi belirlemek durumundadır.
Basılı metotlarda metronom kullanılması ne kadar önerilse de elbette metronom
kullanmak kullanıcıya kalmaktadır ve genellikle öğrencilerin metronom kullanmaktan kaçındığı gözlemlenmektedir. Öğrencinin metronom kullanmaktan kaçınarak ilerlemesi ise çoğunlukla etüdü başarılı olarak çaldığı yanılgısını beraberinde getirmektedir. Tek başına öğrenen bir kullanıcı erken bastığının ya da geç
kaldığının hemen farkına varamayacağından, uygulamanın metronomla çalışma
açısından çok önemli bir yarar sağladığı düşünülmektedir.
Kendi başına basılı metotla öğrenen kullanıcı, kendi çalgısından çıkan acemi
sesler dışında bir şey duymadığı için müziği duyarak ilerlemek ve motive olmak
açısından dezavantajlıdır. Hâlbuki, uygulama kullanıcısı, örneğin Görüntü 2’de
aktarılan egzersizi sadece tek eliyle çalarken bile,bir yandan eşlik eden akor
sesleriniuygulama sayesinde duyduğu için daha fazla müziğin içine girme şansı
bulmaktadır. Yine Görüntü 2’de, alt taraftaki bar sayesinde kullanıcı egzersizin
kaçta kaçını tamamladığını takip edebilmektedir. Sağ üstte bulunan tempo ibaresinin solundaki yeşil çizgi ile tempo yani egzersizin hızı değiştirilebilmektedir.
Müzik öğrenimindeki temel ilkelerden biri egzersizi ya da bir eseri öncelikle doğru, ardından hem istenilen hızda hem de doğru olarak çalmaktır ve bunun için
öncelikle yavaş bir tempoda çalmaya başlanması önerilmektedir. Uygulamanın,
metronomla çalışma ve hatta metronomu gerektiğinde yavaş tempoda başlatıp
zamanla hızı arttırma gibi doğru çalışma alışkanlıklarını kazandırmak açılarından
basılı metotların yalnız kullanımından daha etkili olduğu düşünülmektedir.
Uygulamada, oyunsu olma özelliğine uygun olarak, egzersizlerin hemen arkasından yarışma programlarını andıran bir ses sinyali eşliğinde, uygulamada kullanılan
deyimle bir “skor” verilmekte ve kullanıcı sonraki aşamaya yönlendirilmektedir.
Bu hızlı yönlendirmeler de kullanıcının çalışmaya ayırdığı zamanı arttırdığından
faydalı olmaktadır. Bilindiği üzere özel ders, basılı metot ya da bir uygulama da
olsa kişinin öğrenme başarısı değişmez bir şekilde ayırdığı zamana bağlıdır. Uygulamanın kullanıcıyı çalışmaya devam etmeye yönlendirmesinin faydalı olduğu
düşünülmektedir.
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Görüntü 3. Yousician Uygulaması Klasik Notalı Ekran Görüntüsü

Bir sonraki aşamada piyano öğrencisine çift el kullanmayı öğretmeye yönelik egzersizlere geçilmektedir. Sağ yukarda bulunan “left” ve “right” sözcüklerini seçerek egzersizi sadece sol veya sadece sağ elle de çalışmak mümkündür. Basılı
metotlarla yapılan eğitimlerde de öğrenci bir etüdü çözmeye başlarken genellikle
önce tek el ile çalışmayı ve ardından çift ele geçmeyi tercih eder. Uygulama aynı
yaklaşımı daha kolay uygulanır hale getirmektedir.
Uygulamanın bir önemli farkı da öğrenciyi fa anahtarı okumaya hızla yönlendirmesidir. Czerny ve Beyer piyano metotlarında sol el partisyonları, metotların üçte
biri süresince yine sol anahtarı ile verilir ve bas seslerde ilerlendikçe öğrenciden
yeni bir aşama olan fa anahtarını okuması istenir. Czerny Opus 509 metodunda
ilk otuz egzersizdeki sol el partisyonları sol anahtarında yazılıdır (Czerny, 1839).
Hâlbuki söz konusu uygulamada kısa bir eğitimle ve renklendirme yöntemi yardımı ile fa anahtarına geçiş hemen başlatılmaktadır. Piyano notalarında sol el
partisyonları fa anahtarı ile yazıldığından faydalı bir geçiş zaman kaybetmeden
yapılmakta ve ardından egzersizlerle sağlamlaştırılmaktadır.

Görüntü 4. Yousician Uygulaması Fa Anahtarı Eğitiminde KullanılanEkran Görüntüsü
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Görüntü 5. Yousician Uygulaması Nota Eğitiminde Kullanılan Ekran Görüntüsü

Görüntü 4 ve 5’te görüldüğü gibi müzik eğitiminde notaların piyanodaki yerleri ve
solfej başlığı altında ayrıca yürütülen ve genellikle öğrencinin sıkıldığı ve kaçındığı
başlangıçtaki nota okumayı öğrenme süreçleri de daha verimli ve eğlenceli bir
hale gelmekte ve enstrüman eğitiminin içine aralıklarla yerleştirilmektedir. Görüntü 3’te orta ve üstte yer alan “SheetMode” deyimi ile o egzersizin klasik nota
görüntüsü ile sunulduğu hatırlatılmaktadır. Yüzyıllardır kullanılagelen bu notasyon sistemine de uygulamada bir alternatif getirilmektedir. Uygulamanın oyunsu yanında kalmayı tercih eden kullanıcılar için daha kolay okunan ve daha çok
bilgisayar oyunlarının görsel dilini andıran bir nota yazımı sistemi sunulmaktadır.

Görüntü 6. Yousician Uygulaması Alternatif Notasyon Ekran Görüntüsü

“Sheet Mode” yerine “Tab Mode” olarak karşımıza çıkan bu yazım ile yaygın
olarak gitarda kullanılan grafik dile yani tablatür yöntemine benzer bir şekilde
notalar ifade edilmiştir. Klasik notasyonda olduğu gibi notalar portede belirli bir
yüksekliğe yerleştirilmiş ve harflerle kolay okunur hale getirilmiştir. Bu alternatif
yazımda kullanıcının notaların süre değerlerini anlatan işaretleri okuma gerekliliği ortadan kalkmış ve renkli kalın çizginin uzunluğunu algılaması, bir sonraki
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notanın ne zaman başlayacağını öngörmesi yeterli hale gelmiştir.
Uygulamanın müzik öğrencisini doğru çalışma alışkanlıklarına yönlendirmesi
açısından bir yararlı özelliği de Görüntü 5’in alt tarafında yer alan ve egzersizin
tümünü gösteren barın sol ve sağ köşesinde bulunan tırnaklarda gizlidir. Bu karşılıklı duran beyaz okları kullanıcı birbirine yaklaştırabilmekte böylece küçük bir
bölgeye odaklanabilmektedir. Yine genel müzik çalışma ilkelerinden biri olan zor
bölgeye odaklanarak çalışma prensibi, öğretmensiz ilerleyen bir müzik öğrencisi
tarafından sıklıkla unutulmakta ve her hata sonrasında egzersiz ya da eser baştan
çalınmaktadır. Bu durum ise zorlanılan bölgeye yeterince zaman harcanmamasına ve bir verimsizliğe yol açabilmektedir. Uygulama kullanıcıyı bazen bölüm bölüm çalışması gerektiği konusundayön lendirmekte ve bu döngüyü hazırlamasını
kolaylaştırmaktadır.
Görsellerde görülen sol el partisyonunun yazılı olduğu ve portenin üzerinde bulunan ve “Em”, “D” benzeri ifadelerle belirtilen akorlar klasik metotlardaki öğrenimden farklı bir duruma işaret eder. Örneğin Beyer metodunda çalınan egzersizin üzerinde uyumlu akorlar belirtilmez, tonları tanıtan bir tablo metodun
sonunda bulunsa da eğitim sürecine öğrencinin kavrayacağı bir şekilde ve akor
dili ile dâhil edilmez. Genellikle piyano öğrenen öğrenci bir yandan şarkı çalmaya
istek duysa da kesin bir seçim yapma durumunda kalır. Piyanoda öğrenime çoğu
zaman klasik eğitimle başlandığından ve bu eğitimde ilerleyen kişi çok ileri gitmediği ya da yön değiştirmediği sürece popüler müziğin ana elemanı olan akorları
tanıyamaz, klasik eserlerde ilerlese de popüler şarkıları ya da caz standartlarını
çalmayı öğrenemez. Uygulama bu konuda öğrenciyi seçim yapmaya zorlamamakta öte yandan ayrım yaparak iki yönlü ya da tek yönlü ilerlemeyi kullanıcının
seçimine bırakmaktadır. Öğrenci her an klasik müzik türündeki egzersizlerden
popüler müzik egzersizlerine geçebilmektedir. Uygulama kullanıcının iki taraftaki
çalışmalarını da ayrı ayrı takip etmektedir.
Basılı metotlarla yapılan klasik öğrenimde örneğin Beyer Opus 101 ya da Czerny
Opus 509 metotlarına ek olarak öğrenciden Hanon “The Virtuoso Pianist” (Hanon, 1873) metodunu takip etmesi ve oradaki ajilite yani parmak hareketlerinde
hız kazanma egzersizlerini yapması istenir. Öğrencinin etüd yapma, eser çalışma,
teknik çalışma gibi farklı ve bir arada yürütülmesi gereken işleri dengelemesi gerekir ki özellikle tek başına yapılan öğrenimde bu disiplin, planlama ve farkındalık
hayli zordur. Uygulama ise öğrenimin gerektirdiği farklı alanlar arasındaki geçiş
açısından büyük avantajlara sahiptir; hepsini her an bünyesinde barındırır, hem
öğrenciye seçme imkânı bırakır hem de öğrenciyi hepsinde dengeli ilerlemeye
yönlendirir.

Müzik Öğrenimi ve Sosyallik

Müzik yapan kişi imgesi, birçok kişiye güzel görünse de müzik öğrenmeye çalışan,
bir egzersizi tekrar tekrar takılarak çalan bir müzisyeni kimse dinlemek istemez.
Müzik öğreniminde, plastik sanatlarda olduğu gibi aynı mekânda aynı anda bir-
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den fazla kişi çalışamaz. Müzik öğrencisi başkalarının önünde çalacak duruma
gelinceye kadar çalışmalarını yalıtılmış bir ortamda sürdürmek durumundadır.
Başlangıç dönemi sonrasında da sürekli egzersiz yapması yeni eserler öğrenmesi
ve kendini geliştirmesi hiç değilse ellerinin kapanmaması ve seviyesini koruması
gerektiğinden yalıtılmışlık gerekli olmaya devam eder. Özetle müzisyenin müzisyen olması ve müzisyen kalması genellikle yalnız geçirilen uzun zamanlara bağlıdır. Öte yandan yeni medya teknolojileri bu alanda da bir yenilik getirmiştir. Bir
etüdü yeterince iyi çalmaya başlayan öğrencinin sıkça Youtube kanalına kendi
videosunu yüklemesi ya da bir yakını tarafından videosunu yüklenmesine basılı
metotlarda olduğu gibi uygulamalarda da rastlanmaktadır. Uygulamalar özellikle
de Yousician uygulaması bu açıdan daha ilk başından bir yenilik getirmektedir.
Kullanıcı genellikle takma bir adla veya kendi adıyla sisteme üye olarak öğrenimine başlar. Kişi çaldığı her egzersiz sonrasında kendi performansını diğerleri ile
karşılaştırma imkânı bulur. Çok kullanıcılı bilgisayar oyunlarındaki yarışma mantığı ile sosyal etkileşim hemen başlar. Çaldığı egzersiz ve eserlerde aldıkları skorlarla en iyi üçe girenler de bu takma adlarla diğerleri tarafından görülür.

Görüntü 7. Yousician Uygulaması Skor Ekran Görüntüsü

Yousician bir yandan kendi resmi web sitesinde de en başarılı kullanıcılarını duyurmakta ve bu topluluk olma durumunu desteklemektedir. Öne çıkan kullanıcıların kimilerinin Youtube kanalı üzerinden de sosyalleştikleri, kendilerini görünür
hale getirdikleri ve yorumlarla etkileşime girdikleri görülmektedir. Uygulamada
ilerleyen öğrenci zamanla tecrübesini sunan bir bilirkişiye dönüşebilmekte ve
tam bir yalıtılmışlık durumu yerine internet üzerinden ilerlese de bir sosyal etkileşim durumuna girmektedir. Yeni medya teknolojileri müzik öğrencisinin bir
kozada geçen içe kapalı sürecini değiştirmektedir.
Suzuki metodunda önerilen çalışma programı madde 10: Dünyanın dört
bir tarafındaki Suzuki öğrencileri ile müzik dili aracılığı ile sosyal bir iletişim
kurabilmek.(Say, 2013:99)
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Suzuki metodunda arzulanan ve gerçekleştirilen uluslararası ve ortak standartları
olan bir müzik eğitimi ideali, Yousician uygulamasında ve benzeri uygulamalarda
internet üzerinden olsa da bir ölçüde gerçekleşmektedir. 154 ülkeden kullanıcılar
müzik yolu ile internet ortamında bir araya gelmektedir.
Uygulama her ne kadar tek başına öğrenimi sağlasa da müzik eğitimcilerini de
dâhil etmek üzere bir kullanım şekli de önerilmektedir. Uygulamayı hazırlayanların önerilerinde uygulama merkezde bir konumdadır. Elbette bir eğitimci kendi
planlamasını öğrencilerine özel olarak hazırlamayı tercih edecektir. Bu şartlarda
dahi müzik eğitimcilerinin sınıflarındaki öğrencileri uygulamalara ve genel olarak
yeni medya teknolojilerini kullanmaya yönlendirmesinin avantajları olduğu düşünülmektedir (Bauer, 2014) (Mark &Madura: 2014) (Finney&Burnard, 2007)
Müzik eğitimcileri sınıfın hem fiziksel hem de zamansal sınırlarını aşmayı
isterlerse öğrenciyi çevirimiçi müzik öğrenme ortamlarına yönlendirmelidir (Finney&Burnard, 2007:3).

Yeni medya teknolojilerinin sınıf eğitimlerinde desteklenmesinin çokkültürlülüğe
dahi katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Uygulama kullanıcıların da şarkı eklemelerine açık olduğundan aşağıdaki örnekteki kadar olmasa da zamanla bu yönde
de bir katkı sağlaması olasıdır:
“Karma öğrenme” anlayışıyla müzik eğitimi planlandığında, iki öğrenme
yöntemi birlikte bir sinerji yaratır yani hem yüz yüze hem de çevirimiçi/
sanal eğitim-öğrenim yöntemleri bu sinerji olmadan ortaya çıkamayacak
bir derinlik ve genişlik kazanır. Örneğin Zimbabwe’deki bir sınıfla internet
üzerinden gerçekleştirilecek bir video konferansla iletişim kurmak iki taraftaki öğrencileri de geliştirecektir; bir taraftakiler marimba çalan kültür taşıyıcıları ile tanışırken iletiyi gönderen taraftakiler aktif katılımlı bir etkinlik
gerçekleştirecektir (Ruthman&Hebert 2012:10).

Sonuç

18. yüzyılda yavaş yavaş başlayan, 19. ve 20. yüzyıllarda yaygınlaşan müzik öğrenimindeki yenilik, basılı metotların ortaya çıkması ve yaygınlaşması olmuştur. 21.
yüzyılda ise müzik öğreniminde kullanılmaya devam eden basılı metotlara vcd ve
dvd’ler, video ve bilgisayar oyunları, eğitici internet siteleri, forumlar ve bloglar,
internet üzerinden yapılan özel dersler, akıllı telefonlardaki uygulamalar özetle
yeni medyaların tüm olanakları eklenmiştir. Bu değişimin ne yönde değişimler
getirdiği incelendiğinde iki temel konu öne çıkmaktadır; birincisi müzik eğitiminin
oyunlaşması, ikinci ise sosyalleşmesi. Kişinin kendi kendine yani otodidakt yöntemle öğrenmesi açısından bakıldığında kuşkusuz 21. yüzyılda karşımıza çıkan
Yousician ve benzeri akıllı telefon uygulamaları çok önemli avantajlar sağlamaktadır. Basılı metodlara göre motivasyon arttırma, düzenli çalışmaya teşvik etme,
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geribildirim sağlama, metronomla çalışma alışkanlığı, zor bölgeye odaklanarak
çalışma alışkanlığı kazandırma bu avantajların önde gelenleridir. Müziği bir kendini ifade etme aracı olarak kullanmaktan çok bir bilgisayar oyunu ya da yarışma
olarak tanımak, skor yapmayı birincil hedef haline getirmek gibi bazı temel sanat
kavrayışına dair olumsuzluklar ise dezavantajlı tarafıdır. Uygulamaların müzikte
doğaçlamaya teşvik etmek ve doğru vücut kullanımı açısından öğrenciyi yönlendiremeyeceği de açıktır. Bu noktada basılı metotlar da tek başına yeterli kalmamakta bir eğitimcinin varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Sonuç olarak Amerika’da ve
Avrupa’da yayılan ve artık adı dahi konmuş olan “karma öğrenme” anlayışını 21.
yüzyılın müzik eğitiminin ve öğreniminin dengeli anlayışı olarak değerlendirilebilir. Bu anlayış; “yeni medya teknolojilerinin kullanımını teşvik eden, bir yandan
da sınıfta ve/veya yüz yüze eğitmen eşliğindeki müzik dersleri ile tamamlanan,
bu derslerde de basılı metot kullanımına devam eden” bir karma eğitim-öğrenim
yaklaşımı olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Özet

19. yüzyılın sonlarına doğru fotoğraf alanında yaşanan hızlı gelişmeler imajların hızlı ve
ucuz bir yöntemle çoğaltılmasına olanak sağlamıştır. Bunu takip eden süreçte yarım tonlama baskı tekniği gelişmiş ve imajlar artık geniş halk kitlelerinin bu durum neticesinde
sanat platformlarında özellikle 1960’ların ortalarında teknolojik yollarla çoğaltılan resimlerin özgün sanat eserlerine ait özelliklerden yoksun olduğuna dair bir çok eleştirel yazılar
yayınlanmıştır. Kavramsal sanat, doğuşuyla birlikte disiplinler arası sanatın sınırlarını ortadan
kaldırdı. Bu tavır arazi sanatını, enstelasyonu ve bir dizi melez formlu disiplinlerarası sanat
türünüde beraberinde getirdi. Bu süreci takip eden yıllarda bilgisayar ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeler sanatın yönünü değiştirmiş teknoloji sanat ilişkisi bağlamında yeni ve
melez formlarla üretilen sanat yapıtlarının önünü açmıştır. Genel anlamda tüm ilerlemeler
yeni problemleride beraberinde getirmiştir. Bunların içinde en çok tartışılan ve konuşulan
süreçlerden birisi de yeni medya teknolojilerinin yarattığı olanakların sanat alanında kulanım sürecidir.Günümüzde bilgiye ve görsele oldukça yüksek hızlarda ulaşım olanağı sağlayan
yeni medya teknolojisine ait alt yapı ve uygulamalarla kıtalar arasındaki sınırlar kalkmaktadır.Farklı kültürlerin eş zamanlı olarak biribirleriyle etkileşimlerinden ortaya çıkan yeni parametreler sanatın yönünü değiştirdiği gibi sanatın bu yeni yapılanmasınında sorgulanma
sürecini beraberinde getirmiştir. Elektronik teknolojilerin algoritmik yolla ya da çoğaltma
yöntemi ile yeni bir form üretmede kullanılması sanat tanımın yeniden ele alınmasını gerektirmiş geleneksellik, orjinallik,yaratıcılık ve nesnellik konularının dijital sanat platformlarında
yeniden sorgulanmasına sebep olmuştur. Araştırmanın birinci bölümünde kodlu formlar ve
dijital kopyalama sistemlerinin gelişim aşamaları ele alınmış olupyeni medya sanatının güncel örnekleri ile desteklenmiştir. İlerleyen bölümlerde yeniden üretim teknolojisi alt başlığında ; fiziksel nesnelerin dijital ortamlarda yeniden oluşturulmasıyla ortaya çıkan enformasyon kavramına değinilmiştir. Araştırma yöntemi olarak görsel sanatlarda bilişim ve yeni
medya teknolojilerinin kullanımına yönelik literatürler taranmış özelliklede 20. yüzyıldaki
teknolojik gelişmeler baz alınmıştır.Yazılım mühendisliğindeki gelişmeler incelenmiş, dijital
platformlarda oluşturulan yeni medya alanlanına ait çalışmalarayer verilmiştir. Araştırmanın
sonuç bölümünde;her kopyanın orjinal olduğu ya da her orjinalin kopya olduğu çağımızda yeni medya teknolojileri ve kodlu formlarla oluşturulan yeniden üretim teknolojisiyle
21. yüzyılın sanatının anlaşılmasına yönelik tespitlerde bulunulmuştur. Bu araştırma ayrı bir
kapsamda bilişim teknolojileri, üretim, yeniden üretim, dijital format dönüşümü ve dağıtım
kavramlarının çağımız sanat medyasında nelere işaret ettiğininve nasıl kulanıldığına açıklık
getirmeyi hedeflemiştir. Araştırmanın tartışma bölümü soru cevap yöntemi ile sağlanacak
olup araştırmada kullanılan temsili çalışmalar irdelenecektir.
Anahtar Sözcükler: Elektronik Medya,Teknoloji,Sanat,Dijital,Süreç
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Abstract

Towards the end of the 19th century, the rapid development of images in the field of photography enabled rapid and inexpensive reproduction of images. Subsequently, half-toned
printing technique developed and images were published in many critical articles about
the fact that the masses of people no longer have the features of original works of art in
art platforms, especially in the mid-1960s. Conceptual art, with its birth, lifted the limits
of interdisciplinary art. This attitude brought together land art, installation and a series of
hybrid forms of interdisciplinary art. In the following years, this process of development in
computer and information technologies has opened the way for artworks produced in new
and hybrid forms in the context of arts-related change of technology. The possibilities offered by today's information technologies and the production steps of new media artworks
have brought with it the necessity to use different materials. In the process of digitalizing
visuality as it is required in software art, technology and art relation has turned into a phenomenon closely related to contemporary artists.In general, all progress has brought new
problems together. One of the most controversial and spoken processes among these is
the use of the possibilities created by new media technologies in the field of art. Today,the
boundaries between the continents and the infrastructures and applications of new media
technology, which enables access to information and visuals at very high speeds, are lifted.
The new parameters emerging from the interactions of different cultures simultaneously
with each other have brought the process of interrogating this new structure of art as well
as changing the direction of art. Electronic technology of algorithmic way or require replication method with the use of re-addressing the definition of art to produce a new form of
tradition, originality, creativity and objectivity issues has led to the questioning of the digital
art platform again. In the first part of the research, developmental stages of coded forms
and digital copying systems have been discussed and supported with current examples of
new media art.In the following sections, under the subheading of reproduction technology;
The concept of information emerged from the reconstruction of physical objects in digital
media.Technological developments in the 20th century have been taken as a basis for the
study of information technology in visual arts and the literature on the use of new media
technologies. The developments in software engineering are examined and the work of
new media areas created on digital platforms is given.In the conclusion section of the research; We found that each copy was original or a copy of every original, with new media
technologies and coded forms in our age, we were made to understand the art of the 21st
century with the reproduction technology. This research, in a separate context, aimed to
clarify how technology concepts, production, reproduction, digital format transformation
and distribution concepts are used in the contemporary art media and how they are used.
The discussion section of the research will be provided by question and answer method and
the studies used in the research will be examined.
Keywords: Electronic media, Technology, Art, Digital, Process
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Giriş

Fotoğraf makinesinin icadı bazı kitleler tarafından resim sanatının asimilasyonu
olarak algılansada bu teknolojik buluş toplumun yeni bir algı dönemininde başlangıcını sağlamıştır. Yeni bir buluş olarak önceleri salt teknik ve araçsal işlevi
olan bir etkinlik olarak düşünülmüş olan fotoğraf zamanla araçsal işlevinin yanı
sıra toplumu değiştirme, biçimlendirme, yönlendirme özelliği ve estetik ilişkisi
fark edilerek 20 yy. başlarında da bir sanat dalı olarak kendini göstermeye başlamıştır. Fotoğrafın teknik bir sanat olmaktan çıkıp sanatsal bir ifadeye özgün bir
dil yetisine kavuşması fotoğraf mucitlerinin daha ilk yıllarda gösterdikleri üstün
çabalarla mümkün olmuştur. Teknik olanakların gelişmesi ve fotoğrafın çoğaltılabilirlik özelliği (reprodüksiyon) kitle iletişimin oluşmasını sağlamıştır. 19. yy'a ait
bilime inanma bilime dayanma aydınlanma felsefesinin toplumları etkilemesinin
sonuçları pozitivist düşüncenin gelişimi, aynı zamanda fotoğrafın bilimsel olarak
ele alınıp değerlendirilmesini de gündeme getirmiştir (Derman, 1991). İlerleyen
yıllarda August Sander ve Man Ray gibi sanatçılar tarafından bu tekniğin salt estetik ve kompozisyon bağlamında sorgulanmasıyla fotoğrafın sadece bir silüet
çıkartma aracı olmaktan çıkarak yeni bir sanat disiplinine dönüşmesine neden
olmuştur. Görüntü tarihindeki tüm bu değişim ve ilerlemelerorjinal sanat eserinin biricikliğinin yeniden sorgulanmasındaki en büyük etmenlerin başlangıcı
sayılabilir. Fotoğrafın teknik imkanları doğrultusunda her kopya orjinale dönüşmeye başlamıştır.İlk yeniden-üretim olan fotoğrafın sosyalizmle eşzamanlı olarak
ortaya çıkmasını gerçek bir devrim olarak niteleyen Walter Benjamin’e ait sanat
yapıtının teknik yolla yeniden üretilebilirliği, dünya tarihinde ilk kez yapıtı kutsal
törenlerin asalağı olmaktan özgür kılmaktadırtanımlaması bizlere belkide geleceğin sanat yapılanması dair bir açılım sağlamaktadır (Benjamin, 1993). Orjinal yapıtın yeniden-üretiminin taklit damgasını yiyeceğini belirten Benjamin, teknik yolla
yeniden-üretimi ayrı kategorilerde tutar çünkü teknik yolla yeniden-üretim insan
gözüyle değil, ayarlanabilen objektifin saptayacağı görüntüyle fotoğraf veya video kamerayla elde edilmiştir.Yeniden üretim hem ‘demokratikleşme’ hem de
‘kitleselleşme’yi beraberinde getirmiştir. Sanatın tüketim metaları içerisinde yerini almasını Donald Kuspit ‘Sanatın Sonu’ isimli kitabında şu şekilde ele almaktadır; Eser, kişisel olmadığı için seri olarak yeniden üretilen imgeler birey için değil,
kitleler için üretilen imgeler –piyasasındaki toplumsal ürünlerden biri haline gelir.
Bu nedenle mekanik röprodüksiyon, toplumsal konuyu basit bir gösteriye dönüştürerek kitleler için “anlaşılabilir” kılar. Yeniden üretme gücüne sahip olmasıyla
kitle tüketimine uygunluğunu gösterir. Mekanik röprodüksiyon, aslında hiçbir
zihnin anlayamayacağı kadar karmaşık olan bir toplumsal bütün içindeki küçük
bir ayrıntıdan başka bir şey değildir (Kuspit, 2010). 1960’lı yıllar sanatın yeniden
şekillendiği bir döneme işaret etmektedir. Avangardizm olarakta betimlenebilen
bu dönemde; sanatın farklı disiplinlere yöneldiği ve alışılmışın dışında her türlü
anlatım olanaklarını kullandığı görülmektedir.Artık sanat dalları arasındaki sınırlar giderek yok olmaya başlamış, farklı sanat dallarının kaynaşmasından da yeni
sanat alanları (video-klipler, bilgisayar animasyonları, mixed media...vs.) ortaya
çıkmıştır (Özdemir, 1996). Video sisteminin görüntü olanaklarının bilgisayar teknolojileri ile kesişmesiyle birlikte yeni bir boyut kazanmıştır. Melez sanat olarak
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da adlandırılabilen bu yeni tür sanatın günümüzdeki temsili yeni medya sanatı olarakta tanımlanabilmektedir. Bilgisayar tekonolojilerindeki hızlı değişimler
yeni medya sanatında oldukça etkin bir role sahip olmaktadır. Bilişim ve yazılım
mühendisliğinin sanattaki uzantıları sanatın sadece yönünü değiştirmekle kalmamış aynı zamanda izleyicinin çoklu duyu organlarına hitap edebilen canlı ve çoğu
zamanda sanal bir hale dönüşmüştür.

I. Yeniden Üretim ve Sanat

Sanat eserlerinin mekanik yollardan üretimi ve çoğaltılmasının uzun ve çeşitli tarihi; ağaç baskı kalıplarından günümüz teknolojisinde kullanılan üç boyutlu
prototip baskı makinelerine kadar çeşitli yöntemler, matematik formülleri, genetik algoritmalar ve kodlu formları kapsamaktadır. Aslında tüm bu gelişmeler
ve ilerlemelerin tümü teknolojik devrim kapsamında irdelenmelidir.Her alanda
olduğu gibi bu teknolojik gelişim aşamalarının sonucu yaşamın her alanında olduğu gibi sanat alanındada köklü değişimlere sebep oluşmuştur.Bu noktadan hareketle 1960 yılında ilk ticari makine olan Holiod Xerox 914 piyasaya sürüldüğünde,
elektrostatik fotokopi tekniklerinin sanatçılar tarafından hevesle benimsenmesinin hiçbir şaşırtıcı yanı bulunmamaktadır (Görüntü 1).

Görüntü 1. Holiod Xerox 914

Benjamin’e göre sanatı hakiki sanat yapan en önemli özellik onun “şimdi ve buradalığı”dır (hic et nunc). Şimdi ve buradalık sanat yapıtının ait olduğu zaman
ve uzama (bağlama) işaret eder, başka deyişle, onun bulunduğu yerde biriciklik
niteliğini taşıyan varlığıdır. Özgün yapıtın şimdi ve buradalığı, onun hakikiliğini
oluşturur (Benjamin, 1993). O halde, fotoğrafı çekilen bir sanat eserinin şimdi
ve buradalığı çalınır. Benjamin’in örneğini verirsek, bir katedral evimizin bir duvarını fotoğrafıyla süsleyebilir, sadece kilisede dinleyebildiğimiz bir koro yapıtını
bant kaydıyla evimizde dinleyebiliriz. Bugün, bir çok evde en az bir sanat eserinin
reprodüksiyonu bulunmaktadır. Benjamin, “şimdi ve buradalığı” çalınmış sanat
eserinin “aura”sını kaybettiğini söyler. Aura onun özel atmosferi ve biricikliğini
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kapsamaktadır. Bu durum genelde eserin ait kült değerinden kaynaklanmaktadır.
Sanat eseri, teknik olanaklarla yeniden-üretilmiş haliyle evimize girdiğinde aurası, hakikiliği, biricikliğinden yoksun bir duruma dönüşmektedir.Bu durum bazı
çevreler tarafından geleneğin asimilasyonu olarakta adlandırılmıştır.Teknik olanaklarla yeniden üretilebilen sanat eseri şimdi ve buradalıktan her zaman ve her
yerdeliğe doğru yol alarak değer ölçütlerinde değişmeler meydana gelmiştir.Sanat eserinin bu kırılma noktası modernizmle başlamakta ve postmodernizmle en
üst seviyeye ulaşmaktadır. Her kopyanın orjinal olması gerek izleyici gereksede
sanat eleştirmenleri için yeni bir yaklaşım modelini de beraberinde getirmiştir.
Sanat eseri aurasını, bununla birlikte kült değerini kaybetmektedir ve bu değer
sergileme değerine evrilir, ama bu da daha önceleri ona ulaşamayan kitlelere
sanat eserini izleme yulunu açmış olurkitleler, sanat eserini oturup izlemekten,
onu takdir etmekten ziyade onunla her türlü algısal etkileşime girerler. Aslında
sanat yapıtı, her zaman yeniden- üretilebilir olmuştur. Yeni gelişen bu yeniden-üretilebilirlik kavramının göz ardı ettiği durum, sanat eserinin ‘şimdi’ ve ‘buradalığı’dır. Sanat yapıtı yaratılmaya başlandığı andan itibaren etkisi altına girdiği öğe,
aslında sanat yapıtının kendisi olan ‘buradalığı’dır. Yani onun biricikliği bu öğede
barınır. Aynı zamanda, eserin ‘buradalığı’ hakikilik kavramını oluşturur. Hakikilik,
teknik yolla gerçekleştirilen yeniden-üretimin bütünüyle dışında kalır. Nedenlerine baktığımızda, hakikilik doğrusal olarak insan algısıyla alakalıdır, dolayısıyla
teknik yolla elde edilen ya da ön plana çıkarılan yada sunulan şey insan algısının
dışında olabilir. Ayrıca, eser kendi bağlamından koparıldığı anda hakikiliğini kaybeder. Katedraldeki resmin stüdyoda sergilenmesinin aynı etkiyi yaratamaması
buna iyi bir örnek sayılabilir.

II. Fotoğraf ve Manipülasyonun Temelleri

Fotoğraf uzun yıllar boyunca sosyal konu ve sorunları ele olan bir ifade biçimi
olarak görülmekteydi.Bilgisayar sistemlerinin devreye girmesiyle birlikte fotoğrafın nesnelliğine ilişkin varsayım gitgide sorgulanır bir hale dönüşmüştür.Alman
sanatçı SigmarPolke çok sayıda stil, konu ve malzeme denemiş, 1970'lerde fotoğrafçılık üzerine yoğunlaşmıştır.Fotoğraf çalışmalarının çoğunluğu 1960'ların
sonlarından ve 1970'lerden kaynaklanmakta ve bu dönemlerde çeşitli ülkelere
gerçekleştirdiği seyahatler dünyayı mercek altına almasına yardımcı olmuştur.
1980'lerde ise boya ile diğer ürünler arasındaki kimyasal reaksiyonlarla şans eseri
yaratılmış soyut çalışmalar üretmiştir.Sigmar Polke’nin son dönem çalışmalarında, soyut resim paradoksal bir biçimde kendi gerçekliğine dair iddiasını soyutlamanın açıkça inşa edildiği bir tarzın bölgesinde taklit ederek görsel efektlerini
fotoğraftan edinmiştir (Fineberd, 2014). Daha sonraki yıllarda, "Lens Boyama"
serisini geliştirip rafine ettiği çalışmalarıyla tarihi olaylara odaklanmıştır
(Görüntü 2).
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Görüntü 2. Sigmar Polke, Menschenbrücke (detail), 2005

III. Kodlu Form Ve Yeni Medya Teknolojileri

Yeni Medya genellikle internet üzerinden isteğe bağlı olarak sunulan, herhangi
bir dijital cihazdan erişilebilen, genellikle etkileşimli kullanıcı geri bildirimlerini
ve yaratıcı katılımı içeren herhangi bir içeriğe kullanılan bir terimdir. Yeni medyanın belirleyici bir özelliği, bir diyalog veya etkileşimdir. Yeni medya sadece yeni
medya sanatıyla (bunun çağdaş toplumdaki sosyal ve kültürel değişiklikler için
çok daha önemli olduğu için) ilişkili olmasa da, yeni medya yeni çağdaş sanat uygulamaları için bir alan yarattı. Dolayısıyla, "geleneksel" sanat formlarında, resim
ve heykel gibi tekrar eden birçok konu, araçlarının etkileşimli doğasından ötürü,
bu hareketin alanı içinde, siyaset ve sosyal bilinçde bulunmaktadır. Çağımızda
gerek donanım gerekse de yazılım bağlamında gelişen ve hızla ilerleyen bilgisayar
teknolojileri her alanda olduğu gibi sanat alanındada sanatçılara geniş ve sonsuz
varyasyon olanakları sağlamaktadır. N- boyutlu temsiller ve animasyonlar çıkartan algoritmalar geliştirme ya da bilgisayar yardımılı tasarım ve hızlı prototip elde
etme yollarına başvurarak üç boyutlu formların çoklu varyasyonlarını yaratma
imkanı sağlamıştır. Bu durumda, orjinalin kendisinin, aynı derecede veri dosyası
onun görselleştirmesi ya da çalışmaya somut bir fiziksel buradalık katan iki boyutlu veya üç boyutlu baskılardan herhangi birisi olduğu söylenebilir (Shanken,
2009). Yeni Medya Sanatı farklı formların tümünü kapsayacak şekilde günümüz
sanatçıları tarafından tercih edilmektedir. Bunun nedeniyeni medya sanatında
herhangi bir tekniğin kendine özgü bir çağrışım taşımamasıdır; ayrıca geleneksel
medyanın bir kombinasyonunu ifade eden Karışık medyadan ve dijital versiyonlardan oluşan Multimedya'yı ayırt etmemizi sağlamaktadır. Temel nokta olarak,
verilmek istenen mesaj ve teknik arasındaki farkı anlarsak, yeni medya sanatı yeni
bir disiplin olarak daha kolay anlaşılabilir bir hale dönüşmektedir. Tarihsel açıdan
bilgisayarda üretilen sanat dizisinin Ben Laposky ile başladığı düşünülür. Laposky,
bir katot ışınlı osiloskopun ekranında göründükleri şekliyle dalga formlarından
oluşan ışığın benzersiz görüntüleri olan Oscillons'unu üretmek için sinüs dalgalarını kullanmıştır. Bu yöntemle Laposky, yatay ve dikey düzlemlerdeki görüntülerin
şeklini ve boyutunu kontrol etmeyi sağlamıştır. Dalga figürleri konumlandırma
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kontrolleri ile ekranda hareket ettirebilmiş; ve elektron demeti tarafından üretilen spot ve iz çizgisinin parlaklığını ve netliğini değiştirebilmiştir (Görüntü 3).

Görüntü 3. Ben F. Laposky, Oscillon

Max Bense'nin öğrencisi Frieder Nake, George Nees'in yanı sıra, 1965 yılında ilk
bilgisayar programcıları arasında, dijital bilgisayarlarda üretilen serbestçe tasarlanmış bilgisayar grafikleri üretmeye başladı. Grafiklerin temeli makro-estetik bir
yapı, mikro-estetik ayrıntılar ve arabulucu rastgele sayılar arasındaki karşılıklı etkileşime dayanıyordu. Program rastlantısal olarak bir matrisi seçerek, miktarlarını ve boyutlarını ayarlıyordu ve daha sonra miktarlarına göre karakter veya renk
tayin ederek sayısal sonuçları görselleştirdi (Görüntü 4).

Görüntü 4. Frieder Nake «Polygon Drawings», 1965
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1967'de Charles Csuri, en tanınmış eserlerinden birini yaratmıştır: Sinüs Adam isimli
çalışma için, bir bilgisayardaki sinüs eğrisini haritalama işlevi ile manipüle etmiş ve
bir yazıcıda basarak bir figür meydana getişmiştir. Gene aynı yıl içerisinde meslektaşı James Shaffer ile birlikte Hummingbird başlıklı on dakikalık bir bilgisayar animasyon filmi hazırladı. Bu çalışma Sinek kuşunun bir dizi hareketinin özetlendiği çizgisel
bir animasyondur. Çalışma için 25.000'den fazla hareketi içeren 30.000'den fazla
görüntü bilgisayarda oluşturuldu. Bazı dizilerin hareketini kontrol etmeyi kolaylaştırmak için özel programlar hazırlandı. Bir mikrofilm çizici, görüntüleri doğrudan filme
kaydetti. Modern Sanatlar Müzesi ve Computing Machinery Association, bilgisayar
animasyonuna yaptığı çığır açıcı katkıları nedeniyle Csuri’yi ödüllendirdi (Görüntü
5).

Görüntü 5. Charles Csuri, Hummingbird II. Photo screen on Plexiglas
IBM1130 and drum plotter, 1969

Bruno Munari harekete duyduğu ilgiye ,fotokopi çıkarma işleminde görüntüyü
tarayan ışık ve mekanizma üzerine çalışıyordu. Bu doğrultuda noktaların basit
bir örüntüsünü alıp onu tarayıcı camında yeniden düzenleyerek, ışığın yüzeyde
hareket ettiği on saniyede sonsuz sayıda tasarımlar yaratabileceğini keşfetmiştir.
Benzer biçimde serinin paradoksal başlığı ,elektronik çoğaltma yoluyla orjinal sanat üretme konusunun anlaşılmaz yönlerini gündeme getirmiştir. Munari 1964’te
Xerox fotokopi makineleriyle denemeler yapmaya başlamıştı ve ilk Xerografie
Originali isimli çalışmasını ertesi yıl Tokyo Modern Sanatlar Müzesi'nde sergilemiştir (Görüntü 6).
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Görüntü 6. Bruno Munari, Xerografia originale, 1964

Nancy Burson 1980’li yıllarda toplumda oluşan güzellik anlayışını yapı sökümüne uğratan bir sanatçıdır. Burson bu maksatla yüz ve kafatası anomalisi olan ve
erken yaşlanmaya tutulmuş çocukları ve yüzü etkileyen çeşitli hastalıklara yakalanmış yetişkinleri fotoğraflamaya başlamıştır. Böylesine provokatif ve etkileyici
portrelerde, yalnızca kişilerin şekilsizleşmiş özelliklerini değil iç mücadeleleri ve
kendilerini kabullenişleride yatmaktaydı. Burson 1982 tarihli first and second beauty composites isimli çalışmasında Bette Davis, Audrey Hepburn, Grace Kelly,
Sophia Loren & Marilyn Monroe gibi güzellikleri ile ünlenmiş aktristlerin yüzlerini
birbirleriyle kaynaştırarak yeni portreler oluşturmuştur. Yeniden üretim temelli
bu çalışma ideal güzelliğe de göndermeler yapmaktadır (Görüntü 7).

Görüntü 7. Nancy Burson, first and second beauty composites, 1982
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Robert Lazzarini'nin eserleri yalnızca şekil bozuklukları değildir. Lazzarini, haritalama ve çeviriler gibi matematiksel çarpıtmaları ve algoritma tabanlı işlemleri
kullanarak, gerçeklikteki değişimlerini temel alır. Şiddet, Lazzarini'nin çalışmalarının bir diğer bileşenidir. Silahlar, kurşunlar, bıçaklar ve kafatasları çalışmalarının
ana tematiğini oluşturur. Lazzarini'nin çalışmalarında kullandığı nesneler genellikle izleyiciyi rahatsız etmektedir. Görüntü alanındaki var oluş biçimleri bu huzursuzluğun başlıca etmeni sayılabilir. Sonuç olarak, Lazzarini'nin çalışmaları izleyicinin nesneleri düzeltme isteği dahilindeki olasılığı tümüyle reddeder ve onları
daha cazip hale getirir (Görüntü 8).

Görüntü 8. Robert Lazzarini, Payphone, 2002

Jachem Hendricks tarafından oluşturulan göz çizimleri, "Augenzeichnungen", ellerin en ufak bir karışması olmaksızın doğrudan gözlerle yapılır; algılama organı
ifade organına dönüştürülür (Paul, 2003). Teknik yardımlarla (kızılötesi, video
ve bilgisayar teknikleri) insan göz hareketleri izlenmekte ve bir şeyler seyretme
görsel süreci boyunca dijitalleştirilmekte ve böylece bu hareketlerin sonunda bir
mürekkep püskürtmeli baskı yapılabilmektedir. Göz çizimleri adlı yapıtlar, yalnızca günlük objelere fotoğraf veya gerçek üç boyutlu nesne olarak bakma sürecini
değil aynı zamanda araştırma konuları ve soyut motiflerin ve süreçlerin görselleştirilmesi, örneğin zaman, okuma, Yazma, çizim, ışık ve görüntü sonrası, bakışın reddedilmesiyle sonuçlanan: hiçlik - görünmez, bir iz ile görünür hale getirilir
(Görüntü 9).
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Görüntü 9. Jochem Hendricks, Eye Drawings, 1993

Sonuç

Fotoğrafla başlayan teknik çoğaltma teknolojisi sanatın yeni anlam boyutunda
farklılaşmalara neden olmuştur. Geleneksel sanat anlayışının tek yönlü disiplinel
kabuğu kırılmış farklı medyumlarla ve interaktif izleyici katılımıyla beslenen yeni,melez ve teknoloji tabanlı bir sanat platformuna dönüşmüştür. Elektronik medya
ve kodlu form teknolojisi yeniden üretme ekseninde sanatçılara farklı açılımlar
sağlamıştır. Yeni Medya, gereksinimlerini çağın özellikleriyle uzlaştırma eğiliminde olan sanatçıların oluşturduğu yeniyi oluşturma sanatsal eylemin vazgeçilmez
bir unsurudur. Bu sanatsal eylem disiplini kendine özgü farklılıklarıda içermektedir. Mevcut imajların elektronik ortamlarda manipüle edilmesiyle ya da tekrardan çoğaltılmasıyla oluşturulan yapıtlar geleneksel sanat disiplinlerinin aksine
salt metasal değerlerinden arınıp çoklu ortamlarda daha fazla izleyici kitlesine
ulaşmayı hedeflemiştir. Bunun sonucunda dijital kültür görüntü üretimini herkesin ulaşıp paylaşabileceği bir sosyal alan haline dönüştürmüştür. Bu noktadan hareketle elektronik medya sanatının bir uzantısı sayabileceğimiz kodlu formlar ve
yeniden üretim teknolojisi hiçbir zaman geleneksel sanat disiplinleriyle (Resim,
Heykel v.b) karşılaştırılmamalı sanatın günümüz arenasında bir uzantısı olan yeni
medya sanatının alt bir disiplini olarak ele alınmalıdır. Sonuç olarak günümüzde,
dijital kültür, ve buna bağlı değerler yeniden gözden geçirilmekte,kurumlar vizyon ve misyonlarını bu değişkenleri göz önünde bulundurarak belirlemektedirler.
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Sosyal Yaratıcılık: 21. yüzyılda Bilgi Paylaşım Araçları,
Sosyal Medya ve İşbirlikli (Collaborative) Tasarım
Social Creativity: Information Sharing in the 21st Century,
Social Media and Collaborative Design
Arş. Gör. Deniz Yeşim Taluğ
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü

Özet

Teknolojinin insan hayatının önemli bir parçası olduğu, insanların mobil teknolojileri yanlarında, ceplerinde veya çantalarında bulundurdukları inkar edilemez bir gerçektir. Teknolojik gelişmelerle kültürel değişimler arasında karşılıklı bir etkileşim bulunduğu söylenebilir.
Öyle ki teknolojik gelişmelerin düşünsel tabanı önemli ölçüde kültürel değişmelerin yarattığı yeni ihtiyaç ve beklentilerin karşılanmasına dayanmaktadır. Bununla beraber, teknolojik
gelişmeler aynı zamanda kültürel değişimin hızlandırıcılarından olup, yeni ihtiyaçlara, yeni
beklentilere ve yeni algı biçimlerine yol açmaktadır. Teknoloji ve toplum arasındaki bu ilişki
en fazla iletişim alanında geçerlidir. İletişim olanaklarındaki gelişmeler toplumu değiştirmektedir. Gelişen teknolojiler beraberinde yeni algı biçimleri yaratmaktadır. Bir başka deyişle Clay Shirky’in (2008) belirtiği gibi; "İletişim şekli değiştiğinde toplum değişir".
Web teknolojilerindeki gelişmelerin sonucu olarak günümüz kullanıcıları artık; bir taraftan
bilgi ihtiyaçlarını karşılayan, diğer taraftan ise kendilerini anlayan, durumlarını, duygularını
ve düşüncelerini toplumla paylaşmalarını sağlayan olanaklar ve tasarımlar aramaktadırlar.
Bu nedenle, duyarlı, katılımcı, etkileşimli yeni medya ürünleri ortaya çıkmakta ve popüler
hale gelmektedir. Bu teknolojilerin varlığı ile insanların ilişkilerini ve kendilerini içsel olarak
geliştirme ve dışa vurma, birbirlerine anılarını, hikayelerini ve yaşam biçimlerini anlatma ve
paylaşma ihtiyacı içinde olduğu söylenebilir. Tanıma ve tanıtma, paylaşma ve tartışma isteği
insanlığın ortak noktası haline gelmiştir. İnsanlar asıl kimlikleri ile beraber teknolojik kimliklerini de kullanmaktadır. Sosyal medya platformları, İnternet Günlükleri (Bloglar), Flickr
ve YouTube gibi çeşitli fotoğraf ve video paylaşım ortamları artık insanların kimliklerinin
parçaları haline gelmiştir.
Bu yazıda teknoloji ve sunduğu olanaklar ile değişmekte ve gelişmekte olan tasarım ve
yaratım alanları incelenmekte, günümüz insanının bu alanların olanakları ve araçları ile ilişkileri, tutumları, katkıları araştırılmakta, örnekler sunulmaktadır. Giriş bölümünde web 2.0
teknolojisi incelenerek, kapsamı, amacı ve önemi sunulmaktadır. Ardından bu yeni medya
ile ilgili tanımlamalara yer verilmekte, olanakları ve çeşitleri incelenmektedir. Kullanıcıların
bir tüketiciden bir üreticiye dönüşüm sürecinin nasıl gerçekleştiği ortaya konmaktadır.
Yeni medya ve Web 2.0 yeniliklerinin farklı olanakları beraberinde getirdiği ve bu olanakların
nasıl sonuçlar doğurabileceğinin yeni yeni keşfedilmeye başlandığı söylenebilir. Böylesine
sanal bir dünyanın insanlara ve onların iletişim biçimlerine yansıması hayli ilginçleşmiştir.
Uyumayan ve sürekli var olan görünmez bir ağ yardımıyla sürekli iletişim sağlanmaktadır. Bu
durum sosyal hareketleri ve kültürel değişimleri çeşitli şekillerde etkilemektedir. Yeni medya
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her gün milyonlarca faal kullanıcıya sahiptir.
Anahtar Sözcükler: Toplum ve İletişim, Sosyal Medya, Sosyal Paylaşım, Etkileşim Tasarımı,
Web 2.0, Kullanıcı Odaklı Tasarım, İşbirlikli Tasarım

Abstract

It is an unquestionable fact that technology has an important part in human life, that people
have mobile technology on their sides, in their pockets or in their bags.
It can be thought that there is a mutual interaction between technological developments
and cultural changes. In fact, the intellectual ground of technological developments is based
on meeting new needs and expectations created by significant cultural changes. At the same
time, technological developments are the accelerators of cultural change, leading to new
needs, new anticipations and new forms of perception. In other words, they are changing
society. This relationship between technology and society is most applicable in the field of
communication. Developments in communication possibilities are changing society. Developing technologies are creating new forms of perception. In other words, as Clay Shirky (2008)
points out; "Society changes when communication changes".
As a result of the developments in web technologies, today's users are now seeking for opportunities and designs that both meeting their information needs by understanding them
and enabling sharing their situation, feelings and thoughts with the community. As a result,
emotional, participatory, interactive new media products are emerging and becoming popular. With the presence of these technologies people require overextending their relationships
and expressing their thoughts, they are in need of telling and sharing each other's memories,
stories and lifestyles. Recognition and introducing, share and debate have become the common desire of mankind. Technological identities begin to come along with original identities.
Social media platforms various photo and video sharing environments such as, Blogs, Flickr
and YouTube have become part of people's identities. After a face-to-face communication to
be recognized, “Technological identities” are being questioned and investigated.
In this article, technology and its possibilities, changing and developing design field and creation of new grounds are examined. Attitudes and contributions of modern people to the
possibilities and tools of this process are investigated and examples are presented. In the introduction, web 2.0 technologies are examined and its scope, purpose and importance were
presented. Then, the definition of this new media area is given; its possibilities and types are
studied. The conversion process of user towards being a consumer to more and more becoming a producer is realized.
We can say that media and Web 2.0 innovations bring different possibilities and consequences have just begun to be discovered. The reflection of such a virtual world to the people and
their forms of communication has become point of interest. With the help of an invisible network that is sleepless and constantly exists continuous communication is ensured. This affects
social movements and cultural changes in various forms. Collaborative media has millions of
active users every day.
Keywords: Society and Communication, Social Media, Social Sharing, Interaction Design, Web
2.0, User Experience Design, Collaborative Design
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21. Yüzyılda Bilgi Paylaşım Teknolojileri: Web 1.0 ve Web 2.0

Web 1.0 (online iletişim) Apple Hypercard ve Eastgate System ile hiper metin
kurguların (hypertext fiction), içerik ve bağlamlarının bilgisayar ekranına aktarılması ile başlamıştır. Böylelikle içerikler bilgisayar ekranında okunmaya başlanmıştır. Kullanıcılar içerikleri ve bağlamlarını keşfetmek için hiperbağlamları
(hyperlink'leri) kullanmıştır (http://www.eastgate.com, 2014). Daha öncesinde
dijital kaynaklara aktarılması ve ekran üzerinden paylaşılması mümkün olamayan
içerikler disketlere kayıt edilerek paylaşılmaya başlanmıştır. HTTP'den sonra internet teknolojisinin yayılması ve ilerlemesi Web 2.0 çıkışına öncülük etmiş, olanaklar artmıştır. Teknolojinin gelişmesi ve birbirinden farklı ortamların insanların
kullanımına sunulmasıyla, Tim O'Reilly (2005) bu mecraları tanımlamak için Web
2.0 terimini ortaya atmıştır. Oldukça tartışılan bu terim zamanla daha çok sosyal
medyayı tanımlamaya başlamıştır. Böylelikle üçüncül kişilerin de iletişiminin sağlandığı ve yorumların yapıldığı, geribildirimlerin ve eleştirilerin olduğu sosyal bir
ağ yaratılmıştır.
Web 2.0 öncesinde, Web 1.0 zamanlarında da daha alt düzey teknoloji kullanarak
kullanıcıların içerik paylaşmaları mümkün hale getirilmiştir ve fakat HTML (Hyper
Text Mark-up Language) dilini bilmek, bu dilli kullanarak giriş yapmak, Netscape
Composer veya Dreamweaver gibi HTML editörlerini kullanmayı bilmek gerekmektedir. Bunun dışında bir sunucu alanına sahip olmak ve bu sunucudan dosya
aktarım iletişim kuralı ile (FTP, Veri Aktarma İletişim Kuralı, File Transfer Protocol)
paylaşım mümkün kılınmaktadır. Web 2.0 ise çeşitli uzmanlıklar gerektiren bu
süreci hem kolaylaştırmış hem de hızlandırmıştır. Web 2.0’ın bu aşamaları tek bir
aşamaya indirgendiği söylenebilir. Bu aşama ise kullanıcı şifresi yaratarak kendi
alanına sahip olmaktır. Kendi alanlarına sahip olan kullanıcılar belirli bir şablon
içerisinde olsa bile kendi verilerini oluşturma, yaratma ve yayınlama fırsatını elde
etmektedirler. Bu kanallar aracılığı ile içerik oluşturmak ve yayınlamak ise çoğunlukla düşüncelerin, duyguların ve hikayelerin paylaşılması yönündedir.
Web 2.0 iletişimde yeni kanallar açmıştır. Yorumlar, beğeniler ve bağlantılar (URL,
Tekdüzen Kaynak Bulucu, Uniform Resource Locator) ile sosyal bir paylaşım sahası inşa edilmiştir. Web 1.0'da var olan ağ mantığı yeniden tasarlanmış ve deneyim
yeniden tanımlanmıştır. Web 2.0 kullanıcı hem bir tüketici hem de bir üreticiye
dönüşmekte, sosyal ilişkiler ağıda paylaşılan ve yaratılan içerikler ağı kullanan
herkes tarafından görülebilmektedir.
Yeni medya ve Web 2.0 teknolojisinin kullanımı ile içeriklerin paylaşılmasının yanı
sıra izleyici olarak kabul edilen üçüncü şahıslar da olayın içerisinde yer alarak
sürekli devinim içinde bir alan yaratılmaktadır. Bu katılım çeşitli araçlar ile sağlanmaktadır; bunlara örnek olarak beğenme butonları, yorum yapılabilen alanlar,
düzenleme araçları ve yeniden paylaşım olanakları verilebilir. Bununla beraber
Web 2.0 kullanıcısına sunulan görsel, metin ve ses içerikleri ile kurgusal ve kurgusal olmayan içeriklerin oluşturulması sağlanmaktadır. Bu durum ise yeni paylaşım
ve üretim şekillerini doğurmaktadır; yeniden düzenlemeler (remix’ler), hayran
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kurguları, ilgilenenlerin yorumları ve eklentileri, sohbetler vb. ikincil el üretim ve
içerikler yaratarak paylaşımlar yeniden şekillenmekte ve böylelikle yaratılan her
içerik büyük bir ekosistemin parçası haline gelmektedir. Sosyal medya mekan,
coğrafya, dil, araç ve stil bariyerlerini aşmaktadır. Üretim ve tüketimin aynı anda
gerçekleştiği bir saha inşa edilmektedir. Clay Shirk (2008) bu durumu ifade ederken günümüzde grup oluşturmanın zor işlemlerden kolay kullanıma geçilerek,
yeni gruplarla ve yeni grup türleriyle deney patlamasına tanıklık edildiğini belirtir.

21. Yüzyılda Bilgi Paylaşım Ortamları

Günümüzde yeni medya teknolojileri kullanan Web 2.0 servislerinin yoğunluğu
ve çeşitliliği takip edilebilir sayıdan çok daha fazladır, bu teknolojilerin kullanıldığı
ortamlar aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir;
•
•
•
•
•
•

Etkileşimli Ortamlar
Katılımcılı ortamlar
Sosyal paylaşım ortamları ve ağları
İnternet günlükleri (Blog) ağları
Video paylaşım ağları
Yurttaş Gazeteciliği ve sanal eylem ortamları

Etkileşimli Ortamlar

Yirminci yüzyıl süresince, kullanıcılar ve ürünler arasında doğrudan, fiziksel ağırlıklı ve kısıtlı bir diyalog var iken, BT (bilgi teknolojileri) kullanan ürünlerin tasarlanmaya başlamasıyla birlikte, fiziksel diyalog ağırlığını, maddi olmayan, elle
tutulamayan, ancak gözle görülebilen diyaloğa bırakmaya başlamıştır. Bu değişim
ürün geliştirme sürecinde yeni rollerin, yeni uzmanlık alanlarının yer almasına
sebep olmuştur (Margolin, 1998; Buchanan, 2001; Forlizzi ve Battarbee, 2004;
Zimmerman vd., 2004). İşte bu rollerden biri, genel bir tanımla, kullanıcı ve
ürün arasındaki diyaloğun tasarlanması olarak kabul edilen etkileşim tasarımıdır
(Moggridge, 2006; Cooper vd., 2007; Kolko, 2007; Akoğlu, 2011).
Kullanıcıların daha kısa sürede ürünle veya sistemle etkileşiminin sağlanması, ilk
deneyimleme süresinin azaltılması, bu etkileşimin sürekliliğinin oluşturulması ve
yine bu etkileşimin kurgulandığı şekilde tamamlanmasının karmaşıklığı çözeceği, üretkenliğe ve memnuniyete neden olacağı öne sürülmektedir. Bütün bunları
sağlayacak faaliyet alanı ise etkileşim tasarımı olarak görülmektedir (Moggridge,
2006).
Etkileşimsel medyanın özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri alanında giderek karmaşıklaşan ve yaygınlaşan bir niteliğe dönüşen etkileşimi, her kullanıcı tarafından
anlaşılabilir, kullanışlı ve arzu edilir hale getirmeye çalıştığını söylemek mümkündür. Geleneksel anlamda endüstriyel tasarım, bir ürünün nasıl üretileceğine, materyalinin ne olacağına, işlevine ve formuna yoğunlaşırken, etkileşim tasarımının
gerek BİT (bilgi iletişim teknolojileri) gömülü ürünlerle gerekse yazılımlarla nasıl
diyalog kurulacağı, bilgi alışverişinin nasıl yapılacağı, ürüne kullanıcı isteklerinin
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nasıl giriş yapılacağı, her kullanıcı için kişiselleştirme yapılıp yapılamayacağı, grafik ara yüzlerinin anlaşılırlığı ve bunun gibi konular ile ilgili çalışmalara yoğunlaşmakta olduğu belirtilebilir. Bu durumda etkileşim tasarımının tasarımcıları, mühendisleri, sosyal bilimcileri ve pazarlamacıları içine alan farklı disiplinlerden bir
uzmanlık alanı oluşturduğunu söylemek yanlış olmaz. Teknoloji artık araç olmaktan çıkarak katılımcı medyalara dönüşmekte, bu dönüşüm ise etkileşim tasarımı
için önemli görev, talep ve olanakları gerektirmektedir.

İrlanda’dan Shannon Portal

Etkileşim tasarımı ve hikaye anlatımının buluştuğu, mekan ile etkileşimimizi fiziksel ve duygusal olarak sağlamayı amaçlayan bu tasarım İrlanda hava sahasında
yer almaktadır. Bu çalışmada üç hafta boyunca gözlem yapılmış, bir ay boyunca
anketler uygulanmış ve insanların havaalanı ile ilgili duygu ve düşünceleri toplanmıştır. Bu bağlamda kişilerin yolculukları ve sevdikleri ile ilgili anılarını havaalanı
ile bağdaştırdığı belirlenmiştir. Tüm bu araştırma ve çalışmaların sonucunda tasarlanan etkileşimsel medya ürünü “Shannon Portal” interaktif bir masa, kamera, dijital kalem ve ekrandan oluşmaktadır. Böylelikle kullanıcılar fotoğraf çekmekte, fotoğraf yüklemekte, yazı yazabilmektedir. Etkileşim örnekleri arasında
kendileri ile gelemeyen sevenlerine fotoğraf gönderenler, gezileri için teşekkür
edenler, yeni yolculara mesaj bırakanlar ve bunun gibi birçok örnek görülmektedir. Bu tasarım adeta insanların duygularını yükleme, iletme ve yansıtma yolu
olmuştur (Ciolfi, Bannon, &Fernström, 2007) ( bkz. Görüntü 1 ve 2).

Görüntü 1. Shannon Portal ve ona bağlı olan ekranı

Görüntü 2. Yolcular tarafından oluşturulmuş kişiselleştirilmiş içerikler
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Katılımcılı (İşbirlikli) Ortamlar

İnternet teknolojisi ile sağlanan yeni iletişim ve ortak platform uygulamaları, aynı
ortamda bulunmayan bireylerin karşılıklı iletişimini mümkün kılmaktadır. Böylelikle bireyin tanıdıklarıyla olduğu kadar yabancılarla da etkileşimi ve sosyalleşmesi
sağlanmaktadır. Kullanıcılar yeni iletişim biçimleri yaratmış, kendi yöntemlerini
geliştirmiş, yazılımlar eklemiş ve kullanıcıdan üreticiye şeklinde bir atmosfer yaratmışlardır. Bu yeni katılımcı medya biçimi ise işbirlikçi oluşumları beraberinde
getirmiştir. Bir başka deyişle insanların hayatlarına dair büyük ve küçük olayları ve
düşüncelerini yayınlaması, tanıdıkları veya daha önce hiç karşılaşmadıkları diğer
insanlarla konuşması ve birlikte internet ağını yaratması bir ritim oluşturmuş, bu
ritim ise katılımcı (collaborative) medya adını almıştır (Löwgren ve Remier, 2013).

The Johnny Cash Project

“The Johnny Cash Project” katılımcı etkileşimli anlatıma farklı bir açıdan yaklaşmaktadır. Hayranlarından müzisyen Johnny Cash anısına çizim yapmaları istenmiştir. Siteye girdiğinizde verilen fotoğrafın çeşitli fırçalar yardımıyla reprodüksiyonunu yaratarak kayıt edilmesi istenmektedir. Bu işlem sonucunda binlerce hayranın
oluşturduğu video klip ortaya çıkmıştır (bkz. Görüntü 3: The Johnny Cash Project
katılımcı çizimleri).

Görüntü 3. The Johnny Cash Project bir katılımcı çizimi

Sosyal Paylaşım Ağı

Bloglar, Vikiler, Facebook, Twitter popüler sosyal ağ ortamlarını oluşturmaktadır.
Metin ve imaj depolamak, düzenleme yapmak açısından hızlı ve kolay olmasına karşın ses ve video bellek boyutu, donanım ve yazılım gereksinimleri açısından daha
talepkar ortamları oluşturmakta, farklı içerik paylaşımı ve anlatım uygulamalarını
çeşitlendirmekte ve geliştirmektedirler.
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Sosyal ağların bir özelliği ise anonimliği olanaklı kılmış olmasıdır. Böylelikle kullanıcılar kimlik engellini aşarak daha serbest ve açık bir biçimde konuşma olanağı bulmuş,
fikirler özgürce paylaşılabilmiştir (Papacharissi, 2002).
Sosyal ağlardaki istikrarlı büyüme, paylaşılan içerikler arasında daha fazla bağlantıyı görünür hale getirmektedir. Etkilenmeler, yorumlar, bağlantılar, beğeni butonları
gibi yeni olanaklar getirmekte ve farklı düzenleme seçenekleri ortaya çıkmaktadır.
Sonuçların ise dikey bir zaman çizelgesi boyunca görünür hikayeler olduğu söylenebilir.
Sosyal medyanın varlığı ile içerik paylaşma ve anlatımın kurallarının, şekillerinin,
hudutlarının bulanıklaşmakta olduğu görülmektedir. Olanaklar artıkça toplumun
yaratılan araçlar ile iletişim biçimleri geliştirdikleri ve bu biçimleri ise kaçınılmaz olarak anlatmak ve paylaşmak için kullandıkları görülmektedir. Paylaşım ve anlatım ise
böylelikle mağara duvarında hayvan avlama sahnelerinin anlatılmasından Facebook
duvarında Shakespeare’in Hamlet’inin (Schmelling, 2008) yeniden şekillendirilmesine tanık olmaktadır. Üretim ve tüketim eş zamanlı gerçekleşmekte karma üretimler ortaya çıkmaktadır.

İnternet Günlükleri (Blog) Ağları

Blogların Web 2.0 olanaklarını ile anlatımının en görünür ve erişilebilir formu olduğu söylenebilir. Kullanıcıların bu mecralarda kişisel bir kimlik oluşturarak içerik
paylaştıkları görülmektedir. Günlük tadında yazılar ve içerikler ile kişisel bilgiler paylaşılmaktadır. Kişisel blogların dışında grup blogları, moda blogları, vBlog adını alan
video blogları, haber blogları vb. özel içerikli bloglar vardır. Yazar veya yazarlar blog
araçlarını, hiperbağları, grafikleri ve yorumlama sistemlerini bir yazma aracı olarak
kullandığında buna blogfiction (kurgu blogu) adı verilmektedir (Thomas, 2006).
Yeni medya araçları içerisinde yer alan mikroblogların (küçük ölçekli internet günlüğü) bir örneği olan Twitter'ın, kişilerin yorum yapma ve içerik paylaşma amaçlı
kullandıkları bir mecra olarak kabul görme olasılığının az olduğu söylenebilir. Fakat
kullanım kolaylığı ve ücretsiz olmasından ötürü yaratıcı açılımlara tanıklık etmiş ve
yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Twitter'ın anlık ileti paylaşabilme özelliği
kullanıcıları o anda çevrelerinde olan olayları paylaşmaya ve içerik anlatımına teşvik etmektedir. Kullanıcılar kendi bireysel düşünce ve deneyimlerini paylaşmakta,
yönetim paneli ise bu paylaşımları zaman çizelgesi ve etiketleme araçları ile yönetmektedir. Etiketleme ve #hashtag adını alan belirleme araçları sayesinde belirli bir
konu paylaşılabilmektedir.
Sosyal medya mecralarında kullanımı giderek sıklaşan # işareti, diğer bir adı ile hashtag, konu belirtmek amacı ile kullanılmaktadır. Örneğin, Twitter'da #konu ismi olarak aratıldığında; içerisinde o #konu ile yazılmış tüm mesajlar zaman sırasına göre
listeli bir şekilde bulunabilmektedir. Bloglar aracılığı ile kişisel içerikler ve anlatılar
paylaşılmakta ve bu durum ise bir nevi yeni medya performansa dönüşmektedir.
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Twistori

Twistori Twitter üzerinden paylaşılan içeriklerin duygusal bağlamlarını göstermek
ve bunların birbiri ile ilişkilerini ortaya çıkarabilmek üzere tasarlanmıştır (Hoy ve
Fuchs, 2008). Sevgi, nefret, düşünmek, inanmak, hissetmek, dilemek ve benzeri
kelimelerin üzerinden gönderilen iletileri birbirleri ile ilişkilendirmektedir. Daha
sonra bu kelimeleri içeren mevcut tüm iletileri yayımlamaktadır. Sonuç ise günlük yaşamın duygusal kırıklıklarını anlatan bir dizi hikayenin ortaya çıkışının izlenmesidir (bkz. Görüntü 4).

Görüntü 4. Twistori ekran görüntüsü

We Feel Fine

Twistori'ye benzer bir sistemi, "We Feel Fine" (Harris ve Kamvar, 2005) blog içeriklerindeki hissediyorum, hissediyorsun gibi hissetmek kökenli iletileri analiz ederek
ve bu analize kullanıcıların yaş, cinsiyet, coğrafi konum ve fotoğraf gibi bilgilerini
ekleyerek oluşturmuştur. Örneğin 30 yaşında kendini şanslı hisseden Ankara bölgesindeki erkeklerin paylaşımları bu platform üzerinden görülebilmektedir (bkz.
Görüntü 5).
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Görüntü 5. We Feel Fine ekran görüntüleri

Video Paylaşım Ağları

Web videonun insanlık tarihi içerisinde en geniş izleyici kitlesine ulaştığı söylenebilir. YouTube’a göre her ay 2 milyar saat video izlenmektedir. Her geçen dakika 100 saatlik video yüklenmektedir (Youtube, 2016). Video yaratıcıları amatörden profesyonele geniş bir yelpaze oluşturmaktadır. Daha önceden izleyici
olarak tanımlanan kullanıcılar üreticiye dönüşmekte üretim ile tüketim birlikte
şekillenmektedir.

Lonelygirl 15

Lonelygirl 15 projesi bir genç kızın yaşadığı günlük olayların kısa video görüntüler olarak paylaşıldığı bir web video projesidir. Lonelygirl 15’in, YouTube'daki adı
"lonelygirl 15" olan ergenlik çağındaki Bree'nin etrafında gelişen olayları anlatan
kurgusal video blogudur. Bölümler birbiri ardına kurgusal karakterler tarafından
düzenli olarak yayınlanan, bir gerçeklik oyunudur. Lonelygirl 15’in uluslararası
çapta gerçek sanılarak video paylaşım sitesi YouTube'da ünlenmiş, ancak sonradan ABD doğumlu aktris Jessica Rose olduğu öğrenilmiştir (Lonelygirl 15, 2006).
16 Haziran 2006'da başlayan video serileri halen devam etmekte, YouTube ve
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Revver'da düzenli olarak videoları çıkmaktadır. Bu proje benzer gündelik hayat
anlatılarının paylaşılmasına öncülük etmiştir.

VoiceThread

PennState Üniversitesi tarafından eğitim amaçlı geliştirilen bir bulut sistem projesidir. Projenin amacı çoklu ortam iletişimi ile coğrafi bariyerleri kaldıran bir
eğitim sistemi geliştirebilmektir. Kullanıcılar bir bulut sisteme ses, video ve metin gibi istedikleri içerikleri bırakabilmekte sonrasında bu içeriklere aynı şekilde
ses, video ve metin olmak üzere yorum alabilmektedir.

Yurttaş Gazeteciliği Ve Sanal Eylemler

İnternet teknolojisi, sanal mekanlarda iletişim ve sosyal hareketlerin oluşmasını
sağlamaktadır. Sanal platformlar, örgütlenme kolaylığı ile yüz yüze gelmeyen eylemciler arasında birliktelik yaratılmasını sağlayabilmektedir. En genel düzeyde,
küresel protestoların internetin çeşitli kullanımı olmadan var olamayacağı açık
hale gelmeye başlamıştır. İnternet kullanımı sosyal hareketlerde aktivistler arası
iletişimi sağlayacak hızlı ve esnek bir yapı sağlamaktadır (Tarrow’dan, aktaran
Bingöl ve Tanrıver, 2011).
Sanal eylemlerin örgütlenme alanları arasında sosyal paylaşım platformları bulunmaktadır. Sanal eylemler ve bireysel girişimcilik için bir başka platform ise
Blogger, Wordpress gibi blog siteleridir. Aynı zamanda çevrim içi oyunlarla da
sosyal ağlar yaratılmaktadır. Bu sitelere ve platformlara üye olan herkes potansiyel bir sanal eylem destekçisi olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda birçok
kişiye kolaylıkla ulaşma imkanı vermektedir (Bingöl ve Tanrıver, 2011).

Gezi Parkı Eylemleri

Gezi Parkı eylemleri Türkiye’de 28 Mayıs 2013 tarihinde bir grup direnişçinin
Taksim Gezi Parkı'ndaki ağaçların kesilmemesi için verdikleri mücadelenin 31
Mayıs 2013 tarihinden itibaren sayısız kişinin din, dil, mezhep, politik tercih,
inanç fark etmeksizin bir araya gelişinin ve özgürlüğe sahip çıkışının hikayesidir.
İnternet üzerinden örgütlenen sosyal ağ kullanıcıları bu tarihten itibaren bireysel anılarını, düşüncelerini ve duygularını paylaşmıştır. Sosyal medyanın gücü
milyonlarca insanı birleştirmiş, sanal ortamda başlayan paylaşım sokaklara taşınmıştır. Direnişin hikayesi Türkiye’den dünyaya ulaşmış, yurttaş haberciliği ana
akım medyadan görevi devralmıştır. Birbirlerini tanımayan insanlar yüzlerinde
maske, gözlerinde deniz gözlüğü, tencere tava destekleri ile hükümetin istifasını
istemişlerdir. Sosyal medya ise ana iletişim kanalı olmuştur. Hikayeler, duygu ve
düşünceler paylaşılmış, arşivler oluşturulmuş, sanal alemde sözleşen insanlar
TOMA’lara, akreplere rağmen sokaklara, parklara, meydanlara taşınmıştır. Taşınamayanlar ise direnişe sosyal medyadan devam etmiş, kendi görsellerini ve
haberlerini oluşturmuş, var gücüyle evden, sokaktan, sosyal medyadan ve elinde olan tüm kanallardan sesini duyurmaya çalışmıştır (bkz. Görüntü 6). Sosyal
medya insanların organize olmasında bir araçtır ama binlerin on binlerin katıldığı kolektif hareketi oluşturmuştur.
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Görüntü 6. Gezi Parkı Eylemlerinde sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan
görseller ve video içerikleri

Sonuç

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda sosyal medya adı ile anılan bilgi paylaşım
araçları mekan, coğrafya, dil, araç ve stil bariyerlerini aşmaktadır. Üretim ve tüketimin aynı anda gerçekleştiği bir saha inşa edilmektedir. Bu araçların kalbinde
insan ilişkileri ve konuşma dinamikleri derinliği yer almaya başlamıştır. Kullanılabilirlikten sosyalleşmeyi elverişli kılmaya, insan ilişkilerini güçlendirmeye,
insanları harekete geçirmeye doğru değişimin gözlemlenmektedir.
Görünmektedir ki, insanlara bilgiyi daha kolay paylaşmaları için olanak sunulduğunda daha önce düşünülmemiş kullanım şekilleri meydana gelmektedir. Dolayısıyla, 21. yüzyılda bilgi paylaşım araçlarına bakıldığında, giderek teknolojinin
yeni kullanım alanlarının her yerde ortaya çıktığı ve yayıldığı görülmektedir. Bu
müthiş bir değişimi oluşturmuştur. İnsanlık tarihinde ifade kapasitesindeki en
büyük artış görülmektedir. Günümüz insanı ise bu yeni medya performansına
tanıklık etmekte, bir parçası olmakta ve kendi içeriklerini yaratmaktadır.
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Sarah Sze ve Jessica Stockholder Heykel Sanatının Geleceğini mi
Görüyor?
Does Sarah Sze and Jessica Stockholder See the Future of
Sculpture Art?
Yrd. Doç. Dr. Orhan Tekin
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü

Özet

Sarah Sze ve Jessica Stockholder heykel sanatının sınırlarının ne olabileceği konusunda
kurgular yapmakta olan Amerikalı günümüz sanatçılarındandır. Bu iki sanatçı içinde sanat
eserinin izleyici ile girdiği iletişimde empati duygusunun sınırlarını keşfetmeye çalıştıklarını
söylemek mümkündür. Heykelleri, nerede duracağını bilmeyen ve malzeme üstüne malzeme ekleyerek izleyicinin sabrını zorlayan detone kurguları insanlığın geleceği kadar sanatın
geleceği konusunda da ipuçları vermeye çalıştıklarını söylemek mümkündür. Fakat bu sanatçıların çabaları toplumda karşılığı olmayan ya da toplumsal ilişkilerin nereye gittiği konusunda da yersiz çıkarımlarda bulunmamaktadır.
Hazır nesneleri sanat galerilerinde kullanmak artık “eski okul” geleneği olmak üzeredir. Fakat
bu iki sanatçının hazır nesneler ile yapmış ve yapmakta oldukları kurgular, çağımız gerçeklerinin oluşturduğu, oluşturacağı “karmaşa” duygusunun şimdiki ve gelecek halinin tanımlaması açısından önemlidirler.
Anahtar Sözcükler: Heykel, Obje, Empati, Gelecek

Abstract

Sarah Sze and Jessica Stockholder are American contemporary artists who are editing the
borders of sculpture art. For both artists, it is possible to say for these two artists that they
are trying to explore the limits of empathy sentiment in communication of artworkwiththeaudience. It is possibleto say that their statues and their off-the-toneconstruct which do not
know where to stop and force the spectator's patienceby adding material over material; are
trying to give clues about the future of art as well as thefuture of humanbeings?
However these artists do not have unwarranted conjectures about thestruggles of the society, or where social relations go.
Using prefabricated objects in art galleries is now about to be come the "oldschool" tradition. But the constructs that these two artists have made and are doing by using there ady
objects are important in terms of defining thepresent and futur estate of "chaos" feeling
which the contemporary realities create and will create.
Keywords: Sculpture, Object, Empathy, Future
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Otuz bin yıl önce hayatın değeri ile günümüzdeki değer anlayışı benzer olabilir
miydi? Günümüzden o tarihlere baktığımızda “evet” diyeceğimiz kesin gibi ama
tam tersi durumda aynı cevabı almak mümkün müdür bilinmez. Etrafımızda günümüzü geçirdiğimiz malzemeler, o malzemelerin arkasında yatan emek sürecinin değerine karşı olan beğeni, onların etrafımızda olmalarını istiyor olmamız ve
bunun için çaba harcamamız, her malzemenin, düşüncenin vb. birçok şeyin iletişim boyutunda da bağımlılık yarattığını söylemek mümkün. Yaşarken içinden, yanından, yöresinden geçip gittiğimiz, bize ait sürekli kullanımda olan, ara sıra kullandığımız, en küçüğünden, az değerlisinden, çok değerlisine kadar binlerce obje,
yüz ve düşünce var. Bir şeyin yok oluşu karşısında çağlar boyunca değişiklik gösteren tepkiden dahi anlayabileceğimiz, bir değere bağlanma ya da bir değer olma
durumunun sonlanması karşısında, kişilerin çaresiz kaldıklarını da söyleyebiliriz.
Objesiz dünyayı hayal etmek ile on binlerce yıl öncesini düşünmek arasında fark
olmasa gerek. Stefan Zweig (2011), “Kendileri ile Savaşanlar” isimli kitabında Hölderlin (Alman lirik şair - 1770-1843) için “Şiirin Efsanesi” başlıklı bölümde, “Gökyüzüyle yeryüzü arasını havanın doldurması gibi şiir de düşüncenin üst katmanlarıyla altının arasındaki boşluğu, tanrılarla insanlar arasını kapatır” diye tanımlar
(s.154). Ruhen, şairin şiir ile olan ilişkisini belirlemesine benzer şekilde, nesnel
olarak da insanlar ile yeryüzü arasında, insanlar ile insanlar arasındaki boşluğu da
objelerin doldurduğunu söylemek mümkündür. Her obje bir buluş bir değer. Benzer, farklı, çok ve bazen tek olan bu objeler, yaşantıları kolaylaştırmak için bazen
de ne olduğunu anlamaya çalıştığımız şeylere dönüşebiliyorlar.Birlikte yaşadığımız objelerin yaşattıkları, duygusal olarak yaşadığımız yaşantıların sözcülüğünü
yaparak mekâna taşındığı durumlar olmaktadır. Bir objenin kendi anlamından öte
yüklenen anlamı ile ilgilenmek ve onları bir sorunun ya da duygunun paylaşılması
için kullanıldığı alanlarda vardır. Bu açıklamanın en yakınında duranlarda heykel
sanatı ile uğraşanlardır diyebiliriz.
Sarah Sze, mimari ve resim eğitimi almış olmasına rağmen kendisini heykeltıraş
olarak tanımlar. “Kendini ifade etmeye yöneldiğinde en uygun dilin heykel alanı
olduğunu düşünür. Bir film, müzik ya da desen nasıl heykel olabilir fikri, ilgisini çeken konulardandır ve heykel sanatı aracılığı ile her şeyin tanımını yeniden tanımlamak üzere meydan okuyabilirsiniz”(Enwezor, Buchloh ve Hoptman, 2016, s.24)
söylemi, heykel sanatı ile neden ilgilendiğini anlamamıza yardımcı olabilecek yorumlamalarındandır. Sanatçıyı tanımak için yapılmaya başlanan okumada, karşılaşılan durum çoğunlukla yapıtlarını oluşturma sürecindeki karar verme anlarının
detaylı bir şekilde tasvir edilmesiyle ilgilidir. Her ne kadar her eseri için yapılan
karar verme anlarının tanımlaması yoğunlukla olsa da sanatçıyı etkileyen temel
düşünce yapıları ve çıkarımları ile bütün yapıyı oluşturabiliriz. Heykel sanatında
hazır nesneleri kullanmak gelenek haline gelmeye başlamış olsa da Sarah Sze
(2016), hazır objelerin heykel sanatında kullanımının neredeyse mümkün olmadığını düşündüğü zamanlar olmuştur. Fakat objelerin göründüğü ve kullanıldığı
kadarından fazla değere sahip olduğunu fark etmesi bu görüşünün değişmesine
neden olmuştur:
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[…]Objeler günümüzde hayatımızı nasıl yaşadığımızın da bir göstergesidir.
Malzeme seçimlerinin yapımı da onların davranış biçimlerimizi nasıl gösterdiği ile ilgilidir. Eserlere bakıldığında, onların günümüz sanatımı ya da
medeniyetin artığımı olup olmadığı konusunda kararsız kalınması fikri her
zaman hoşuma giden bir fikir olmuştur. Gündelik yaşamımızda karşımıza
çıkan en küçük malzemenin, mesela kalemin bile arkasında çok büyük bir
teknoloji var ve etrafımız sadece bunlarla çevrili. Arkasında bu kadar büyük emek ve teknoloji olan malzemeler sonunda çöpe dönüşüyor olabilir
ama bu onların içinde bulunduğumuz dünyayı nasıl belirlediklerini, değer
ve anlamının yok olması anlamına gelmiyor (s.24).

Objeler ile ilgili sorununu çözmüş gibi görünmektedir. Bir objenin üretim aşamasındaki emeği tanımak önemliydi. Fakat objeler hakkındaki bilgi ile o objelerin hayatımıza girdikten sonra onlarla olan ilişkimiz ve tanıma aşamamız da bir o kadar
önemlidir. “Bir objeyi ancak onun hakkında çok zengin bilgi kaynakları oldukça tanıyabilir ve tanımlayabilirsiniz, izole ederek değil. Bir objenin ya da durumun ani
değişkenliği nasıl olur da deneyimin bir parçası haline gelir?” (Enwezor vd.,2016,
s.9) sorusunun ardından, heykel kurgularını da bu soruyu içerisinde barındıran
bir tanımlama ile yapar; “Heykele her zaman akıcı, yapısal olarak kendi içinde
çelişme riski taşıyan kırılgan bir kurgu ve kavram olarak yaklaşırım. Bir heykelin
varlığı onu görmeden ve gördükten sonra yaşamış olduğunuz deneyimin yaratmış olduğu bir çeşit istikrarsızlık bağlamıdır” (Enwezor vd.,2016, s.9). Heykelleri
hakkındaki bu görüşü de tıpkı bir obje ile olan ilişkiden farksızdır.
Objeleri bulunduğu yerden kurtarmaya çalıştığı ve her daim kendisine dert edindiği yer çekimine meydan okuma uğraşısını eserlerinin çoğunda görmek mümkün. Örneğin “Untitled (Planetarium) 2009” (Görüntü 1) isimli eserini inşa ettiği, yüzlerce malzemenin üzerine oturtarak mekâna yayıldığı obje; bir taburedir.
Şekil olarak dünyaya benzer bir küredir. Kullandığı malzemelerin çeşidi ve şekli
hakkında konuşulamayacak kadar çoktur. Fakat burada ilgi çekici olan, bu dünya
biçimindeki kürenin üzerine oturttuğu taburenin ayakları da zemine temas etmemektedir. Uçma özlemi duyan birisinin, parmaklarının ucunda ayağa kalkarak,
tabanlarının üzerinde durmaktan başka seçenek sunmayan yerçekimine karşı
koymasına benzer şekilde, taburenin ayaklarının altına da ahşap parçası konularak onun da zemin ile olan ilişkisi kesilmiştir. Bir içecek şişesi dahi zemine bırakılmamış yine ahşap parçasının üzerine bırakılmıştır. Bir sandalye ya da konforun
göstergesi olabilecek herhangi bir mobilya değil ama onun yerine, üzerinde uzun
süre oturmanın vereceği rahatsızlığı bilinen bir malzeme kullanılmıştır. Kürenin
mekân içerisinde konumlandığı yerde köşe olarak seçilmiştir. Köşeye sıkışmış ve
üzerinde oturmanın konforsuz olduğu bir dünya küresi oluşturulmuştur. Işık, su,
rüzgâr gibi doğaya ait göstergeler kullanılmasıyla sosyal yaşama ait ihtirasın karşılığı olabilecek merdivene benzer objeler, kafes, can kurtarma simidine benzer
malzemelerde kullanılmıştır. Küreyi kaplayan bir parça kabuk gergin bir şekilde
onu tutan ipler sayesindeyken, kurduğu dünyanın içini göstermek için soyulmuş
gibi duran bir başka parça kabuk da sadece birkaç mandal sayesinde durabilmek-
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tedir. Bu heykelin göstergeleri hakkında konuyu uzatmak mümkündür. Fakat bir
bütün olarak bakıldığında kendisinin de ifade ettiği; “Güvensizlik ve kırılganlık
kavramları arasında kurmaya çalıştığı denge unsurunda güvensizlik kavramının
başka anlamlara gebe olabileceği gerilimini taşıyor olmasından dolayı yaratıcılık
serüveninde kırılganlıktan daha çok önem veriyorum” (Enwezor vd.,2016, s.16)
sözü bahsi geçen heykeli içinde karşılığını bulan bir saptama olmaktadır. Köşeye
sıkışmış ve rahatsız bir objenin üzerinde inşa edilmiş hali ile sanatçının kurmuş
olduğu dünyanın kaçacak yeri kalmamıştır ve kırılgan olduğu kadar, güvensizdir
de. Kırılganlık ve güvensizlik diyarında gezen yapıtın sonunu merak etmek, yapıtın başına gelecek felakete tanıklık etmek, tıpkı intihar etmek üzere olan birisinin
başına topladığı meraklı kalabalık gibi, o ben değilim demenin, henüz değilim demenin tatminini ya da ben o olursam ne olacağının merak duygusunu da yaşamamıza neden olabilmektedir.

Görüntü 1. Sarah Sze, 2009, Taşınabilir planetaryum
(Enwezor,O. Buchloh,B.H.D. ve Hoptman,L. (2016). Sarah Sze, New York, NY: PhaidonPress Inc.)

Sze’in kurgularında aklınıza gelebilecek ve etrafınızda görebileceğiniz her şey
onun işlerine dâhil olabilmektedir. Şu anda oturduğunuz yerde çevrenize baktığınızda gördüğünüz bütün objeler Sze’in kurgularında karşınıza çıkma olasılığı oldukça fazladır. En basit anlamda gündelik yaşamımızda etrafımızda olan objelere
değer atfetmek adına, farkındalık adına bu kurguları yapmakta olduğunu söylemek yeterli olmayabilir. Kendi sözleriyle her ne kadar bu anlayışı ima ediyor olsa
da kurgularının seyirciyi taşıdığı yer oldukça farklıdır. Sze bir konuşmasında; - karmaşık ve obje sayısını neredeyse saymanın ve baktığınızda dahi hepsinin farkına
varmanın mümkün olmadığı o kurgularından - “seyirci tarafından hiçbir objenin
çalınmadığını fakat eklendiğinin” farkına varması, onun için önceliğin ne olduğu
konusunda da ipuçları vermektedir. Bu açıklamaya bakınca, seyirciyi dâhil etmek
amacı edindiği söylenebilir. Fakat bu durumu tam açıkladığı da söylenemez. Seyirci, Sze’in eserinden bir parça alarak ona sahip olmak istememiş. Fakat seyirci
obje almak yerine bir obje bırakarak o esere dâhil olmuştur. Bu seyirciler ile oynanan bir oyun değildir. Hâlbuki yüzlerce hatta binlerce objenin içerisinden bir ob-
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jeyi herkeslerden habersiz almak hiç güç olmasa gerek. Kurgularındaki malzeme
bolluğunun görünüş olarak başı sonu olmayan ve nerede duracağını bilmeyen
ya da bilinmesini istemediği bir atmosfer oluşturmaktır. Eserlerinin kimi zaman
boşlukta gezinen toz zerreciklerinin görünüşü ya da sonsuz olduğu düşünülen
boşluğa verilmiş isim, uzaydaki gökcisimlerinin görünüşüne olan benzerlik üzerinden konuşmak ne kadar doğru olabilir? Bir eseri bir şeylere benzeterek anlamaya
çalışma her ne kadar doğru olmasa da izleyici olarak üzerimizde bıraktığı izlenime
de kayıtsız kalmamak gerekir. Bu benzetme, Sze’in neredeyse her konuşmasında yer çekimi ile olan problemini dile getirmesi, yer çekimine karşı olan isyanı,
kurgular peşinde olabileceği yönlendirmesinin karşılığı da olabilir. Sadece zemini
kullanarak, yere yapışmış gibi duran kurgularında da yeri boşluk gibi kullanmaya
çalıştığı izlenimi bırakmaktadır. İrili ufaklı yüzlerce bazen binlerce malzemenin
sanki fırlatılmış gibi duran, yerden yükselerek mekânı istila etmesi, elinde avucunda ne varsa işlerine dâhil etmesi, fazlası var ama eksiği yok diyemeyeceğimiz,
her objeye söz hakkı tanıyan, bu obje bu kurguya fazla geldi diyerek işinin içinden
çıkarttığını kesinlikle düşünemeyeceğimiz, tırnak içerisine alınmış, referans gösterilebilecek sadece –bir şey- değil ama –her şey- haliyle tırnak içerisine alınabilecek, böylesine büyük bir karmaşa ve gerilimden tedirgin olmak gerekirken kendinizi aniden boşluk duygusunun içerisinde bulabilme durumu ile de karşı karşıya
kalabiliyorsunuz. Oldukça kişisel bir durum ile karşı karşıya kalmaktayız; yüzlerce
objenin oluşturduğu, yeni bir obje, form olarak tanınmayı bekleyen yeni bir objeye dönüşürken seyircinin objeleri kategorize ederek ayrıştırmaya programlı bilinç
yapısı hiçbir zahmete girmeden bulunduğu yerden derhal ayrılacak ya da tanımak adına çevresinde bir süre daha gezinecek. Bu iki tercihten hangisi yapılırsa
yapılsın seyircinin kendisini minimalistlere ait “az çoktur” söyleminin içerisinde
bulabileceği gibi tam tersi “çok da azdır” söyleminin içerisinde de bulabilecektir.
Leonard Mlodinow’un (2012) “How Your Unconscious Mind Rules Your Behavior”
isimli kitabında;
[…]Objelerin her birinin özgün ve değerli olduğunu ama insanların objeleri tanırken bu özgünlüğe pek de önem vermeden her objeyi kategorize
ederek tanıma eğiliminde olduğunu söyler. İnsanların her objeyi tanımak
için yeterince zaman ve beyin kapasitesi yoktur. Daha önce ayı tarafından
öldürülmüş yakını olan bir kişi ayı ile karşılaştığında ya da ayıya benzer
yırtıcı görünümlü bir hayvan ile karşılaştığında onu tanıyabilmek için etrafında dolanarak daha çok bilgi edinmeye çalışmaz ve hemen oradan
uzaklaşır.Aynı şekilde yolda araç ile giderken önünüzde çok düzensiz araba
kullanan birisini gördüğünüzde o araçtan uzak durmaya çalışırsınız. Yazar
bu örnekleri verirken insanların çevresini tanımak için yapmakta oldukları
kategorileştirmenin insanların yaşamını kolaylaştırdığını söyler. Bu Yazıyı
okurken duyduğumuz rahatsızlığın nedeni alışık olmadığımız bir şekle sahip olmasındandır. İnsanlar birçok şey gibi okuma eylemini de yaparken
bilinçli bir gayret sarf etmeden yaparlar (s. 146).
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Mlodinow bahsi geçen kitabında buna benzer örneklerin üzerinde durmasının
nedeni; kişilerin yaşamlarını kolaylaştırmak, hayatta kalabilmek için sınıflandırma
yapmak ve ayrıştırmak zorunda oldukları tezini savunuyor olmasındandır. İnsanoğlunun bu özelliği olmadan hayatta kalamayacaklarını bilimsel tezlerle güçlendirmeye çalışır. 1980 yılında Londra’da bilim insanları, yetmiş yedi yaşında bir
esnaf üzerinde yapmış oldukları çalışmanın sonucunu açıklamışlardır. Bu esnafın
art kafaya (arka loblarına) ait lobların (insan beyninde kategorileştirme yapmaya
yarayan bölümdür) görmüş olduğu zarardan dolayı aynı işlevi gören fakat farklı olan objeleri ayrıştıramadığını ve bu durumun kişi hayatını oldukça zorlaştırdığının deney sonuçlarını açıklamışlardır. Sınıflandırma ve ayrıştırma becerisi
olmayan insanoğlunun evrimsel olarak varlığını sürdürmesi mümkün değildir
tezini savunurken kişilerinde gündelik hayatta daha karmaşık olaylar ya da objelerle karşılaştığında da yavaşlamaya başladığını söylemektedir (Mlodinow,2012,
s.160).
Ayrıştırma ve sınıflandırma alışkanlığına sahip insanoğlunun, alışkanlığının dışında obje ya da objeler bütünüyle karşılaştıklarında yavaşlamaya ve karşılaştıkları
bu durum karşısında yeni bir sınıflandırma mekanizmasının da devreye girdiğini
söylemek mümkündür. Belki de bu durumun en çok yaşandığı yerler sanat eserleri ile karşılaşılan zamanlardır. Objelerin “İşlevsellikten fetişselliğe” olan yolculuğu sanat dünyasını meşgul eden bir alan olagelmektedir. Belki de bu duruma
verilebilecek en iyi örnek halen Rene Magritte’nin “Bu bir pipo değildir” eseridir.
Sarah Sze’inobjeler ile yapmakta olduğu “Ütopik kurgular”, “Geçerli olan değerinden farklı bir değere transfer edilen” objeler konusunda yeni bir sınıflandırma
yapmaktadır.
Akademik olarak bir atıfta bulunmaya gerek kalmadan belli bir yaşam tecrübesi
olan insanların şöyle bir durumu gözlemlemiş olması oldukça mümkündür; ticaret
ya da yöneticilik işlerinde sınıflandırmayı ve ayrıştırmayı çok net ve tavizsiz yapan
insanların başarıyı yakalamış oldukları birçok kişi tarafından kabul edilebilecek
bir gözlem olabilir. Başarıya endeksli insanlar içinde çoğunlukla örnek alınacak
bir durum olmaktadır. Fakat bu durum sanat ile uğraşanların doğasına pek uymuyor ya da uymamalı… Sanat ile uğraşan insanların ayrıştırma ve sınıflandırma
yapılması için yeni bir dünyayı sunmakla meşgul olduklarını söyleyebiliriz. Pipoyu
her zaman pipodan başka bir şey olmayacakmış gibi düşünecek bir Rene Magritte
olsaydı, bugün böyle bir sanatçıdan mahrum kalmış olacaktık ama zekâsıyla, belki
de başarılı bir yönetici olarak bu dünyadan gelip geçmiş olacaktı.
Mlodinow göre; sınıflandırma ve ayrıştırma yaparak hayatta kalmayı başarmış
insanoğlu için bu değerlendirmeleri yapmaya yarayan başka bir duygudan bahsetmek mümkün. O da empati duygusudur. “Sosyal Zeka Kavramının Bir Boyutu
Olarak Empati ve Performans Üzerine Bir İnceleme” isimli makalede Murat Hançer ve Abdullah Tanrısevdi (2003) empati yapmanın sosyal zeka kavramı ile ilgili
olduğunu ve bununda insanlık tarihini son seksen yıldır meşgul etmekte olan bir
kavram olduğundan bahsederler. “Empati yapısı uzun yıllardır tartışılmakta, bir-
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çok tanımı yapılmakta ve bu tanımlar yıllar boyunca değişikliklere uğramaktadır.
Değişen bütün bu tanımları içeren tanımlamayı Davis (1983) yapmıştır. Bu tanıma
göre empati-en geniş anlamıyla empati; bireyin bir başkasının gözlemlenen deneyimlerine tepki-” (Hançer ve Tanrısevdi, 2003) olarak ifade edilmiştir. Bu tanımlamayı oluşturan bileşenlerde aşağıda olduğu gibi yapılmış:
[..]Chlopan, McCain, Carbonell ve Hagen, (1985) çok boyutlu yaklaşımla
empati çalışmalarının daha iyi anlaşılabileceğini savunmuşlardır. Yapılan
kapsamlı incelemelere göre empati yapısının tamamlanabilmesi için en az
iki bileşene ihtiyaç vardır. Bu yargıya, geçerlilik ve güvenilirliği test edilen ve birçok araştırmada kullanılan iki empati ölçeğinin incelenmesiyle
elde edilen kanıtlara dayanılarak verilmiştir. Bununla birlikte Chlopan ve
arkadaşları(1985)’na göre aslında bu iki ölçek empatinin farklı boyutlarını
ölçmeye yaramaktadır. Birinci ölçek, Hogan Empati Ölçeği (E.M) role bürünme (role -taking)yeteneğini ölçmektedir (Chlopan ve ark.,1985). Role
bürünme, bir başkasının görüş açısını anlamaya çalışma süreci veya “kendisini başkasının yerine koymak” tır. Bu ölçekte yüksek sonuçlara ulaşan
kişiler, diğer düşük sonuç veren kişilere kıyasla daha az tedirgin olmakta,
daha az keyifsiz, daha sevecen ve daha iyi uyum göstermektedir (Chlopan
ve ark.,1985). İkinci empati ölçüsü, Duygusal Empati Anketi (QMEE), bir
kişinin bir başkası için hissettiği duyguların ölçülmesi için kullanılan bir
ölçektir (i.e.duygusal empati) (Chlopan ve ark.,1985). QMEE ile pozitif korelasyon gösteren kavramlar kapsamında genel duygusallık, sinirlilik ve
yârdim davranışı vardır (Chlopan ve ark,1985, s.215).

Empati ile ilgili araştırmada yazılan yazıların hemen hemen hepsi “başarıya ya da
mutluluğa giden yolun” empati düzeyi gelişmiş kişilerde daha mümkün olduğu ve
bu duygunun geliştirilmesi içinde nelerin yapılması gerektiği konusunda yazılan
yazılar ile istila edilmiş olduğunu görmek mümkündür. Eğer empatiyi “bireyin bir
başkasının gözlemlenen deneyimlerine tepki” olarak ele alacak olursak sanat eseri ile karşılaşmış kişilerin tepkisinin de empatiden geçebileceğini söylemek mümkündür.
Sze’in eserlerinde olduğu gibi objeler ve empati kavramlarına yakın bir diğer sanatçıda Jessica Stockhelder’dır. Sanat yaşamına daha lise yıllarında resim dersi
alarak resim ile başlayan bir sanatçıdır. Kendi kuşağında oldukça ünlü olan bu
sanatçı, bulunmuş ya da satın alınmış malzemeler ile melez tarzı heykel yapımı
ile tanınmıştır. Kendi anlatımı ile kendisini “ressam olarak değil fakat bir çeşit resim yapıcı” olarak tanımlamaktadır. “Sanat eserinin dünyamızdan farklı bir yerde
konumlanması gerektiğini ve böylelikle onlara odaklanmamızın daha çok mümkün olacağını ve resim yapmanın da sonsuz illüzyonist imkanlarla dolu olduğunu
düşünmektedir”(İnternet-timeout.com. erişim: 27.04.2017 parag.1). Eserlerinde
vazgeçilmez unsurların -renk ve oyun oynama dürtüsü- tarafından belirlendiği söyleniyor olsa da bu tanımlamanın bir ölçü olmadığını düşünmektedir. “Bir
bütün objeden sökülüp çıkartılan parçanın başka bir malzeme ile olan ilişkisinin
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oluşturduğu melez kimlik ve yeni tanımlamalar sıra dışı çekicilik oluşturur” (Tillman, Schwabsky, Cooke, Jaynes ve Castoridis, 1995, s.21) diyen Sze ile Stockholder’ın benzer anlayışı paylaştıklarını düşünmemize neden olabilecek bir açıklamadır.“Bizlerin duygusallığı objenin kendisi hakkında düşünüyor olmamızdan değil,
zihnimizin objenin tarihi hakkındaki meşguliyeti tarafından belirlenir” Georges
Braque’a ait bu söz Stockholder’da; çağrıştırma ve kinaye objelerin kendisi hakkında düşünüyor olmamızdan değil, zihnimiz objelerin tarihi hakkındaki meşguliyeti tarafından benzer şekilde belirlenir” (Tillman vd. 1995, s.59) sözüne dönüşür.
“Ruh, mit, tanrı vb. söylevler toplumları var eden doğal katmanlarken, saf hiçlik ya
da kesin hiçlik gibi algılar toplumları var eden bir söylev olarak düşünülmez. Fakat
bu olgular toplumlar için inkâr edilse de evrenin doğasında vardır. Dolayısıyla toplumlar içinde var olduğunu söylemek mümkündür.Anlamsız bir şeyin varlığının kabulünün neredeyse mümkün olmadığını, toplumlar için ancak anlam ifade edecek
bir şeyin kesin gerekli olduğunu” (Tillman vd., 1995, s.98) söyleyen Stockholder
var olan değerler ve kabul edilenler ile ilgili problem yaşadığı çıkarımını yapmamıza neden oluyor. Gereklilik, bilinç, ruh, mit vb. birçok değer anlaşılmaya çalışılmıştır. Bütün bu ve buna benzer değerler konusunda “Bilincimizi belirleyen şeyin
sözden önce görsellik” olduğunu düşünür. Görsel olarak oluşturulan bilinç ile toplumların düzenini var eden sözsel yaptırımların hiyerarşisi arasında fark olması
gerekir. Belki de bu nedenle metaforlar onun için çok önemlidir. Konuşmalarında
birçok farklı metafor örneği verir. “Kullanılan metaforların algılanması kişilerin bilinç yapılarının şekli ile doğru orantılı olarak farklılık gösterecektir. Bu farklılık yeni
şeylerin keşfi anlamına da gelmektedir” (Tillman vd., 1995, s.95).
Bahsi geçen sanatçının yapıtlarını canlı görme fırsatı yakalamış birisi olarak, yapıtlarının fotoğraflarını görmek ile canlı görmek arasında oldukça büyük fark olduğunu, kendi hesabıma, söylemem gerekir. Resim ile sanata başlayan ve “ Henri
Matisse’in (1869- 1954 Fransız ressam) eserlerindeki renklerin ve mekân ile olan
ilişkisinin kendisini çok etkilediğini” her fırsatta dile getiren bu sanatçının eserleri
fotoğrafta heykel gibi görünmekten çok halen resim gibi görünmektedir. Eserlerinde kullandığı malzemelerin birbirleri ile oluşturduğu ilişki çoğunlukla onların
renkleri ile ilgilidir. Kullandığı her malzeme, fırçanın tuval üzerinde bıraktığı lekenin üç boyuta dönüşmüş hali gibidir. Stockholder’ın heykelleri, “Alice harikalar
diyarında” masalından uyarlanmış bir çizgi filmde, merakından televizyon ekranının içine girip, televizyon ekranının iki boyutlu dünyasını üç boyutlu yaşayan
çizgi film kahramanın macerasına benzer bir macerayı tersine yaşatmaktadır.Bu
anlamda amacına ulaştığı söylenebilir. Fakat burada gidişatı değiştiren bir algı söz
konusudur, bir objeyi tuval üzerinde görmek ile üç boyutlu görmek arasında bir
fark oluşmaktadır. Obje sadece renk olarak algılanmamaktadır ve Sarah Sze’den
farklı olarak objeleri bir bütün olarak kullandığı yapıtları oldukça azdır. Isıtıcı gibi
işlevselliği olan objeler, portakal gibi renginden öte kokusu ile heykellerine dâhil
olan objelerde vardır. Sara Sze’den farklı olarak birçok diğer hazır malzemeye bir
şekilde müdahale etmiştir. “Suite forthreeoranges” 1995 (Görüntü 2) isimli eserinde mekânın duvarı kesilerek çıkartılmış gibi durmaktadır. Mekânın sınırlarını
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belirleyen duvar, duvarların belirlediği boşluğun içerisine taşınarak büyük bir karmaşa oluşturan birçok farklı malzeme ile renk, koku, ısı vb. bir araya getirilmiştir.
Duvarların oluşturduğu boşluktaki duvar kesiti neden olduğu şey ile yüzleştirilmiş
ya da neden olduğu şey ile empati kurması sağlanmıştır. Bu duvarın arkasında
ne olduğu merak edilmemiş sanki duvarın arkasına mekân içerisinde neler olup
bittiği gösterilmeye çalışılmıştır.
Duvarın arkası ve karşısında duran duvarda sarı rengindedir. Birbirlerine bakmaktadırlar ve mekân içerisinde duvarın durmasına neden olan destek çubukları, parça duvarı ayakta durabilmesi için desteklemektedir. Yerinden çıkarılıp
mekâna taşınmadan önce renginin sarı olduğunu düşünecek olursak iç mekâna
bakan duvarında sarıya boyanarak duvarın arkası olmakla ya da içeriyi görmeye
başlayan yüzü olmak arasında bir fark olmadığı hatırlatmasını yaptığını düşünebiliriz. Bu anlamda içerisi ve dışarısı arasında bir fark olmadığı,“Role bürünme,
bir başkasının görüş açısını anlamaya çalışma süreci veya “kendisini başkasının
yerine koyma” olarak tarif edilen empati yapısının tamamlanabilmesi için gerekli
en az iki bileşen ihtiyacına da karşılık vermektedir. Duvarın diğer yüzü önünde,
yer ile gökyüzü gibi tavan ve taban arasında bir ilişki kurulmuştur. Tavan ve taban
arasına kablolar çekilmiş ve yere, toprağa ait doğal malzemeler (portakal) insan
yapımı objelerin (kafes) içine hapsedilmiş, bir diğeri de(yılbaşı ağacı) doğal yapısı
bozularak bir küre haline dönüştürülmüştür. Ve bunlar mekân içerisinde havada
kokulu ve geometrik şekilli birer bulut gibi asılı durmaktadır. Kesilerek çıkartılan
duvar parçasının bıraktığı boşluk, sanki bir kış günü üzerinden paltosu alınmış bir
çocuk gibi, ısıtıcılar ile belki de üşümesin diye, ısıtılmaya çalışılmaktadır ki bu kurgu içerisinde var olan en çocuksu masumiyetin göstergesi, dokunaklı parçasıdır.
Sonsuza dek aynı kalacak ve sadece yaşanacak bir mekânın sınırlarını belirleyen
duvar ile birbirleri arasında daha duyarlı bir ilişki kurgulanmışken, hayat veren
ve canlı objeler ile kurulan ilişki daha despotiktir ve çaresizlik duygusu içerisinde
bırakılmıştır.

Görüntü 2. Jessica Stockholder, 1995, Boya, yaklaşık 40 yılbaşı ağacı, portakal, 4 kuş kafesi, tuğla duvar,
ısıtıcı, halat, çatı kaplama kâğıdı ve çatı kaplama zifti, ampul, sarı elektrik kablosu (Tillman, L. Schwabsky,
B. Cooke, L. Jaynes,J . ve Castoridis, C. (1995). Jessica Stockholder, New York, NY: Phaidon Press Inc.)
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Yapıtları çoğunlukla, neredeyse her zaman duvara yakındır ya da duvar ile ilişkisini
devam ettirecek dokunuşlar malzemeler aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Üç boyutlu kurgular dayanaklarını çoğunlukla duvardan bazen de tavandan almaktadırlar.
Duvara ait resmi üç boyuta aktarıp mekâna taşımış olsa da gerçekte nereye ait olduğunu unutmamıza izin vermeyen dokunuşlardır. “Kissingthe Wall #2” 1988 (Görüntü 3) isimli eserinde duvara asılı bir resmin ışıklandırılması algısı ile oynamıştır.
Bir resmin daha iyi görünebilmesi için ışıklandırma genelde resmin asılı olduğu
duvara doğru yapılırken burada ışıklandırma, duvardan mekân içerisinde yer alan
üç boyutlu objeye doğru yapılmıştır. Stockholder’ın eserlerinde oyun imgesini hissedebileceğimiz kurguları olduğunu söylemek yanlış olmaz. Kendisinin de söylediği gibi; “Bir fikri olgunlaştırmadan önce var olduğu şekli üzerinde düşünmeye çalışırım. Bir fikir gibi nereden geldiği belli olamayan bir şekilde yapıtlarım belirir ve
gerçekten bunun nereden geldiğini bilmem ama kendi içerisinde bir mantığı olup
olmadığını test ederim” (Tillman vd., 1995, s.89). Bütün yapıtları içsel bir mantık
üzerine kurulmuştur. Bu nedenle özgün diyebileceğimiz bir imge oluşturabilmiştir.
Belki de sanatçıyı en iyi tanımlayacak olan; “İnandığımız ihtimalleri yok etmeyen
keşfedilmiş bilgilerin oluşturduğu bir dünyamız vardır”(Tillman vd., 1995, s.89)
sözü ihtimallerin yapıtını oluşturan temel unsur olduğunu düşünmemize neden
olmaktadır.

Görüntü 3. Jessica Stockholder, Kissing the Wall #2, 1988, Slayt gösteri ekranı,
gazete, alçı, yağlı ve akrilik boya, mor floresan lamba kılıfı, duvar kâğıdı
(Tillman, L. Schwabsky, B. Cooke, L. Jaynes, J. ve Castoridis, C. (1995). Jessica Stockholder,
New York, NY: Phaidon Press Inc.)

Belli bir bakış açısı ile tanımaya çalıştığımız bu iki kadın sanatçının yapıtlarındaki
benzerlik yine kadın olan Judy Pfaff, Rachel Harrison ve Isa Genzken gibi sanatçılar
ile de benzerlik göstermektedir. Daha birçok kadın sanatçıyı da bu gruba dâhil etmek mümkündür. Bu saptama sanat eserlerinin şeklinin belirlenmesinde cinsiyet
farklılığının etkileri ile ilgili değildir. Ellerinde büyütüp, besleyerek oluşan çocuk
doğasının parçası oyun imgesini en iyi tanıyan ve onu anlamaya çalışıp, fırsat ve-
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ren en yakın kişi olmalarından da kaynaklanabilir. Bu süreci kabullenmek empati
duygusuna sahip olmayı gerektirende bir süreçtir. Role bürünerek, bir başkasının
görüş açısını, dünyasını anlamaya çalışma süreci, ona izin verme veya “kendisini
başkasının yerine de koymak” tır. Büyüklerin kurallar dünyasının tutsaklığına adım
atmamış çocukluğun kural tanımaz oyunlarına, zarar veremeyecekleri bilindiği
için, sempatiyle bakılmasına duyulan özlemi hayata geçiren büyüklerin dünyası
da vardır. Hem büyüklerin kurallar dünyasını hem de bilim dünyasının kurallarını
çok iyi tanıyan matematikçi ve “Alice harikalar diyarında” isimli çocuk kitabının
yazarı LewisCaroll’da büyükler dünyasına derdini çocuk gözüyle anlatmaya çalışmıştı. Nasıl başlayacağı, nasıl devam edeceği ve nasıl biteceği kestirilemeyen çocuk dünyasının oyun imgesi Stockholder’ında, Sze’ inde sahip çıktığı bir imge gibi
durmaktadır.
Her şeyin en fazlasının istendiği tüketim çağında, bahsi geçen bu iki sanatçı, heykel kurgusunda da malzemenin en fazlasını vermiştir. Fakat her şeyin en fazlasını
düşünmenin normalleştiği bir çağda bu kurgular çağın gerçeklerini yansıtan masum bir kurgu gibide durabilir.
Sarah Sze’in (2016) sözleriyle:
[…] heykeli yapmamıza neden olan sorun nedir? sorusu dönem dönem
değişiklikler göstermiştir. Seyircide karşılığını bulan anlayışta yapılan
heykeller dönemi olduğu gibi sosyal yaşantının değişimi bu soruya verilen
yanıtında farklı olmasına neden olmuştur. Bunun için Rodchenko’nun ‘Spatial Construction’ isimli eseri verilebilecek örneklerdendir. Bilinçlenmeye
başlayan işçi kesimin içinde bulunduğu durumu heykelsi dil ile anlatımını
gerçekleştiren sanatçı, işçi kesiminin içinde bulunduğu durumu heykelsi dil
ile nasıl anlatabiliriz sorusunun karşılığını hem mekânsal hem de malzeme
boyutunda çözerek izleyicilerin kendilerini yeni olan anlatım biçimine ayarlamasına neden olmuştur. Bu süreç Sze’in kariyerinde de önemli bir yer
tutar. Çünkü bahsi geçen sanatçı eseri ile sosyal olarak desteklenen tarihi
bir süreci tamamlayabilmiştir” (s.49).

Bahsi geçen örnekte sosyal olarak yaşanan yeni bir dönemi heykel dilinde anlatımı
ile tamamlandığı düşünülürken Sze’in ve Stockholder’un yapıtları sosyal olarak
yaşanan bir gerçeklik ile hizaya girerek uygun adım bir yürüyüş gerçekleştirmektedir. Duyguları bir hedefe taşımak için çıkılan kurgu dünyasında içinden çıkılmaz
bir karmaşaya dönüşen heykellerin, seyirci olarak yanında yöresinde olmak ile
bu karmaşanın parçası olarak farkındalık yaratacağı ihtimali elbette mümkündür.
Kendimizi kurtarmak ya da daha iyi konuma gelmek adına neleri yapmakla yükümlü olduğumuzun kodları verilmiş olan bir çağda yaşıyoruz. Kendi yaşamlarını
kurtarmak için savaş veren ya da bu durumdan kaçan insanların empati duygusuna sahip olması en son düşünülecek bir durumdur. Bu nedenle bu iki sanatçının
yapıtları, nerede duracağını bilmeyen, malzeme üstüne malzeme ekleyerek izleyicinin sabrını zorlayan, detone kurgular izlenimi vererek empati yoksunluğunun
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geleceğin en büyük tehlikesi olduğu izlenimini de vermektedir. Her ne kadar gelecek denen kavram üzerine yatırımlar yapılıyor olsa da bilinmez olmaktan kendisini kurtaracağını düşünmek oldukça güçtür. Gelecek hedef olmaktan kendisini
kurtaramayacaktır ama tıpkı kendi isminin şu an ve gelecekte de ne olacağını biliyor olmak gibi; yargıların, değerlendirmelerin ve kendince -insan olmak- ile ilgili bir anlayışın oldukça da gelecek bilinmez olmaktan da çıkmaktadır. Her gün
gideceğin bir evinin olmasını bilmen ya da ilahi metinlerin insanlara hayatlarını
nasıl yaşamaları gerektiği öğretisine itaat etmenin kısa vadede geleceğin bilinmezliği sorununu çözeceği gibi… Sarah Sze ve Jessica Stockholder’da geleceğin
bilinmezliğini hatırlatmak, oyuna yeniden başlamak adına sınıflandırma ve kategorize etmeye alışmış bilinç yapısının tembelliğini alt üst edecek, huzuru bozacak,
şimdinin sürekliliğini gelecek olmaktan çıkartacak ve ellerinde okunacak ve itaat
edilecek hiçbir metnin olmadığını hatırlatacak bir empati düzeyi sunmaktadırlar.
Fakat Sarah Sze’in ifade ettiği; müzik ya da sinema nasıl heykel olabilir sorusunun
cevabı, müzik ve sinema sanatının empati düzeyini belki de hiçbir zaman yakalaması mümkün olmadan gerçekleştirmeye çalışacaktır. Suflörlük görevi verilmiş,“Dilsiz renk” ve dilsiz objelerin, seyircinin kulağına fısıldadığı karmaşa ve sessizliğin
soğuk dünyası, hiçbir bedene bir kor parçası gibi düşerek gözleri yaşartmayacak
kadar sessiz. Gördüklerine şahitlikle ve bu şahitliği geleceğe de hatırlatmakla sorumlu dilsiz dünyanın insanları, yüzlerce yılın şahitliğinin neden olduğu bağışıklık,
geleceği gören gözlerinde yaratıcısı oldu. Ve şimdi “bakın” dedikleri,“karmaşıklığa” bağışıklık kazandırmak adına kurdukları tuzakların anlaşılması da geleceği
gören şahitlerinde yaratıcısı olma olasılığını taşımaktadır.
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Resimden Video Animasyona; Shahzia Sikander / Parallax (2013)
From Painting to Video Animation; Shahzia Sikander / Parallax (2013)
Prof. Melihat Tüzün
Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi,
Resim Bölümü
Arş. Gör. Bige Gürses
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Özet

Bilişim çağının yaşandığı günümüzde, sanatlar arasında sınır yok olmuş, disiplinlerarası etkin
ve çok önemli eserler karşımıza çıkmaya başlamıştır. Çağımızın tüm veri ve olanakları kullanılarak yapılan bu eserler, insanın beş duyu organına hitap ederek içinde yaşamaya davet
eder bir şekilde gerçek dışı, hayali bir yaşam sunarak, sanat eserinin içinde var oluşu sunar.
21.yy da bilim ve teknolojideki gelişmeleri sanatçılarda takip etmişler bazı sanatçılar geleneksel yöntemlerdeki ifade biçimlerini kullanmaya devam etmeyi tercih ederken bazıları da
olabildiğince teknolojiyi kullanmışlardır. Shahzia Sikander ise hem geleneksel yöntemleri
hem de teknolojiyi bir arada kullanarak yaptığı Parallax (2013) video animasyonu yüzyılımızın başyapıtları arasında değerlendirilebilecek verilere sahiptir. Sanatçı bu eserinde, çağdaş
ifade araçlarını kullanarak her bir görüntünün resim olduğu ve görüntülerin takibi ile hareketin devreye girerek yaşayan ve aynı eser üzerinde farklı ama birbirleriyle bağlantılı konuları
tek bir video da göstermesi ile plastik olarak çok güçlü yaşayan, duyulan, izlenen bir resim
oluşturmuştur. Bu eser, resim sanatının yaşadığımız yüzyıl olan Bilişim çağında varabileceği
noktayı bize göstermekle kalmayıp, geleceğe yönelik ufuk açıcı bir göstergedir.
Anahtar Sözcükler: Video Animasyon, Çağdaş Sanat, Resim, Video Sanatı

Abstract

In today's information age, the boundaries between arts have disappeared, and interdisciplinary and very important works have begun to emerge. These works, which are made
using all the data and possibilities of our era, present the existence in the work of art by
appealing to the five senses of the human being and inviting them to life and presenting an
unreal, imaginary life.Some artists followed the developments in science and technology
in the 21st century, while some artists preferred to continue to use traditional forms of
expression, while others used technology as much as possible. Shahzia Sikander uses both
traditional methods and technology to make video animation of Parallax (2013), which has
the value that can be evaluated among the masterpieces of our century. In this work, the
artist has created a picture that is live, heard and watched in a very plastic way by using
contemporary expression tools to show that each image is a picture and the images live in a
circuit with movement and show different but related subjects on the same work. This work
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not only shows us the point that the art of painting can reach in the century of the information age, which we live in, but it is a horizon-opening display for the future.
Keywords: Video Animation, Contemporary Art, Painting, Video Art

528

2nd International Art Symposium

Giriş

Bilişim çağının yaşandığı günümüzde, sanatlar arasında sınır yok olmuş, disiplinler
arası etkin ve çok önemli eserler karşımıza çıkmaya başlamıştır. Çağımızın tüm veri
ve olanakları kullanılarak yapılan bu eserler, insanın beş duyu organına hitap ederek içinde yaşamaya davet eder bir şekilde gerçek dışı, hayali bir yaşamı ve sanat
eserinin içinde var oluşu sunar.
Günümüz bilişim çağında resim sanatı ne olabilir? Bilişim çağının veri ve elemanlarıyla resim sanatı nasıl ifade edilebilir? Ya da bütünleştirilebilir?Gibi sorulara en
iyi cevaplardan biri, minyatür resimden yola çıkarak, yaptığı guaş boya desenlerini video animasyona dönüştüren Pakistanlı sanatçı Shahzia Sikander’in Parallax
(2013)video animasyonudur.

Shahzia Sikander

Sikander, 1991 de Pakistan Lahor'daki Ulusal Sanatlar Üniversitesinde lisans eğitimini,yüksek lisansını 1995’te Amerika’da Rhode Island Tasarım Okulu’nda yapmıştır. İlk eserlerinde Hint-Fars minyatürlerinden yola çıkarak eserler üretmiş ve
resmin boyut ve ebatları ile oynarak, duvarresminde, animasyonda, videoda kullanmıştır.Bunları yaparken başka sanatçılardan da yardım alan sanatçı, genellikle
işlerinde politik, tarihi ve kültürel konuları işliyor.Uluslararası tanınırlığı her geçen
gün artan sanatçı, çizim, resim, büyük boyutta enstalasyonlar, performans, animasyonve video sanatı yaparak, günümüz sanatsal ifade biçimlerinin birçoğunu
kullanıyor.
İlk başlarda güzel sanatlar ve illüstrasyon arasındaki çatışmayı araştırırken minyatürle karşılaşan sanatçı, Hint-Fars minyatürlerini ön plana çıkarması sanat pratiğinin çekirdeğini, özünü oluşturmaktadır. Lisans eğitimi sırasında Fars, Babur, Hint
minyatür tekniklerini, stillerini ve kültürlerini araştırmıştır. Minyatür resminin geleneksel olarak oluşturulması, disiplinli bir çalışma ve renklerin, detayların dikkatli
bir şekilde katmanlar halinde kullanılmasını gerektirdiğini anlamış bunun üzerinde çalışmalarını sürdürmüştür. Minyatürlerin de konu olarak seçtiği savaşlar, dini
ve kültürel yaşam, insan, hayvan imgeleri, şekiller, noktalar ve birleşen çizgilerle
oluşturulmaktadır.
Sanatçı, ‘Ayna Uçusu’ adlıgravüründe hayal gücünün doğasında bulunan bir uçuş
fikrini vurguluyor. Yazıya yapılan atıflar, bir dizüstü bilgisayardan ima edilen çizginin Urdu harfleri, yumruklar ve çalı parçaları ile yapıldığı arka planda korunur. İki
figür, önemi ve geçiciliği simgeleyen yaşam ve ölümü temsil ederek çizimin merkezinde bir kaligrafik çemberden çıkıyor. Yazı sanatı olarak vurgulanan Hat, kırmızı, beyaz ve mavi kollarla örtüştür ve çoklu kollar görsel olarak çırpınan birhareket
algısı oluşturur (Görüntü 1).
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Görüntü 1. Ayna Uçusu, 2012

Görüntü 2. Bir Şeyin Sonu, 2009

Sanatçının 2009 yılında yaptığı Bir Şeyin Sonu serideki çeşitli çizimler insan ve
mekanik, komik ve grotesk, şiddet ve uyuşma veya güzellik ve şiddet olabilecek
çelişkili unsurları içeriyor. Aşırı kilolu insanın silueti, toplumlarda ve kültürlerde
güç ilişkileri, hiyerarşi ve sosyal sınıfları sembolize eder. (Görüntü 2 ve 3).

Görüntü 3. Bir Şeyin Sonu, 2009

Görüntü 4. Dünya Sizindir, Dünya Benimdir, 2014

‘Dünya Sizindir, Dünya Benimdir’, adlı eserine Shahzia Sikander'in yazdığı bir metin de eşlik etti.
Bu çalışma, Afrika'nın ardından Avrupa'ya ve ABD'ye yayılmış olan
2014'teki Ebola salgınına sanatçının cevabı olarak görülebilir. İnsan vücudunun anatomik yönü üzerine ısrarı, kalp yerine Afrika'yla birlikte, hem
onun hem de toplumsal bedenin birbiriyle etkileşim içindeki ve birbirini değiştiren unsurlardan oluştuğunu vurgular. Çalışmanın merkezinde üç figür
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var: Solda 1920'lerin şairi ve yazarı Langston Hughes, ortada bir iskelet ve
sağ tarafta hip-pop sanatçısı Nasir Jones (Nas). Her ikisi de Afro-Amerikan
tarihi konusunda özel ilgili ve sosyal gerçekliğin anlatıcılarıdandır.
(Sikander, 2013)

Sikander’in, kullandığı formlar ve figürler devam eden transparan katmanlar halinde gözükmektedir. Eserlerinde iç içe geçmiş karmaşıklık etkisi vardır. Katmanlar halinde kullandığı konular değişen dünya ve çatışan toplumlarla olan ilişkisini
yansıtmaktadır.

Parallax (2013) Üç Kanallı Hd Video Animasyon

2011 yılında çizimlerini video animasyona çevirmeye başlayarak sanatına yeni bir
boyut kazandıran sanatçı, 2013’te yaptığı ‘Parallax’ videosuyla geleneksel çizim
tekniği ve minyatür resmine, çok disiplinli bir bakış sağlamaktadır. Bu eser ilk defa
Arap Emirlikleri 11. Sharjah Sanat Bienali’nde, aynı yıl 13. İstanbul Bienali’nde,
2014’te İsveç Umea Üniversitesi Bildmuseet’ta, 2015’te İspanya Guggenheim
Bilbao’da ve Amerika Tufts Üniversitesi Sanat Galerisi’nde, 2016 MAXXİ Roma
Çağdaş Sanat Müzesi’nde sergilenmiştir. Bu yıl da Mart-Temmuz ayları arasında
Hawaii Honolulu Müzesi’nde sergilenmektedir.

Görüntü 5. Parallax, 2013

Parallax, sembolik bir görsel dili oluşturan yüzlerce özenli ve elle çizilmiş görüntülerden oluşur. Peyzajlar, parçalanmış bedenler, Sikander’in birçok eserinde kullandığı gopi saç motifi vb gözükmektedir. Bu görüntüler dijital biçime dönüştürülerek, anıtsal ölçekli, üç kanallı, tek görüntülü, zemine konulan ve zemin boyunca
uzanan aynadan görüntülerin tekrar yansıtılması ile mekana hâkim olan ve insanı
saran, görsel-işitsel bir başyapıta dönüştürülmüştür. Animasyona, Çin bestecisi
Du Yun tarafından hazırlanan opera eşlik etmektedir. Arapça klasik ve yeni şiir
kompozisyonları, üç çağdaş Şharji şairi tarafından okunuyor.
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Görüntü 6. Parallax, 2013

İlk olarak 2013 Sharjah Bienali için yaratılmış olan Parallax, Sikander'in Birleşik
Arap Emirlikleri’ne yolculuğundan esinlenerek üretilmiştir. Sanatçı, bölgenin karmaşık tarihini nitelendiren, sömürgecilik, siyasi-ekonomik güç ve kültürel otoritenin tartışmalı tarihlerini eserine çıkış noktası olarak alıyor. Petrolün önemi, siyah
akıntıların yükselmesi ve kasıtlı olarak noel ağaçlarına benzeyen boru ve vanalar
ile gösterilmesi, Sharjah'a özgü olmakla birlikte, diğer motifler evrenseldir.Kişisel
ve kolektif kimliğin ortak değerlerini sorgularlar.

Görüntü 7. Parallax, 2013

Güçler ve fikirler arası çatışma ve kontrol, video içindeki çizilmiş elemanlar uyumsuzluk ve yıkım olarak bir araya gelirler. Soyut figürler yazı formları birbirleriyle iç
içe geçiyor ve hâkimiyet kuruyor. Saçların döngülerinden oluşmuş küreler, vanalardan oluşmuş noel ağaçları, çeşitli renk kümeleri etrafta dalgalanıyor.
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Görüntü 8. Parallax, 2013

Suluboya tekniğinin imkânıyla akışkan renkler birbirleri içine giriyor. Görsel, akışkan, çoğalan ve yavaşça yok olan imgelere arka fonda, sesler ve
müzik eşlik eder. Büyük patlama arasında oluşan gürültünün arasında insan sesleride duyuluyor. Bu sesler gerilimle ritim oluşturuyor. Video içinden
okunabilen yazılar geçiyor. Bununla birlikte etraftan alınmış çeşitli çevre
sesleri videoya konulmuş. Videoya eklenen Arapça şiirler, duyusal bir etki
uyandırıyor. Görsel kelimeler çizimlerle ve resimlerle birleşiyor ve animasyonu oluşturuyor. Oluşturulan bu motifler ve semboller bir araya gelerek
değişen bir kimliği dijital bir ortamda temsil ediyorlar (Sikander, 2013).

Görüntü 9. Parallax, 2013

Körfezin etnik ve ırksal karmaşıklıklarını, kökeni, genetiği, geçmişi ve göç hareketlerini, çeşitli konuşulan dil ve lehçeleri ve ayrıca kültürel ve dini uygulamalardaki
farklılıkları, imaj dili, şiir dili, sözcükler, renk, müzik, deneyimsel bir biçimde bir
araya gelen özerk dil çeşitliliği, eserin derin deneyimli olmasını sağlar.
Sanatçı, Honolulu müze sergisinden önce Lesa Griffith ile 7 Mart 2017’de yaptığı
röportajda, kendisine sorulan, paralaksın sadece görsel bir deneyim olmadığı,
dilin de çok önemli rol oynadığı ve bunu nasıl açıklayacağı sorusuna; dilin, coğrafya ve kimlik, dahil edilme ve hariç tutma gibi her zaman akılda bulunan düşünce
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olduğu, farklılıkların birden çok katmanda bir arada bulunabileceği, sabit olmayan bir kimliği ifade ettiğini söyler. Eserin içinde Arapça deyimlerin olduğunu, altı
şiirin parçaları çeşitli sıralamalarla eşzamanlı olarak ve çeşitli şekillerde duyulduğunu, çalıştıkları üç şairin Sharjah olduğunu, şiirin, bir dil olarak sessizliğin gücü
üzerine bir yorum olduğunu söyler.
Aynı röportajda, Parallax’ı oluşturmadan önce Birleşik Arap Emirlikleri genelinde
araba kullanarak, topografyayı, küçük ve çok daha pahalı şehirleri ve deniz ticareti tarihinde Hürmüz boğazının önemi keşfettiğini söyler.
Sürüş her zaman bana bir yer ile ilişki kurarken hareketlilik, bağımsızlık ve
yeterlilik hissi verir. Bu, hayatım boyunca benim kucakladığım bir şey. Çocukken, ailemle Kuzey ve Güney Pakistan'da sürüş yapan çok yolculuğa çıktım. Bu çocukluk maceraları, benim için bir pencere çerçevesi taşıyan hareketli görüntüler içinde zamanla ilgili farkındalığım geliştirirken, üzerimde
büyük bir etkisi oldu. Daha sonra ABD'ye taşındığım zaman, edebiyat, şiir
ve filmlerde Amerikan manzarasının efsanevi oranları ve yüceltilmiş temsiliyle ilgili merakım, benim dürtülerimi ateşledi. Doğudan batıya ve kuzeyden güneye doğru farklı rotalar izleyerek, ABD genelinde araba kullanmak
suretiyle gerçek ve hayal edilen, yıkıcı ve yüce, tarihsel ve üretilen, politik
ve kişisel olanı keşfetmek istedim (Griffith, 2017).

Nitekim Parallax’ta yüce, yaşayan, devinim halinde bir manzarayla karşılaşırız.
Sikander, Krishna'ya ibadet eden Gopi kadınlarının saç modelleri gibi motifleri alır
ve onları sürüler halinde sığırcık kuşlarını andırır şekilde uçurur; uçan bu imgeler
yavaşça kürelere dönüşür. Birçok anlam katmanını düşündürerek dünyanın oluşumunu gösterir gibidir.
Minyatür resmin fiziksel ve kavramsal sınırlarını genişleten, geleneksel sanat ile
dijital çağın imkânlarını birleştiren Sikander, her geçen gün tanınırlığı artanuluslararası Ortadoğu’lu çağdaş bir sanatçı olarak üretimlerine devam etmektedir.

Görüntü 10. Parallax, 2013
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Sonuç

21. yy’da bilim ve teknolojideki gelişmeleri sanatçılarda takip etmişler bazı sanatçılar geleneksel yöntemlerdeki ifade biçimlerini kullanmaya devam etmeyi tercih
ederken bazıları da olabildiğince teknolojiyi kullanmışlardır.
Shahzia Sikander'in 2013'te Sharjah Bienali için yarattığı Parallax, 21. yüzyıl dijital
teknolojisiyle Indo-Fars minyatür resmini imgeleyen 15 dakikalık, 13 metre 71 cm
genişliğinde video görüntüler sunuyor. Sikander'in renk, gouache ve mürekkep
tablolarından çekilen ve Du Yun'un atmosferik müzik ve sesiyle yüzlerce sayısal
animasyonlu görüntülerden oluşan çok kanallı kurulum olan eser, izleyicilerin
üzerlerinde büyüleyici görüntü akışıyla, sesle, müzikle farklı bir deneyim yaşatır.
Shahzia Sikander’in hem geleneksel yöntemleri hem de teknolojiyi bir arada kullanarak yaptığı Parallax video animasyonu yüzyılımızın başyapıtları arasında değerlendirilebilecek düzeyde verilere sahiptir. Paralaks, sadece bölgesel ve küresel, bireysel ve toplumsal olguları içinde barındıran etkileyici bir görsel deneyim
değil, çağımızın verilerinden yararlanarak yapılmış çok önemli başyapıtlarındandır.
Sanatçı bu eserinde, çağdaş ifade araçlarını kullanarak her bir görüntünün resim
olduğu ve görüntülerin takibi ile hareketin devreye girerek, sürekli değişen anlatıylave aynı eser üzerinde farklı ama birbirleriyle bağlantılı konuları tek bir video da göstermesi ile plastik olarak çok güçlü yaşayan, duyulan, izlenen bir resim
oluşturmuştur. Bu eser, resim sanatının yaşadığımız yüzyıl olan bilişim çağında
varabileceği noktayı bize göstermekle kalmayıp, geleceğe yönelik ufuk açıcı bir
göstergedir.
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Fotoğraflar 01.09. 2016 tarihinde çekilmiştir.

536

2nd International Art Symposium
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Yrd. Doç. Başak Ürkmez
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
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Özet

19. yüzyılda kurumsallaşmaya başlayan müzelerin, yirminci yüzyılda müze içerikleri farklılaşmış ve yeniden yapılandırılmıştır. Bilgi çağına geçiş sürecinde yaşanan gelişmeler diğer
bellek kurumları gibi müzeleri de etkisi altına almış, amaçları yeniden tanımlanmış ve yeni
yüzyılın ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırılmaları gündeme gelmiştir. Bu süreçlerdeki ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmeler müzecilerin yanı sıra farklı disiplinden uzmanların müzecilik alanına girmesi zorunluluğunu yarattı. Bu kapsamda grafik tasarımcılar; görsel
kimlik ve sergileme tasarımı alanlarında müzelerde etkin rol almaya başladı.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi MSGSÜ Resim Heykel Müzesi ve İstanbul Çağdaş
Sanatlar Müzesi ICAM 2018 yılı sonunda yeni binasında hizmete girmesi planlanmaktadır.
Görsel kimlik ve sergileme kavramlarının MSGSÜ Resim Heykel Müzesi ve ICAM’ın yeniden
yapılandırılması bağlamında ele alınacağı bu çalışmada özellikle çağımız müze tasarım anlayışı ve grafik tasarım disiplininin ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Çağdaş müze tasarım anlayışında, görsel kimlik tasarımı durumunun belirlenmesi kapsamında günümüz örnekleri incelenmiştir. Son dönemde ön plana çıkan Londra ve Berlin’deki
yeniden tasarlanmış olan çağdaş müze örneklerinde kullanılan ana tasarım elemanları değerlendirilerek MSGSÜ Resim Heykel Müzesi ve ICAM’a uygun yeni bir anlayış oluşturulması
yönünde hangi noktalara dikkat edilmesi gerekliliği araştırılmıştır. Araştırmanın yöntemi literatür taraması ve saha araştırması olarak belirlenmiştir.
Bu araştırmada, müzede sergilenecek sanat yapıtlarının bilgi değeri, müzede bilgilenmek,
ziyaretçilerin bilgi gereksinimi ve bilgi merkezi olarak müzeler gibi kavramların görsel kimlik
tasarımı üzerinde nasıl uygulandığı ve uygulanacağı araştırılmıştır. MSGSÜ Resim Heykel Müzesi ve ICAM bağlamında değerlendirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Müze, Grafik Tasarım, Sergileme Tasarımı, Görsel Kimlik Tasarımı, Kimlik
Tasarımı
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Abstract

Museums that started to be institutionalized in the 19th century differed and restructured
museum contents in the twentieth century. The needs and technological developments in
these processes have created the necessity of introducing specialists from different disciplines into the field of museology as well as museums. The developments experienced
during the transition to the information age have also affected museums such as other
memory institutions, and their aim has been redefined and restructured in line with the
needs of the new century. Within this scope; Graphic designers have begun to take an active
role in the field of visual identity and exhibition design in the museums.
Mimar Sinan Fine Arts University MSGSÜ Painting and Sculpture Museum and Istanbul Contemporary Arts Museum ICAM will be on service at the end of 2018. The aim of this study,
which will be covered in the context of MSGSÜ Painting and Sculpture Museum and ICAM
restructuring concepts of visual identity, is aimed especially to examine the relationship
between museum design understanding.
In contemporary museum design concept, contemporary examples have been examined
within the scope of designation of visual identity and exhibition design. The main design
elements used in the recently redesigned contemporary museums in London and Berlin
were determined and the necessity of paying attention to establishing a new understanding
in accordance with the MSGSU Painting and Sculpture Museum and ICAM was investigated.
The method of the research is technical literature and field base.
In this study, it was researched how applied information took place within the visual identity
and exhibition design as a value on visitors point of view and information structured. It has
been evaluated in the context of the MSGSÜ Museum of Painting and Sculpture and ICAM.
Keywords: Museum, Graphic Design, Exhibition Design, Visual Design, Branding
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Giriş

19. yüzyılda kurumsallaşmaya başlayan müzelerin, 20. yüzyılda müze içerikleri
farklılaştı ve yeniden yapılandırıldı. Müzeler sadece uygarlık tarihinin nesnelerini
değil günlük yaşamımızda giren tüm maddi kültür örnekleri, çağdaş sanat eserlerini, belli konulara odaklanmış özel koleksiyonları da gösteren yerler haline geldi.
İçerikleri çoğaldı, müze anlayışı değişti ve müzelerden beklentiler farklılaştı. 20.
yüzyılın ortalarına kadar nesneleri toplama ve sergileme temeline dayanan gelen
modern müzecilik yaklaşımda ziyaretçi pasif bir konumdaydı. Yüzyılın sonlarında
ortaya çıkan yeni anlayış ise, ziyaretçi ile tek yanlı değil karşılıklı etkileşime dayalı
bir anlayışa yöneldi. Bu kapsamda sanatsal mekanlar kadar bilginin gösterildiği ve
paylaşıldığı mekanlar haline dönüştü. Uzmanlarının yanı sıra eğitimciler, iletişimciler, işletmeciler ve tasarımcıların ortak çalışmaları gereken bir alan haline geldi. Bu süreçlerdeki ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmeler müzecilerin yanı sıra farklı
disiplinden uzmanların müzecilik alanına girmesi zorunluluğunu yarattı. Müze
koleksiyonlarının sergilenmesi, bilgi ve belgelerin düzenlenmesi için geliştirilen
yeni yöntemler müzecilik alanında grafik tasarımcıların yönelmelerini zorunlu
hale getirdi. Bu kapsamda grafik tasarımcılar; görsel kimlik ve sergileme tasarımı
alanlarında müzelerde etkin rol almaya başladı.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi MSGSÜ Resim Heykel Müzesi ve İstanbul
Çağdaş Sanatlar Müzesi ICAM 2018 yılı sonunda yeni binasında hizmete girecektir. Görsel kimlik tasarımı kavramlarının MSGSÜ Resim Heykel Müzesi ve ICAM’ın
yeniden yapılandırılması bağlamında ele alınacağı bu çalışmada özellikle çağımız
müze tasarım anlayışının incelenmesi amaçlanmıştır. Müzelerde mimari uygulamalarla birlikte ortak tasarlanması gereken görsel kimlik tasarımı; müze türüne,
hedef kitlelere ve kullanım amacına bağlı olarak bir takım farklılıklar göstermektedir. “Günümüz Müzelerinde Görsel Kimlik Tasarımı” başlığı altında incelenen bu
değişiklikler müzenin ziyaretçi ile olan ilişkisini de önemli ölçüde etkilemektedir.
MSGSÜ Resim Heykel Müzesi ve ICAM’a uygun yeni bir anlayış oluşturulması yönünde hangi noktalara dikkat edilmesi gerekliliği ve bilgi merkezi olarak müzelerin görsel kimlik tasarımı üzerinde nasıl uygulamalar yaptıkları araştırılmıştır.
MSGSÜ Resim Heykel Müzesi ve ICAM bağlamında değerlendirilmiştir.

Günümüzde Müze Kavramı

Günümüzde, müzeleri bilgi merkezi olma, insanları kendi çevreleriyle, geçmişleri
ile ve diğer insanlarla ilişkilerini gösterme işlevi yeniden gözden geçirilmektedir.
Geçmişte yalnızca nesneleri toplamayı, korumayı, sergilemeyi düşünen müzeciler bugün bu tür sorulara yeni yanıtlar aramaktadır. İngiltere Müzeler Birliği’nin
müze tanımı şöyledir: “Müzeler, insanların öğrenmesi ve eğlenmesi amacıyla bir
araya getirilmiş nesneleri (koleksiyonları) keşfetmelerini sağlayan ilham merkezleridir. Bu merkezler toplum adına güven içinde muhafaza ettikleri eserleri, örnekleri toplar, korur ve insanların onlara ulaşmalarını sağlar.”
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Müzelerden şu hizmetler beklenmektedir:
1. Toplum adına koleksiyonları güvenli biçimde korumak.
2. Toplumun hizmetine odaklanmak.
3. İlham almak öğrenmek ve eğlenmek amacıyla koleksiyonları keşfetmek için
insanları cesaretlendirmek.
4. Toplumu kullanıcıları, destekçileri yönlendirmek ve onlarla içiçe olmak.
5. Koleksiyon nesnelerini dürüst ve sorumluk sahibi bir biçimde toplamak.
6. Koleksiyonlara toplumun dikkatini uzun süreli çekmek.
7. Koleksiyonlardaki nesneleri yapan, kullanan, onlara sahip olan, onları toplayan ya da müzelere veren insanların haklarını korumak.
8. Doğal çevrenin ve insan eliyle oluşturulmuş çevrenin korunmasını sağlamak.
9. Farklı görüşleri de yansıtarak, koleksiyonlarla ilgili araştırmalar yapmak, bilgiyi
paylaşmak ve yorumlamak.
10. Yenileğe ve gelişmeleri açık olmak.
Geleneksel müzelerin bu yeni oluşumun farkında olması ve buna göre tutum
takınmaları gereksinimi ortaya çıkmaktadır. “Yeni bir yüzyılın başlarında bir çok
ülkedeki müze ve galeriden, sürekli değişim ve gitgide karmaşıklaşan bir kültürel çevre de toplumsal rollerini ve yönetim önceliklerini yeniden tanımlamaları
beklenmektedir. Bu mevcut düşünme ve yapma yoldarını yeniden gözden geçirmeye, yeni gelişmeleri ve potansiyelleri analitik ve yaratıcı bir yaklaşım ile geliştirmeyi gerektirmektedir.” (Hopper-Greenhill, 2001)
Çağdaş müze, çağdaş üniversite ve kütüphane kavramları gibi, uzmanlık alanı
ile ilgili her şeyi yeni kuşaklara aktarmak ile görevlendirilmiştir. “21. yüzyılında
olduğumuz bu bugünlerde müzelerin bir geçiş ve değişim döneminde olduğu,
modern müze anlayışından post-modern müzeye doğru bir dönüşüm olduğu düşünülmektedir.” (Hopper-Greenhill, 2001) Yeni müzecilik anlayışındaki en önemli
değişim müze-ziyaretçi arasındaki ilişkinin niteliğinde ortaya çıkmaktadır. Müze
kültürünün yeniden örgütlenmesi anlamına gelen bu süreçte ziyaretçilerle daha
yakın ve ayrıntılı ilişkiler kurulması söz konusudur. Ziyaretçilerin hem birey olarak
gelişim özellikleri, hem de öğrenme kapasiteleri müze ziyaretçi ilişkilerinin kurulmasında dikkate alınması gereken temel konulardandır. Müzenin işlevini tanımlamak ve uygulamaya koymak gerekmektedir. Müzenin işlevi bir çok kavramı bir
araya getirmekte ve özgül bir alan oluşturmaktadır.
Müzelerin iki temel işlevinden söz edilebilir: koleksiyon yapmak, insanların koleksiyonlarla ilişki kurmalarını sağlamak. Müze eğitimi bu ikinci işlev ile yakından
bağlantılıdır. Koleksiyon incelenmesi müze eğitiminin temel ilkelerinden biridir.
Müzede bilginin nasıl verileceği o müzenin koleksiyon niteliğini belirler. Dolayısıyla her müzenin kendine özgü ve içeriği ile bağlantılı bilgilendirme elemanlarına
ihtiyacı vardır. Bu elemanların müzedeki koleksiyonların sergilenme amacıyla örtüşmesi gerekir.
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Müze kavramın temellendirmek için toplumdaki, eğitimdeki, müzecilikdeki değişimleri birlikte dikkate almak gerekmektedir. Üç kavram da, birbirini etkilemekte
ve birindeki değişim diğerlerini dönüştürmektedir. müzecilik anlayışı değişmektedir. Günümüzde müzelerin iletişim özellikleri uygulanmakta ve geliştirilmeye çalışılmaktadır. Müzenin her türlü etkinliği için izleyicilerle önceden işbirliği
yapma, onların görüşüne alma eğilimi yerleşmektedir. Sergileme sürecinin içine
giren, dolayısıyla müzenin nasıl çalıştığını kavrayan müzelere daha fazla ilgi gösterildiği görülmektedir.
“Bugün iletişimin amaçlarından biri halkın içinde öğrenme durumları yaratmaktır ve müzelerin bu süreçte son derece önemli bir rolü vardır. Halkın en önemli
kültürel kaynakları arasında müzeler öğrenmeye disiplinlerarası bir yaklaşım sağlarlar ve gerçekte, öğretmenlerin ve müze personeli bin genç insanların yaşamsal
deneyimler yaşamasına yardımcı olabildiği laboratuvarlar oluştururlar.” (Vergo,
1991)
Müzeler, takipçilerine koleksiyonlarına kolaylıkla erişim olanakları sağlamalıdır.
Diğer eğitim kurumları gibi, öğrenmeye katılımcı bir yaklaşıma cesaretlendirebilmelidir. Müzeler konularına da ne kadar uzmanlaşırsa uzmanlaşsınlar yeten
mekanları uzak olursa olsun, yeni izleyiciler geliştiririz, var olan kullanıcılar ile ilişkilerini derinleştirirler. İzleyicilerin farklı geçmişleri, fiziksel, entellektüel, kültürel
ihtiyaçları ve beklentileri olduğunu bilmelidir.
Müzeler, kullanıcıların, sergilenmiş ya da sergilenmemiş koleksiyonlara ilişkin
beklentilerine olumlu biçimde cevap vermelidir. Koleksiyonlarının daha ulaşılabilir olması için varolan araçlar düzenli biçimde gözden geçirmeli ve yeniden tasarlanmalıdır. Bu araçların işlevinin devamlılılğı, müzenin görsel kimliğinin tanımlanması ve her zaman güncel tutulması ile sağlanabilir.

Görsel Kimlik Tasarımı Kavramı

Kültür en bilinen anlatımıyla, sanatsal faaliyetleri ve beraberinde üretilmiş eserleri tarif eder. Bunun haricinde, sanattaki inançlar, kurumlar, insanoğlunun dışavurumları olarak betimlenen ortak deneyimle kazanılmış toplumsal davranış olarak da ifade edilebilir. Kültür kendini oluşturan toplumun kimliğini şeklillendirir
ve belirler. Bu bağlamda tüm kurumlar, organizasyonlar farkında olsalar da olmasalar da bir kimliğe sahiptirler. Kurumsal kimliği anlamak için üç önemli sorunun
cevabını vermek doğru olacaktır.
1. Kim?
2. Ne?
3. Nasıl?
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Kurumsal kimliğin kendini dışa vurduğu üç temel alan vardır.
1. Ürün ve Hizmetler
Bazen organizasyonun bir bütün olarak algısını gösteren en önemli faktör ürünün
kendisi ya da ürünün performansıdır.
2. Çevre / Ortam / Mekan
Bir çok kuruluş için çevre-mekan gibi olgular kendi müşterisine karşı temsiliyetini
göstermede önemli bir rol oynar. Her durumda, tüm organizasyonların içinde yaşadıkları ve yaptıkları işleri yürüten ofisler, kantinler, fabrikalar ya da başka alanlar vardır ve bunlar hem çalışanların hem de dışarıdaki kişilerin kuruluşu görme
biçimini etkilemektedir.
Kamuya ait yada özelleştirilmiş sanat, tasarımcılarla olan işbirliğiyle şekillenen
ve farklı platformlarla beslenen kültürel alandaki ekonomik durumu da gösterir.
3. İletişim (ifade biçimi - hareket / tutum / davranış)
Her şirket kendi personeliyle ve çeşitli dış izleyicilerle iletişim kurar.
İletişim süreci, organizasyonun kullandığı basılı materyalleri seslerden basının
reklamına kadar, diğer medyada, TV, etkinlikler, yeni ürün lansmanları gibi iletişim elemanları ile birlikte çalışır. İletişim sürecinin bütünlüğü, farklı izleyicilerin
kuruluşu nasıl algıladıklarını etkiler. Ürün ve markaların, büyük oranda ambalaj,
reklamcılık ve diğer promosyon malzemeleriyle çevrelendiği görsel kimlik yapılarına sahiptir. Bu durumda iletişim hemen hemen yalnızca kimlik fikrini ifade eden
malzemeler ile anlamlanır.
Görsel kimlik tasarımının temel fikri, kurumun yaptığı her şeyde, sahip olduğu
her şeyde ve ürettiği her şeyde kurumun ne olduğu ve amaçlarının ne olduğu
konusunda net bir fikir vermesi gerektiğidir. Bunun yapılabileceği en belirgin yol,
amaç ve performans bakımından ve ürünün yapıları ve iletişimler—kurum içinde
ve çevresinde—ürünlerin, binaların ve iletişim verileri gibi her şeyin uygun görünümde olmasıdır. Bu uygunluğu sağlamak, görsel kimlik tasarımın iyi yapılandırılması ile ilgilidir.
Görsel kimlik, kimliğin kurucu unsurudur. Görsel kimlik tasarımı, tek bir temel
fikir ile anlatılamaz. Farklı yönde bakış açılarına ihtiyaç duyan yenilikçi ve girişken
yapıları içselleştirerek kendisini tanımlaması gerekir. Hayatını sürdürebilmesi için
de birçok dinamikle beraber ihtiyaç duyduğu iletişim kanallarını kullanmalıdır.

Günümüz Müzelerinde Görsel Kimlik Tasarımı

Günümüz müzelerinde görsel kimlik tasarımı, kimlikle ilgili grafik unsurları ele alır.
Ancak tabi ki bu daha karmaşık bir resmin sadece bir parçasıdır. Müzeleri dünya
genelinde göz önüne alındığında, akla ilk gelen simgeler mimari değil grafik tasarımdır. Bunlara yalnızca Tate Modern ve Bilbao Guggenheim gibi yeni müzeler
değil, aynı zamanda New York’daki orijinal Guggenheim ya da Berlin’de dokuzun-
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cu yüzyıla ait Museum Island karmaşıklığı gibi eski yapılar dahildir. “Muhteşem
mimarinin seyirci çizme ve kentsel yenilenmeyi başlatma konusundaki etkisi iyi
belgelenmiştir.” (Hyland ve King, 2006)
Görsel kimlik tasarımı, uygun form bulma ve içeriğin ne olursa olsun doğru ifade
edilmesi, izleyicilere mesajların kodlanması ve çeşitli grafik unsurların ve mekânsal düzenlemenin kombinasyonu ile izleyicilerden çözülen mesajın kontrol edilmesidir. “Tanıtım broşürleri, afişler, davetiyeler ve reklamcılık gibi dış etkenler,
tasarımcılar gerçekçi deneyimler için somut olmayan fikirler gerçekleştiriyor ve
tüm etkinlik deneyimleri boyunca geride kalan mesajları algılıyoruz. Ancak, etkinlik ayarlarının görünümü, deneyimimizi sürdürmek için bakış açımızdan ‘anlamlı’
ve ‘büyüleyici’ olmak zorundadır.” (Victionary, 2007)
Bu bağlamda Londra’daki Barbican Sanat Merkezi görsel kimlik tasarımı açısından önemli bir örnektir. Barbican Sanat Merkezi, Londra Şehri içindeki en büyük
konut bölümü; bir konser salonu, iki tiyatro, iki galeri, üç sinema, yedi konferans
salonu, iki ticaret sergi salonu ve üç restorandan oluşan buluşmalar ve çeşitli sanat formları için bir platformdur. Barbican Art Center, “sınırları olmayan sanat”ı
savunmaktadır. Tasarım konusunda, çok yönlü tanınmış kurum, kapsamlı kültürel
markalaşmanın başlıca örneği olarak durmaktadır. Londra merkezli stüdyo bürosunun grafik tasarımcıları Barbican’ı yeniden markalaştırmışlar ve bu terimi
kullanmaktan da çekinmemişlerdir. “Birçok kültürel organizasyon marka sözcüğüyle mücadele ediyor: Marka ticari sömürü olarak görülüyor ancak izleyiciler,
yalnızca gözlemleyen ziyaretçiler olmaktan, paylaşmak ve etkileşime girmek isteyen vatandaşlara geçtiler. Tate veya Barbican’ı ziyaret ettiğinizde kahve ya da
bir kitap satın alıp arkadaşlarıyla buluşmak için kurumlar, ister ister ister olmasın
kurumlar, uzmanlıkları ve mesajlarını yerel ve uluslararası düzeyde daha geniş bir
kitleyle iletişim kurmak ve ayırmak için markalaşmayı benimsemek zorunda kalırlar. Neden ziyaret etmemiz gerektiği, bir yerde ne anlama geldiğini, insanların katılmayı, aidiyeti ve katılımı seçmeyi tercih ettiklerini”. (Klanten ve Sinofzik, 2013)
Görsel kimlik tasarımı günümüzde, bir çok teknolojinin temsil edildiği bir alan
haline gelmektedir. Müzelerde gerektirdiği biçimde teknolojik unsurlar görsel tasarımında sıkça kullanılmaktadır

Sonuç

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Resim Heykel Müzesi ve İstanbul Çağdaş Sanatlar Müzesi ICAM 2018 yılı sonunda yeni binasında hizmete
girecektir. MSGSÜ Rektörlüğü’nün önerisi üzerine Tophane yer alan Deniz Müsteşarlığı’na ait beş numaralı Antrepo, Resim Heykel Müzesi’ne tahsis edilmiştir.
Bu binada Resim Heykel Müzesi ve yeni bir yapılanma olan ICAM Çağdaş Sanat
Müzesi faaliyet gösterecektir. Resim Heykel Müzesi’nin koleksiyonları yüzyıllık
tarihimizin en önemli arşivlerinden biridir. Müzede, aralarında geç Osmanlı’dan
günümüze, 10140 resim, 651 heykel kronolojik olarak sanat akımlarına uygun bir
düzenlemeyle dönüşümlü bir şekilde sergilenmesi planlanmaktadır .
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Kültürel açıdan dikkate değer olanın bir şekilde ya da başka bir yere sergilenmesi
ve arşivlenmesi günümüz kültür kurumları amnezi sorununu önlemekle birlikte
bir başka sorun da ortaya çıkarmaktadır: Birikim. Artık bu kültür herkes için, herkes kültür için, kültür her yerde. Dünyanın dört bir yanında yaygınlaşan sanat
müzeleri, sanat merkezleri, galeriler, opera binaları, tiyatrolar, çok amaçlı kültürel
kongre merkezleri ve çağdaş müzik mekanları-sıradan gündelik yaşamdan kaçmak için muhteşem yerler. Yeni bir ansiklopedik varlığı bağlamların, geçmişlerin
ve yörüngelerin karmaşıklığını, çeşitliliğini ve eşzamanlılığını ortaya koymaktadır.
Öyle görünüyor ki çağdaş kültür endüstrisi, herkes için ve her şeyi aynı anda sunmaktadır. (Klanten ve Sinofzik, 2013)
Yeniden yapılandırılan müzenin,görsel kimliği tasarlanırken her koşulda ulaşılabilir olma özelliği ön plana çıkarılmalıdır. Takipçilerine koleksiyonlarına kolaylıkla
erişim olanakları sağlamalıdır. Diğer eğitim kurumları gibi, öğrenmeye katılımcı
bir yaklaşıma cesaretlendirebilmelidir. İzleyicilerin farklı geçmişleri, fiziksel, entellektüel, kültürel ihtiyaçları ve beklentileri olduğunu bilmelidir.
Bu araştırma sonucunda; MSGSÜ Resim Heykel Müzesi ve İstanbul Çağdaş Sanatlar Müzesi ICAM’ın görsel kimliği tasarlanırken aşağıdaki temel ilkeler belirlenmiş
ve tasarım elemanları bu ilkeler ışığında oluşturulmuştur.
1. Tasarımlarda bütün kullanıcılar için deneyim çeşitliliği sağlanmalıdır.
2. Tasarım çeşitliliği değerlendirmemeli ve herkes için eşit fırsatlar ilkesi benimsenmelidir.
3. Müzeler daha geniş ve çeşitli izleyici kitlesine hitap etmek için tasarım kararlarını geliştirilmelidir.
4. Müzenin görsel kimliği tasarlanırken; kamusal farkındalığı ve anlayışı geliştirmeyi ve değer yaratmayı amaç edilmelidir.
5. Müzeler tasarımlarında; izleyicilerinin farklı eğitim deneyimlerini, öğrenme
biçimlerini, becerilerini ve anlama biçimlerini dikkate almalıdır.
6. Müzeler tasarım süreçlerinde; farklı kültürel grupların çeşitli gereksinimlerine
cevap vermelidir.
7. Müzeler tasarlanırken; engelli izleyicilerin ihtiyaç ve isteklerine cevap vermelidir. Binaların, sergilerin ve diğer hizmetlerin fiziksel, bilişsel ya da öğrenme engeli
olan insanların müzeye ulaşmalarını sağlayacak, etkili görsel tasarım çözümleri
geliştirmelidir.
MSGSÜ Resim Heykel Müzesi ve ICAM, geçmiş ile şimdiki arasında bir diyalog yaratmayı amaçladıkça, yaratıcılığı destekleyen, zihinleri harekete geçiren ve ilham
veren bir yer olmayı hedeflemektedir. Bununla beraber kendi tarihini koruyan,
çağdaş sanatı takip eden bir ortam yaratmayı amaçlayarak, görsel kimlik tasarımını güncel tutması gerekmektedir.
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Yaratıcı Endüstrilerde İllüstrasyonun Rolü
The Role of Illustration Among Creative Industries
Arş. Gör. Nilüfer Üstündağ Özel
Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü

Özet

Günümüz tasarım dünyasında; ekonomik, çevresel, teknolojik faktörler tasarımcıların herhangi bir firmanın bünyesine katılmanın aksine, kendi tasarımlarını yaratıp üreten, küçük
atölye üretimine geçmelerine neden olmuştur. Teknolojik gelişmeler sayesinde üretim dijitalleşmiş, bir yandan bilgisayar çağı araçları yükselirken, bir yandan da tasarımda bireysellik konusu gündeme gelmiştir. Fabrikasyon üretiminin tek tip ürünlerindense “kişiye özel”
ürün bulma isteği oluşmuştur. Böylelikle tasarımcılar el yapımı, yüksek teknolojili ve düşük
maliyetli ürünler üretmeye yönelmişlerdir. Günümüz butik üretim yapan tasarımcıları ile
Arts&Crafts Hareketi’nin önde gelen isimleri John Ruskin ve William Morris’in görüşleri 150
yıl sonra yeniden canlanmıştır. Geçmişteki gibi teknolojiye karşı olmadan, projeye uygun
geleneksel ve teknolojik olanakların tamamı kullanılmaktadır. Tasarımcılar, tercih ettikleri
tekniklerle tasarımlarını oluştururken; bazen el ile hazırladıkları çalışmalarını tarayarak bilgisayar ortamına aktarıp orada üretime hazırlamakta, bazen ise tasarım sürecini bilgisayar
ortamında tamamlayıp, üretim için teknolojik aletleri kullanmaktadırlar.
Tasarımlarını kendileri yaratıp, üreten günümüz yaratıcı girişimcileri, bireysel yaratıcılık ve
yeteneği barındırarak, fikri mülkiyete dayalı istihdam ve refah sağlayan yaratıcı endüstriler
oluşturmaktadırlar. Farklı alanlara sahip yaratıcı endüstrilerin tasarım alanında oluşturulan
yaratıcı endüstrilerde illüstrasyon etkin olarak kullanılmaktadır.Yeni nesil tasarımcı (designer maker), yüzyıllardır var olan seramik, tekstil, dokuma, nakış, takı, aksesuar, kağıt oymacılığı alanlarında yaratıcı endüstrileri şekillendirmektedir. Oluşturulan ürünlerin yüzeyleri illüstrasyon ile keyifli, eğlenceli, dikkat çekici bir hale getirerek ürünlerin fark edilmesi,
beğenilmesi, satın alınması sağlanmaktadır. Tasarımcılar tasarladıkları ürünleri; kişisel web
sitelerinden, tasarım pazarı sitelerinden veya sosyal medya hesaplarından online satış ile
dünyanın her yerine satabilme imkanına sahiptirler. Bu imkanla her tasarımcı çalışmalarını
dünya çapında bütün insalarla paylaşabilmekte ve satabilmektedir.Böylelikle şirketlere bağlı
olmadan bağımsız bir ekonomi yaratmaktadırlar.
Günümüzde yaratıcı endüstriler, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde ekonomik
büyüme, istihdam ve sosyal uyumu yeniden canlandırmak için stratejik bir araç olarak görülmektedir. Bu nedenle ekonomik ve toplumsal yenilikleri harekete geçiren önemli bir güç
olarak sayılmaktadır. Söz konusu yaratıcı endüstri içerisinde tasarım alanı da önemli bir paya
sahiptir. Yeni nesil tasarımcı, designer-maker, genel kaygılar ve trendlere bağlı olarak tasarım
üretimini çeşitlendirmektedir. İllüstrasyon ise, bu ürünlerin yüzey tasarımlarında dikkat çekiciliği ile etkili olmaktadır. Son dönemin popüler görselleri arasında yer alan illüstrasyonlar,
illüstratörler için de mesleklerini yeniden tanımlamaya başlamış ve böylelikle güncel tasarım
dinamikleri içerisinde, illüstrasyonun kullanım alanları değişmiş, akademik bir disiplin ve popüler bir satış aracına dönüşmüştür.
Anahtar Sözcükler: İllüstrasyon, yaratıcı endüstri, yaratıcı girişimci, zanaat, Arts&Crafts
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Abstract

In today's design world; Economic, environmental, and technological factors have led designers to move into small workshop production, creating and producing their own designs,
as opposed to participating in any company. Thanks to technological developments, production has been digitized, while computer tools have been rising, and the issue of individuality has come to the forefront in design. A Desire to find “custom-made” products has been
made rather then one type of fabrication production. In this way, designers are aiming to
produce handmade, high-tech and low-cost products. The ideas of contemporary boutique
designers and the leading figures of the Arts & Crafts Movement, John Ruskin and William
Morris, were revived 150 years later. As in the past, not being against technology, traditional
and technological facilities suitable for the project are all used. While the designers create
their designs with the techniques they prefer; sometimes they manually scan their work
and transfer it to the computer environment and prepare the production there. Sometimes
they complete the design process in computer environment and use technological tools for
production.
Today's creative entrepreneurs, who create and produce their own designs, create creative
industries that provide employment and prosperity based on intellectual property, harboring individual creativity and ability. Illustrations are used effectively in creative industries
created in the field of design of creative industries with different fields. The next generation designer (designer maker) shapes creative industries in the fields of ceramics, textiles,
weaving, embroidery, jewelry, accessories, paper carving that have existed for centuries.
The surfaces of the created products are made to be interesting, fun, and remarkable with
illustrations, enabling the products to be recognized, liked and bought. Designers design
products; Have the ability to sell online through the world, from personal web sites, design
market sites or social media accounts. With this facility, every designer can share and sell his
work worldwide. Thus, they are creating an independent economy without being affiliated
with companies.
Today, creative industries are seen as a strategic tool to revive economic growth, employment and social cohesion in both developed and developing countries. For this reason,
economic and social innovations are regarded as an important force to mobilize. In this
respect, the field of design also has a significant share within the creative industry. The new
generation of designers, designer-maker, is diversifying its production depending on design
trends and public concerns. The illustration is influenced by the remarkable appearance
of these products in surface designs. The illustrations, which have been popular in recent
years, have begun to redefine their professions for illustrators, so that within the contemporary design dynamics, the areas of use of illustrations have changed, become an academic
discipline and a popular sales tool.
Keywords: Illustration, creative industry, creative entrepreneur, craft, Arts&Crafts
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Günümüz Tasarım Dünyası

Tarihin tüm dönemlerinde olduğu gibi, günümüzde de tasarım, sosyal, politik,
ekonomik koşullardan bağımsız düşünülememektedir. The Economist Dergisi,
günümüz yapısını “üretimin dijitalleşmesi” olarak tanımlamaktadır. Teorisyenler,
bu dönemi bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişme ile internetin yaygınlaşmasının başlattığını ifade etmektedirler (Anderson, 2012: 138). Bu gelişmelerle
birlikte “tasarım” kullanımı çeşitli ürünlerden kültürel aktivitelere çok geniş bir
alana yayılmıştır.
Tasarım, ülke ekonomilerine bağlantılı olarak gelişimini sürdürmüştür. Teknolojik yeniliklerin hız kazandırdığı küreselleşme sürecinde, 2008 yılında ABD’de kriz
başlamış ve kısa süre içerisinde diğer ülkeleri de etkilemiştir. Krizin yarattığı maddi sıkıntılar sebebiyle insanlar paralarını daha dikkatli harcamaya başlamışlar; tek
kullanımlık, ucuz, kalitesiz ürünlerden ziyade, kaliteli ve uzun ömürlü ürünlere
yönelmişlerdir. Ayrıca seri üretimle birlikte fabrikaların bacalarından çıkan gaz,
sulara karışan kimyasal atıklar ile çevreye verilen zarar, iklim değişikliğini etkilemeye başlamış, buna bağlı olarak ortaya çıkan sürdürülebilirlik kavramı öne
çıkmıştır.
Ekonomik ve çevresel bu faktörlerin yanı sıra gelişen yeni teknolojiler (Bilgisayar,
internet, 3d printer gibi) üretim ve çalışma koşullarını değiştirmeye başlamıştır.
Tasarımcılar, herhangi bir firmanın bünyesine katılmak yerine, küçük atölye (butik) üretime yönelmeye başlamışlardır. Birçok insan, seri üretim ürünlerinde eksik olduğunu düşündüğü duygusal etkinin, el yapımı tasarımlarda var olduğunu
savunmuştur. Ayrıca fabrikasyon üretiminin tek tip ürünlerindense “kişiye özel”
ürün bulma isteği gündeme gelmiştir. Markaların, el yapımı tasarımlarla müşterileriye daha duygusal seviyede bağlanması için bir fırsat yarattığını ifade etmişlerdir (Gauntlett, 2013: 23). Böylelikle tasarımcılar el yapımı yüksek teknolojili ve
düşük maliyetli ürünler üretme fırsatı bulmuştur (Anderson, 2012: 57).
Tasarımın son gelişmelerden etkilenmesi gibi zanaatte yenilenerek etkinleşmektedir. Glenn Adamson, başka bir aracı olarak teknolojiyi açıklar ve zanaat tanımını sunar. Ona göre zanaat; “yaratıcılığın, malzeme ve aracın birleşme noktası
olarak görülebilir”. Adamson, günümüz zanaatkarlarının geleneksel yöntemlerle,
yeni teknolojik gelişmelerin ittifakını vurgulamıştır. Zanaatta, teknik, teknoloji,
malzeme herkesin kullanımına açıktır ancak tasarımcının kendi yerel özellikler
gerçeğinde ve tasarım algısında üretmesi sonucu oluşan tasarımlar birbirinden
farklıdır (Anisef, 2010: 3). Bu bağlamda günümüz zanaatkarı da yeni bir tanımla
adlandırılmaktadır; “designer-maker”. Designer-maker, yaratıcı fikir ve becerisiyle kendi tasarımlarını hem tasarlayan hem de ürün haline getiren kişidir.
Günümüzde eski değerli statüsüne geri dönen zanaatın öncüleri eski ustalar değil, farklı teknik ve malzemelerle denemeler yapıp kaliteli, modern nesneler yaratan yeni jenerasyon bağımsız sanatçılar, tasarımcılardır. Geleneksel el işinden,
modern mimariden, politikadan, feminizmden, sanattan ve daha birçok şeyden
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ilham alan tasarımcılar, genellikle genç, modaya uygun, sanatla ilgili bir üniversiteden mezundurlar. Günümüz zanaatkarları; küçük ölçekte uzun süreli nesneleri
üreten, çevresel olarak sürdürülebilir bir harekettir (Anisef, 2010: 29). Tasarımcılar, kurumsal kapitalizme direniş olarak işlevsel ürünler yaratmaktadırlar. Blogger
Jason Kottke; günümüz el yapımı ürünler yapan tasarımcıların, fabrika üretimlerine göre az adetli üretimle, ürünlerin kalitesi üzerine daha fazla odaklanıldığını
belirtmiştir (Anderson, 2012: 262). Şu an dünyada genel ihtiyaçlara yönelik ürünler değil, bireysel ihtiyaçlara yönelik ürünler dikkat çekmektedir. Bu bağlamda
üretim talebe göre oluşmuştur ve tasarımcılar ihtiyaca göre birbirinden farklı
yeni ürünler üretmektedirler (Anderson, 2012: 238). Tarih, vizyon ve duyguyu
tasarımın her bir öğesine aktarmaktadırlar ve bu durum ürünleri, fabrika ürünlerinden ayırmaktadır.
Bu yeni yapılanmada butik üretim yapan tasarımcılarla Arts&Crafts Hareketi’nin
önde gelen isimleri John Ruskin ve William Morris’in görüşleri 150 yıl sonra yeniden canlanmıştır. Arts&Crafts zanaat üretiminden farklı olarak, günümüz zanaatının üretim teknolojilerine karşı durma durumu yoktur (Gauntlett, 2013: 47).
Böylelikle geçmişteki gibi teknolojiye karşı olmadan, projeye uygun geleneksel
ve teknolojik olanakların tamamı kullanılmaktadır (Associates, Chen, Millman,
2011:1). Tasarımcılar, tercih ettikleri tekniklerle tasarımlarını oluştururken; bazen el ile hazırladıkları tasarımlarını tarayarak bilgisayar ortamına aktarıp orada
üretime hazırlarlar, bazen ise tasarım sürecini bilgisayar ortamında tamamlayıp,
üretim için 3D printer gibi teknolojik aletleri kullanırlar. Hazırladıkları projelerini, bireysel üretim yaparak ürün haline getirip internet ortamında sosyal medya
hesaplarından, kişisel websitelerinden, tasarım pazarı sitelerinden (Etsy), bloglarından satmaktadırlar. Böylelikle şirketlere bağlı olmadan bağımsız bir ekonomi
yaratmaktadırlar. Bu bağlamda yaratıcılıktan, kararlılıktan ve iletişim ağından yararlanarak yeni bir ekonomi ve yaşam stili oluşturmaktadırlar (Wallace, 2014: 69).

Yaratıcı Endüstrilerde İllüstrasyon

Son yıllarda ulusal ve bölgesel düzeyde ekonomik büyüme ve kalkınma kuram ve
politikalarında, yaratıcılık, bilgi ve enformasyona erişimi itici güç olarak gören,
yaratıcı ekonomi kavramını öne çıkaran bir yaklaşım önem kazanmıştır. Burada
yaratıcılık, yeni fikirlerin geliştirilmesi ve bu fikirlerin, özgün sanatsal ve kültürel
ürünler, fonksiyonel tasarımlar, bilimsel buluşlar ve teknolojik yenilikler geliştirmek üzere kullanılması anlamına gelmektedir. Bu durumda yaratıcılığa ekonomik
açıdan bakıldığında, girişimciliği teşvik eden, yenilik geliştirme kapasitesini güçlendiren, verimliliği arttıran ve ekonomik büyümeyi hızlandıran bir faktör olarak
görmek mümkündür (UNCTAD, 2008: 3).
Ekonomik büyüme ve kalkınmada yaratıcı varlıkları temel alan, sürekli gelişen yaratıcı ekonomi, yeni işlerin, mesleklerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu şekilde yeni gelir oluşumunu, gelirlerin artmasını ve dış pazarlarda sürekli ve önemli
bir pay edinebilme olanağı sağlamaktadır. Ayrıca sosyal açıdan dışlanmayı azaltabilme, kültürel farklılıkları ve kalkınmayı güçlendirebilme kapasitesine sahiptir
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(UNCTAD, 2008: 4). Yaratıcı ekonominin özünde yaratıcı endüstriler bulunmaktadır.
Yaygın kabul gören İngiliz Kültür Medya ve Spor Müdürlüğü (DCMS) tanımına
göre (2001: 9) yaratıcı endüstriler “bireysel yaratıcılık ve yeteneği barındırarak,
fikri mülkiyete dayalı biçimde istihdam ve refah yaratan endüstrilerdir (UNCTAD,
2010: 172). DCMS’ye göre yaratıcı endüstrileri oluşturan sektörler “reklam, mimari, sanat ve antika piyasası, el sanatları, moda tasarımı, film, interaktif eğlence
yazılımları, müzik, performans sanatları, basım, yazılım, televizyon ve radio’dur
(Roodhouse, 2006:17).
Yaratıcı endüstrilerin oluşturulmasında yaratıcı girişimciler yer almaktadır. Yaratıcı girişimci, yeni fikirler üreterek yeni ürün ve hizmetler oluşturan kişidir. Yaratıcı ekonomi geçtiğimiz yüzyılda önemli ölçüde büyümüş ve bu büyüme özellikle
son 20 yılda çok hızlanmıştır. Gelişmiş ülkelerin yaratıcı endüstrilerinde çalışan
işgücü, toplam işgücü içinde yüzyıl kadar önce %10, 1950’lerde ise %15’ten daha
az bir paya sahiptir. Bugün ise işgücünün %25-30’u ekonominin yaratıcı sektörlerinde, bilim ve mühendislik, araştırma ve geliştirme, teknoloji, sanat, müzik, kültür, tasarım ile sağlık, finans ve hukuk gibi işlerin bilgi temelli uzmanlık gerektiren
alanlarında istihdam edilmektedir. Yaratıcı endüstrilerin dünya ticareti içindeki
payı da giderek artmıştır. 2000-2005 yılları arasında yaratıcı mal ve hizmetlerin
uluslararası ticareti, yıllık ortalama %8,7 oranında büyümüştür. UNCTAD verilerine göre 2005 yılında yaratıcı ürün ve hizmetlerin dünya ihracatının değeri 424,4
milyar ABD doları düzeyine erişerek dünya toplam ticareti içerisinde %3,4’lük bir
pay elde etmiştir. Bu nedenle günümüzde yaratıcı endüstriler, hem gelişmiş hem
de gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme, istihdam ve sosyal uyumu yeniden canlandırmak için stratejik bir araç olarak görülmektedir (Howkins, 2005:
119). Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı verilerine göre yaratıcı
ürün ve hizmetler 2002 yılından 2008’e kadar büyüme hacmini ikiye katlamıştır
(UNCTAD, 2010: 12). Avrupa çapında da durum benzerdir. Avrupa Komisyonu’na
göre, Avrupa gayri safi hasılasının %3,3’ünü ve işgücünün %3’ünü oluşturan yaratıcı endüstriler Avrupa Birliği’nin etkisi giderek artan büyüme kaynağı olarak görülür. Bu nedenle yaratıcı endüstriler ekonomik ve toplumsal yenilikleri harekete
geçiren önemli bir güçtür (UNCTAD, 2010: 29).
Yaratıcı endüstriyi oluşturan sektörlerden, tasarımla ilgili alanlarında; kendi tasarımını yapıp üreten günümüz yaratıcı girişimcileri, yaratıcı endüstriler oluşturmaktadır. Söz konusu yaratıcı endüstri içerisinde tasarım alanı önemli bir paya
sahiptir. Yeni nesil tasarımcı designer-maker, genel kaygılar ve trendlere bağlı
olarak tasarım üretimini çeşitlendirmektedir.Tasarım alanlarında oluşturulan yaratıcı endüstrilerde illüstrasyon etkin olarak kullanılmakta ve böylece ürünlerin
fark edilmesi, beğenilmesi, satın alınması sağlanmaktadır. Oluşturulan ürünlerin yüzeylerinden illüstrasyonu çıkardığımızda, ürünler dikkat çekiciliğini, özgün
özelliklerini ve satın alma gücünü kaybederler. Tüketiciyi bu ürünleri satın almasına teşvik eden nedenlerden biri de illüstrasyon temalarıdır. Eğlenceli, sevim-
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li, masum, komik temalarla oluşturulan illüstrasyonlar ile tüketiciyle pozitif bir
bağ kurularak, ürünü satın alma isteği uyandırılmaktadır. Ürünlerde illüstrasyon
kullanılırken, geçmiş dönem yöntem ve stillerinden ilham alınmakta, günümüz
teknolojik olanaklarından yararlanılmaktadır. Böylece son dönemin popüler görselleri arasında yer alan illüstrasyonlar, illüstratörler için de mesleklerini yeniden
tanımlamasına olanak sağlamıştır.
İllüstrasyonun geçmişten bu yana kullanıldığı uygulama alanları; seramik, tekstil,
dokuma, nakış, takı, aksesuar, kağıt oymacılığı günümüzde de etkinliğini korumakta ve yaratıcı endüstrilerin güçlü alanları içerisinde yer almaktadır. Bu alanların teknik, üslup ve formu dönemin teknolojik imkanlarına ve toplumların sosyal
ve kültürel yaşamlarına bağlı olarak şekillenmiştir. Tasarımcılar, günümüz teknolojik gelişmeleriyle, köklü geçmişe sahip alanları birbiriyle ilişkili olarak kullanarak yaratıcı endüstriler oluşturmaktadırlar. Seramik alanında yaratıcı endüstriler
üreten ve uygulamalarıyla bu alanda öncü isimlerden biri olarak Fransız seramik
tasarımcısı Nathalie Choux gösterilebilir. Sanatçı, seramik karakter tasarımlarının yanı sıra genellikle mutfak ürünleri oluşturmuştur. Choux, tasarımcıyı mutfak
ürünlerinin sanat yönetmeni olarak gördüğünü belirtmiştir. Genellikle illüstrasyonlarında küçük bir kızı ana karakter olarak kullananan sanatçı, düz bir yüzeyi
insan, hayvan, bitki gibi sevimli illüstratif karakterler ile süsleyerek, piyasadaki
standart ürünlerden farklı, dikkat çekici ürünler oluşturmakta, bu durum satışı
arttırmaktadır (Dupon, 2011: 158). Seramiklerin üzerinde karakterlerin nasıl görüleceğini her açıdan planlayarak ürünlerin içinden dışına doğru devam eden illüstrasyonlarla üç boyutluluk yaratmaktadır.

Görüntü 1. Nathalie Choux, seramik ürün illüstrasyonları
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Tekstil üzerine illüstrasyon uygulayan, ülkemiz tasarımcılarından biri de “Rumisu”dur. Rumisu, 2011 yılında Türkiye’de iki kız kardeş; Deniz Yeğin İkiışık ve Pınar
Yeğin tarafından kurulmuştur. Aksesuar tutkuları sebebiyle, paylaşım aracı olarak bir nevi boş kanvas olduğuna inandıkları eşarp ve fuları tercih etmişlerdir.
Geleneksel yöntemlerle hazırlanan illüstrasyonlar bilgisayara aktarılarak üzerine
müdahale edilebilmekte ve baskı aşaması için hazırlanmaktadır. Her tasarımın
hikayesi, hissi, renkleri birbirinden farklıdır ve her ürünün etiketinde bu hikayeyi
hangi kardeşin yarattığı yazmaktadır. Ayrıca bu etikette, çizerken nelerden etkilendiklerini ve neyi anlattıklarını da detaylı olarak paylaşmaktadırlar (Baler, 2013).
Ürünlerin köşesinde sallanan, hikayesinin bir devamı anlamında üç boyutlu tığ işi
karakterleri ve üzeri elde nakışlanmış kumaş kılıfların tamamı UNDP (Birleşmiş
Milletler Kalkınma Fonu) tarafından yönetilen bir proje kapsamında Güney Doğu
Anadolu’da yapılmaktadır. Rumisu, bu işbirliği ile bölgedeki kadınların ekonomik
kalkınmasına destek olmaktadır.

Görüntü 2. Rumisu, eşarp-fular illüstrasyonları

İllüstrasyonun güncel kullanım alanlarından bir diğeri de dokuma-nakıştır. Nakış
işleme ile illüstrasyonlar oluşturan günümüzün başarılı isimlerinden biri Sarah
K. Benning’tir. İspanya’da yaşayan Amerikalı tasarımcı, Chicago’da sanat eğitimi
almış, yaptığı nakış illüstrasyonları zamanla işe dönüşmüştür. Benning, bitkisel
formlardan oluşturduğu komposizyonları canlı renkler aracılığıyla neşeli bir görüntüye sahiptir (Sarah K. Benning Hakkında.(b.t.).12 Şubat 2016).
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Görüntü 3. Sarah K. Benning, nakış illüstrasyonları

Takı ve ürün üzerine illüstrasyonlar yapan, İspanya’da kurulmuş bir başka marka
da Depeapa’dır. İspanyolca “başlangıçtan bitişe kadar” anlamına gelen Depeapa’nın kurucusu Veronica de Arriba’dır (Dupon, 2011: 74). İç dekor, fotoğraf, film,
kitap, yolculuk, rüya, çiçek, yürüyüş gibi çok çeşitli kaynaklardan ilham alır. İllüstrasyonlarında kullandığı öğeleri soyutlayarak, ince çizgi ve sıcak renklerle oluşturur. El ile diktiği bez broş, ahşap kolye, yastık, havlu, tshirt, defter üzerini illüstrasyonlarla süslemektedir. Arriba, “Yaptığım karakterlerin başka evlerde olduğunu
düşününce seviniyorum, orada yeni hayatlarına başlıyorlar” diye belirtmiştir.

Görüntü 4. Depeapa, aksesuar illüstrasyonları

İllüstrasyonun kullanıldığı bir başka alan kağıt oyma sanatıdır. Kağıt oymacılığıyla
illüstrasyonlar oluşturan günümüz tasarımcılarından biri Sarah Morpeth’tir. Morpeth, herşeyin beyaz bir kağıt ile başladığını belirtmiştir. Kağıt oyma işleminde
günümüz teknolojik aygıtlarından lazer kesim de kullanan tasarımcı, tasarımına
ilk olarak çizim ile başlar. Kağıdı oyarak oluşturduğu illüstrasyonlarını, kitaplarda,
çerçevelerde kullanır. Günlük deneyimlerini, anılarını illüstre etmeyi ve şarkı söz-
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leri, hikayeler, şiirlerin yanı sıra hayvan ve bitki görüntülerini de kendi yorumuyla görselleştirmeyi tercih etmektedir (Sarah Morpeth Hakkında.(b.t.). 28 Ocak
2016). Bu teknikle, oluşturduğu dikme, ciltleme, elle boyama, basma, el veya makine kesimi ile bütün sürecini kendisi tamamlar. Tasarım anlayışının Arts&Crafts’a
dayandığını belirten Morpeth, geleneksel zanaat sürecini kavramsal tasarım ile
desteklemektedir.

Görüntü 5. Sarah Morpeth, kağıt oyma illüstrasyonları

Ele alınan örneklerde görüldüğü gibi günümüz tasarımcıları oluşturdukları yaratıcı endüstrilerde illüstrasyonu etkin olarak kullanmaktadır. Tasarım sürecinin
her aşamasında var olan designer makerlar geleneksel ve teknolojik uygulamaları ayırt etmeksizin çalışmalarına uygun olan yöntemleri tercih ederek ürünlerini oluşturmaktadırlar. Daha önce değinildiği gibi ele alınan designer makerlar
da oluşturdukları ürünleri sosyal medya hesaplarından paylaşmakta, kişisel web
sitelerinden satışa sunmaktadırlar.Böylece bağımsız ekonomi sağlamaktadırlar.

Sonuç

Günümüz tasarım dünyasında; ekonomik, çevresel, teknolojik faktörler etkisiyle
tasarımcılar, herhangi bir firmanın bünyesine katılmanın ötesinde küçük atölye
üretimine geçmişlerdir. Ayrıca günümüz yapısında üretimin dijitalleşmesiyle, bir
yandan bilgisayar çağı araçları yükselirken, bir yandan da tasarımda bireysellik
konusu gündeme gelmiştir. Birçok insan, seri üretimde eksik olduğunu düşündüğü duygusal etkinin, el yapımı tasarımlarda var olduğunu savunmuştur. Ayrıca fabrikasyon üretiminin tek tip ürünlerindense “kişiye özel” ürün bulma isteği
oluşmuştur. Bu nedenle günümüzde tasarımcılar, el yapımı tasarımlara yönelmektedirler. Günümüz el yapımı ürünleri yine teknoloji desteğiyle gelişmektedir.
Böylece, günümüz butik üretim yapan tasarımcıları ile Arts&Crafts Hareketi’nin
önde gelen isimleri John Ruskin ve William Morris’in görüşleri 150 yıl sonra yeniden canlanmıştır. Arts&Crafts zanaat üretiminden farklı olarak, günümüz zanaatının üretim teknolojilerine karşı durma durumu yoktur, projeye uygun geleneksel
ve teknolojik olanakların tamamı kullanılmaktadır.
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Güncel tasarım dinamikleri içerisinde, illüstrasyonun da kullanım alanları değişmiş, günümüzde akademik bir disiplin ve popüler bir satış aracına dönüşmüştür.
Geçtiğimiz yüzyılın tasarım üretim yöntemlerinden farklı olarak, üretiminin her
aşamasına hakim olan günümüz tasarımcıları, illüstrasyonu ifade biçimi olarak
kullanmaktadırlar. Yeni nesil tasarımcı (designer maker), yüzyıllardır var olan seramik, tekstil, dokuma, nakış, takı, aksesuar, kağıt oymacılığı alanlarında yaratıcı
endüstrileri şekillendirmektedir. Oluşturulan ürünlerin yüzeyleri illüstrasyon ile
keyifli, eğlenceli, dikkat çekici bir hale getirerek ürünlerin fark edilmesi, beğenilmesi, satın alınması sağlanmaktadır. Tasarımcılar tasarladıkları ürünleri; kişisel
web sitelerinden, tasarım pazarı sitelerinden veya sosyal medya hesaplarından
online satış ile dünyanın her yerine satabilme imkanına sahiptirler. Bu imkanla
her tasarımcı çalışmalarını dünya çapında bütün insalarla paylaşabilme ve satabilme imkanına sahiptir. Böylelikle şirketlere bağlı olmadan bağımsız bir ekonomi
yaratmaktadırlar.
Günümüz çağdaş zanaat yapısı İngiltere’de başlamış ve gelişmiştir. Tasarımcılar,
el yapımı ürünlerde illüstrasyonu etkin olarak kullanmakta, kendi kültürlerini
tasarımlarına aktarmakta ve bireysel kalkınma sağlamaktadırlar. Avrupa’da yaratıcı endüstrilerin tasarım alanları ve bu alanların dünya ticareti içindeki payı
her geçen gün giderek artmaktadır. Bu nedenle günümüzde yaratıcı endüstriler,
hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme, istihdam ve
sosyal uyumu yeniden canlandırmak için stratejik bir araç olarak görülmektedir.
Türkiye’de ise bu konu etkin değildir. Ülkemiz kültürel ve geleneksel değerler bakımdan zengin bir yapıya sahiptir. Fakat kendi kültürel değerlerini yansıtan, yeni
nesil tasarımcılara ait ülkemizi tanıtan el yapımı illüstratif ürünler henüz yaygınlaşmamıştır. Bu tarz ürünler ile çağdaş zanaati ülkemizde de etkinleştirerek, hem
ülkemizi tanıtan ve anlatan ürünler oluşturulabilir, hem de tasarımcılar bireysel
kalkınma sağlayabilecektir. Bu yeni yapının ülkemizde de etkin olması durumunda; ekonomik büyüme, istihdam ve sosyal uyum için önemli bir katkısı olacaktır.
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Bir Yaklaşım Biçimi Olarak Metinlerarasılık Ve Resimlerarasılık
Intertextuality and Intervisuality as an Approach
Doç. Serap Emmungil Karamanoğlu
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

Özet

Yazında ve görsel sanatlarda, sanat eserleri arasındaki çeşitli alışveriş işlemlerini ifade eden
metinlerarasılık ve resimlerarasılık kavramları, çok yönlü bir okumaya olanak sağlar. Her alıntılama işlemi ötekinin yapıtını kendine mal etmeyi de içermektedir. Bir çalışma yöntemi ve
bir resim tekniği olarak pek çok sanatçı tarafından uygulanmıştır.
Gombrich, “Sanatın Öyküsü” adlı kitabında “sanat” diye bir şey olmadığını, yalnızca sanatçıların olduğunu belirtir. Buna göre sanatçılar kendilerinden önceki sanatçılara çok şey borçludur. Resimdeki bu etkileşimde olduğu gibi, her metnin kökeninde metinlerarasılıktan da
söz edilebilir.
Umberto Eco ile birlikte alıntı ve yineleme, sanatın neredeyse tüm biçimlerinde yoğun bir
biçimde yer almıştır. “Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti” adlı kitabında kurmaca anlatılardan
söz ederken, alıntıya da değinmektedir. Kitabında orman imgesini; masal, öykü, roman gibi
tüm anlatı metinlerinin bir eğretilemesi olarak kullanır. Eco için “Bir anlatı ormanında gezinmek, oyunun çocuk için gördüğü işlevi görür. Çocuklar oyuncak bebeklerle, tahtadan atlarla
ya da uçurtmalarla, fiziksel yasaları ve bir gün ciddi olarak yerine getirecekleri eylemleri
daha yakından tanımak için oynarlar. Aynı şekilde, anlatılar okumak, gerçek dünyada gerçekleşmiş, gerçekleşmekte ve gerçekleşecek olan uçsuz bucaksız şeylere bir anlam vermeyi
öğrendiğimiz bir oyun oynamak demektir.”
Umberto Eco, kurmaca anlatıların yapısından ve okurun rolünden söz eder: “Örnek okur”
ve “örnek yazar” kavramlarını geliştiren Eco’ya göre; oyunun kuralları vardır ve “örnek okur”
oyunda kalmayı bilen kimsedir. “Örnek yazar” bizimle konuşan, bizi yanında isteyen bir sestir ve bu ses anlatısal strateji olarak, her adımda bize iletilen ve “örnek okur” olmaya karar
verdiğimizde, uymamız gereken bir talimatlar bütünü olarak kendini gösterir. “Örnek yazar”
ile “okur”, karşılıklı olarak birbirlerini kurarlar.”
İster sözel ister görsel olsun her anlatı, bizi bir dünyanın sınırları içine kapatır ve bir biçimde
bizi onu ciddiye almaya yöneltir. Kurmaca karakterleri ciddiye almak, metinlerarası bir anlatı
yaratır. Böyle bir anlatıda, bir romandaki bir karakterin başka bir romana ya da oyuna girişi,
neredeyse bir gerçeklik işlevi görür. Kurmaca karakterler bir metinden ötekine göç edebildiklerinde, gerçek dünyada yurttaşlık hakkı elde etmiş ve onları yaratan anlatıdan bağımsız
hale gelmiş olurlar. Kurmaca karakterlerin bu metindışı ve metinlerarası yaşamı kültleşme
olgusuyla örtüşür. Kültün bir koşulu, yapıtın “öğelerinin bağlantısızlığı” varsayımıdır. Ögelerin
bağlantısız olması demek, aynı zamanda “öğeler bağlantısız hale getirilebilir” demektir. Bu
durum bize, gerek dünyayı algılamak, gerek geçmişi yeniden kurmak için yararlandığımız o
sınırsız yeteneği kullanma olanağını sunmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Sanat, Metinlerarasılık, Resimlerarasılık, Sanatçı, Okur
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Abstract

Referring to the various methods of exchange between works of art, the concepts of intertextuality and intervisuality provide an opportunity for multifaceted reading in written and
visual arts. Every instance of quotation/reference involves the arrogation of the work of
others. It has been used by many artists as a work method and an art technique.
Gombrich, in his book titled “The Story of Art”, claims that there is no such thing as “art”,
only artists. Thus, artists owe many things to the artists that came before them. Just as in
the interaction between paintings, one can talk about intertextuality as the basis of every
text.
With Umberto Eco, quotation and repetition began to take more prominent place in almost
every form of art. While talking about fictive narration in his book titled “Six Walks in Fictional Woods”, Eco also touches on the subject of quotation. In this book he uses the woods
as a metaphor for the narrative text, such as fairy tales, stories or novels. For Eco, “[...] any
walk within fictional worlds has the same function as a child’s play. Children play with puppets, toy horses, or kites in order to get acquainted with the physical laws of the universe
and with the actions that someday they will really perform. Likewise, to read fiction means
to play a game by which we give sense to the immensity of things that happened, are happening or will happen in the actual world.”
Umberto Eco talks about the structure of fiction and the role of the reader: According to
Eco, who develops the notions of “model reader” and “model author”; the game has rules,
and the “model reader” is someone who is eager to play the game according to the rules.
The “model author” is the voice that speaks to us, and wants us by his/her side and as a
narrative strategy, this voice appears as a collection of instuctions that are given to us with
each step, and that we must abide by if and when we decide to become a “model reader”.
The “model author” and the “model reader” construct each other reciprocally.
Either verbal or visual, every narrative encloses us within a world and presses us, in some
form, to take it seriously. Taking fictive characters seriously creates an intertextual narrative.
In such a narration, the entrance of a character from one novel into another acts as a kind of
reality. When fictive characters are able to migrate from one text to another, they become
a citizen of the real world and become independent from the narration that created them.
This non-textual and intertextual life of fictional characters overlaps with cult phenomena.
A condition for cult status is the assumption of “disconnectedness of elements” within the
artwork. To say that the elements are disconnected is also another way of saying “the elements can be made to be disconnected”. This provides us with the opportunity to utilize
that limitless talent which we use to both understand the world, and reconstruct the past.
Keywords: Art, Intertextuality, Intervisuality, Artist, Reader
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Metinlerarasılık ve resimlerarasılık kavramları, sanat tarihinin çeşitli dönemlerinde, yazın veya görsel sanat eserlerindeki karakter, mekân, olay gibi kurmaca
ögelerin bir başka eserde de yer almasını ifade ederler. Sanat eserine yaklaşım
biçimi olarak metinlerarasılık ve resimlerarasılık kavramları, bir zamansızlık etkisi
yarattığı gibi çok yönlü bir okumaya da olanak sağlar. Her alıntılama işlemi ötekinin yapıtını kendine mal etmeyi de içerir. Bir çalışma yöntemi ve bir resim tekniği
olarak pek çok sanatçı tarafından uygulanmıştır.
Gombrich, “Sanatın Öyküsü” adlı kitabının “Giriş” bölümünde“ ‘Sanat’ diye bir
şey yoktur aslında. Yalnızca sanatçılar vardır.” der (1997, s. 15). Gombrich’in de
vurgulamaya çalıştığı gibi, bir sanat eserinin oluşumunda önceki sanat eserlerinin
etkisi göz ardı edilemez. Buna göre sanatçılar kendilerinden önceki sanatçılara
etkileşim açısından çok şey borçludur. Bu etkileşim görsel sanatlar alanında olabileceği gibi, yazında, her metnin kökeninde de metinlerarasılıktan söz edilebilir.
Burada vurgulanmak istenen etkileşim, en az iki resim ya da farklı sanatsal biçimler arasında resimlerarasılık (göstergelerarasılık) ya da metinlerarasılık sürecini
başlatan doğrudan ya da gönderme şeklindeki alıntılamadır. Kubilay Aktulum’un
“Resimsel Alıntı” adlı kitabında belirttiği gibi;
Alıntının neredeyse her dönemde başvurulan bir kullanım olduğunu, sanatçıların yeniden resmetme eğilimini her dönemde ve her koşulda tümden dışlamadıklarını, en özgün olma arayışında oldukları romantik dönemde bile pek çoğunun tarihsel, mitolojik, yazınsal, müziksel, dinsel vb.
alanlardan şu ya da bu amaçla (taklit etmek, esinlenmek, sanatsal eğitim,
saygısını bildirmek, yermek, ötekinden yola çıkarak kendi özgünlüğüne
varmak vb.) yararlandıklarını görmek olasıdır (Aktulum, 2016, s. 47).

Umberto Eco ile birlikte alıntı ve yinelemenin varlığı, sanatın neredeyse tüm biçimlerinde yoğun bir biçimde yer almıştır. Hatta “Umberto Eco’yla birlikte alıntının, yinelemenin, sanatın neredeyse tüm biçimleri dışında, tüm yaşamımızı
sardığı, belirlediği bir dönemde bulunuyoruz” (Aktulum, 2011, s. 10). Eco, “Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti” adlı kitabında kurmaca anlatılardan söz ederken,
alıntıya da değinir. Kitabında orman imgesini; masal, öykü, roman gibi tüm anlatı
metinlerinin bir eğretilemesi olarak kullanır. Eco için;
Bir anlatı ormanında gezinmek, oyunun çocuk için gördüğü işlevi görür.
Çocuklar oyuncak bebeklerle, tahtadan atlarla ya da uçurtmalarla, fiziksel
yasaları ve bir gün ciddi olarak yerine getirecekleri eylemleri daha yakından tanımak için oynarlar. Aynı şekilde, anlatılar okumak, gerçek dünyada
gerçekleşmiş, gerçekleşmekte ve gerçekleşecek olan uçsuz bucaksız şeylere bir anlam vermeyi öğrendiğimiz bir oyun oynamak demektir (1995,
s. 100).
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Umberto Eco, kurmaca anlatıların yapısından ve okurun rolünden söz eder: “Örnek okur” ve “örnek yazar” kavramlarını geliştiren Eco’ya göre; oyunun kuralları
vardır ve “örnek okur” oyunda kalmayı bilen kimsedir. “Örnek yazar” bizimle konuşan, bizi yanında isteyen bir sestir ve bu ses anlatısal strateji olarak, her adımda bize iletilen ve “örnek okur” olmaya karar verdiğimizde, uymamız gereken bir
talimatlar bütünü olarak kendini gösterir (1995, s.22). “Örnek yazar” ile “okur”,
“karşılıklı olarak birbirlerini kurarlar.” (1995, s. 32).
İster sözel ister görsel olsun her anlatı, bizi bir dünyanın sınırları içine kapatır ve
bir biçimde bizi onu ciddiye almaya ve ona inanmaya yöneltir.
Eco, kurmaca karakterleri ciddiye almanın, metinlerarası bir anlatı yarattığını belirtir. “Böyle bir anlatıda, bir romandaki bir karakterin başka bir romana ya da
oyuna girişi, neredeyse bir gerçeklik işlevi” görür. Kurmaca karakterler bir metinden ötekine göç edebildiklerinde, gerçek dünyada yurttaşlık hakkı elde etmiş ve
onları yaratan anlatıdan bağımsız hale gelmiş olurlar. Kurmaca karakterlerin bu
metindışı ve metinlerarası yaşamı kültleşme olgusuyla örtüştür. Kültün bir koşulu, yapıtın “öğelerinin bağlantısızlığı” varsayımıdır. Öğelerin bağlantısız olması
demek, aynı zamanda “öğeler bağlantısız hale getirilebilir” demektir. Bu durum
bize, gerek dünyayı algılamak, gerek geçmişi yeniden kurmak için yararlandığımız
o sınırsız yeteneği kullanma olanağını sunmaktadır (Eco, 1995, s. 142-143).
Ursula K. Le Guin de “Zihinde Bir Dalga” adlı kitabında, kurmaca yazarlarının,
“hakkında yazdıkları kişileri ister kafalarından uydursunlar ister tanıdıkları birinden ödünç almış olsunlar”, bu kişilerin “kendilerine ait bir hayata sahip oldukları,
hatta bazen yazarın denetiminden kaçıp yaratıcıları için son derece beklenmedik
şeyler söyleyip yapabildikleri konusunda” çoğunlukla hemfikir olduklarını savunur (2017, s. 222).
Kurmaca karakterlerin metinlerarasındaki gezintisine ilk örnek olarak Orhan Pamuk’un romanının bir bölümünü gösterebiliriz. Orhan Pamuk, 1591 yılında İstanbul’da yaşayan nakkaşları konu edindiği “Benim Adım Kırmızı” adlı romanında,
konuyu bir kişinin bakış açısından değil olay kahramanlarının hepsinin ağzından
aktarır. Kitabın son bölümünde olay kahramanlarından Şeküre’nin dileklerinden
biri şöyledir: “Ranlı şair Sarı Nazım’ın bir mesnevisinde merak ettiği şey: Mutluluğun resmi yapılsın isterdim.” (1998, s. 469). Burada Nazım Hikmet Ran’ın eşi Vera’ya yazdığı “Saman Sarısı” adlı şiirinde geçen “Sen mutluluğun resmini yapabilir
misin Abidin ?” dizesine gönderme ile birlikte bir alıntı yapılmaktadır.
Melih Cevdet Anday “Rahatı Kaçan Ağaç” adlı kitabında yer alan “Troya Önünde
Atlar” adlı şiirinde, İlyada’nın 23. bölümündeki, arkadaşı Patraklos’un ölümünden
dolayı girdiği yastan çıkan Akhileus’un, Akhalı kahramanlar arasında düzenlediği
yarışmaları anlatır. Anday tanınmış atları bir araya getirmesi üzerine şöyle der:
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Homeros’un, “ölümsüz”, “tanrısal” gibi sıfatlarla anlattığı atların arasına
başka tanınmış atları da sokmakla geçmişi zaman bakımından arılaştırmayı denedim. Böylece uzaktan bakıldığında düş, düşün yorumu, önlem
ve savaş tek bir parça durumuna giriyordu (1998, s. 322).

Yarışmada yer alan at ve binicileri şunlardır: “Peleus’in ve deniz tanrıçası Thetis’in
oğlu, Troya savaşında Yunanlılar’ın en büyük kahramanı” (Fink, 1997, s. 27) Akhilleus, “Atreus ve Aerope’nin oğlu” (Fink, 1997, s.17) Agamemnon ve kısrağı Aithe,
“Ares’in oğlu; Herakles zapt edene kadar atlarının insanları yediği Thrakia kralı”
(Fink, 1997, s. 93) Diomedes ve Tros atları, “Atreus’in eylemleri nedeniyle lanete
uğramış soy”dan “Fink 1997, s. 69) Atreusoğlu “Agamemnon’un küçük kardeşi”
(Fink, 1997, s. 213) Menelaos ve atı Podargos, “Nestor”un oğlu, Akhilleus’in, kendisine Patroklos’un öldüğünü bildiren arkadaşı” (Fink, 1997, s. 47), Memnon tarafından Troia surları önünde öldürülen Antilokhos ve Pyloslu atları, “ünlü bir halk
hikâyesi, daha doğrusu bir halk romanı” (Öztelli, 1997, s. 11) kahramanı Köroğlu
ve Kır At’ı, Tahta At, Muhammed’in damadı Ali ve atı Düldül, İskender ve atı Bukephalus, Elcid ve atı Babeica, Don Quihote ve atı Rocinante, “ölmek üzere olan
Medusa’nın Khrysaor ile birlikte doğurduğu kanatlı at” (Fink, 1997, s. 257) olan
Pegassos.
Melih Cevdet Anday, şiirin “Ağu” başlıklı ikinci bölümünde, günümüzün Bursalı
oto tamircisi Mehmet’ini, Laokoon ve çocuklarının yılanlarla savaşına şahit olmuş
gibi göstermekle “Koşu” başlıklı birinci bölümünde de bir heykel grubu ve kurmaca karakterleri bir araya getirmiştir.
Anday bir yandan, İzmir fuarından otobüsle dönüşünden söz ederken diğer bir
yandan da olay yakın bir geçmişte olmuş gibi, “Troia Kralı Piamos ile Hekabe’nin
oğlu” (Fink, 1997. S. 254) Paris’in İda’ya (Kazdağı) bırakılışından itibaren ne olduğunu merak etmekten kendini alıkoyamamaktadır. Şiirin diğer bölümlerinde
Shakespeare’nin konuya dâhil edilişine da tanık olmaktayız.

Görüntü 1. Marcantonio Raimondi, 1514-1528, Paris’in Yargısı / Le Jugement De Paris.
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Görüntü 2. Marcantonio Raimondi, 1514-1528, Paris’in Yargısı / Le Jugement De Paris. (Ayrıntı)

Görüntü 3. Edouard Manet, 1862, Kırda Öğle Yemeği / Dejeuner sur l'Herbe

Resimlerarasılık örneği olarak da Marcantonio Raimondi’nin “Paris’in Yargısı”
resmi ile Edouard Manet’in “Kırda Öğle Yemeği” adlı resmindeki ilişkiyi verebiliriz. Marcantonio Raimondi’nin Raphael’in “Paris’in Yargısı” resminden esinlenerek yaptığı resmi (Görüntü 1) ve ayrıntısı (Görüntü 2) aynı zamanda Edouard
Manet’in “Kırda Öğle Yemeği” adlı resmine (Görüntü 3) esin kaynağı olmuştur.
Manet’in resminde yer alan üçlü figür doğrudan bir alıntı olmamakla birlikte Raimondi’nin resmine gönderme yapmaktadır. Burada alıntılanan unsur “bağlam
değiştirdikten sonra yeni bir yapıtta yeni bir anlamla donatılmış olarak yer alır”
(Aktulum, 2016, s. 147). Bu durum aynı zamanda bir resmin alıntılama yoluyla
diğer resimlerden beslenmesidir.

Sonuç

Resimlerarasılığın ya da metinlerarasılığın sanat tarihinin çeşitli dönemlerinde, az
ya da çok oranlarda kullanıldığı görülebilmektedir. Bu yaklaşımların taklit etmek,
esinlenmek, sanatsal eğitim, saygısını bildirmek, yermek, ötekinden yola çıkarak
kendi özgünlüğüne varmak gibi sebeplerle her iki alanda da bir belleğin sürerliği
düşüncesi ve çoksesli bir yapıt arayışının ürünleri oldukları görülmektedir. Resimde ya da yazında, resimsel bir alıntıya yer verilmesinde ve her tür kurmacanın
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alımlanmasında, sanatçı ve izleyicinin bir kurmaca anlaşması içinde olması ve izleyicinin sanatçının seçkileri konusunda bir ön bilgiye sahip olması gerekmektedir. Kurmaca karakterlerin varlığı ve metinlerarası gezintisi, Ursula Le Guin’in de
bir kurmaca karakteri olan Ejderha’yı örneklediği gibi, Ejderha’nın nesilden nesile
toplumdan topluma birçok anlatıda yer alması hem yeni anlatılara hem de yeni
kurmacaların oluşmasına ilham vermeye devam etmektedir.
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Biyoteknolojik Gelişmeler Ve Endişe Unsuru Olarak Biyolojik
Kimera Anlatıları
Biotechnological Developments And Biological Chimera Narratives
As Concern Element
Öğr. Gör. İlke İlter Güven
Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü,
Temel Eğitim Ana Sanat Dalı

Özet

Son yıllarda hayal mahsulü yaratıklar ve gerçekleşmesi imkânsızmış gibi algıladığımız düşünceler, genetik manipülasyonlar ve biyoteknolojik gelişmeler sayesinde hayatımıza girmiş
ve dolaylı olarak da görsel kültürümüzü etkilemiş durumdadır. Öyle ki; “melez fantezilerin
genetik gerçekliklere dönüşmeye başladığı bir dönem yaşıyoruz.” (Haydaroğlu, 2009:2) Kimeralar, Yunan mitolojisinde melez bir canavar olup keçi vücuduna, aslan başına ve yılan
kuyruğuna sahipken, günümüzde biyolojik mühendisliğin ürünü olan tüm organizmaları
betimlemek için kullanılmaktadır. Klonlama, kök hücre, protezler, hayvan organlarının ve
hücrelerinin insan vücuduna nakli ve genetik değişikliklerin farklılaşan boyutları, günümüzün hayal dünyasını geleceğin gerçekliğine entegre ederek vücut metamorfozlarını gerçek
kılmaktadır. Bu bağlamda artık neyin fantezi, neyin gerçekleştirilebilir olduğunun sınırları
birbirine karışmış durumdadır. Bu durum pek çok endişe ve soruyu barındırırken birbirine
zıt algılara da yol açmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Melez, Öteki, Canavar, Kimera, Biyoteknoloji

Abstract

In recent years, thanks to the genetic manipulation sand bio-technological developments,
imaginary creature sand ideas that were once deemed to be impossible, have become reality and begun entering our lives and eventually influencing our culture. In Greek mythology
chimeras are hybrid monsters with the goat body, lion head, snake tail. Today the term
“chimera” is also used to describe all organisms that are products of biology engineering.
Cloning, stem cell studies, prosthesis, transplantation of animal organs and cells into human
body as well as the ever-changing dimensions of genetic mutations have enabled instances
of bodily metamorphosis by once again integrating today’s fantasy world with the reality of
future. In this context, it has now become even harder to define what is fantasy and what
is do able, raising many questions as well as worries and leading into contradictory perceptions. While the situation brings up many concerns and questions it also leads to opposite
perceptions.
Keywords: Hybrid, TheOthers, Monster, Chimera, Biotechnology
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Giriş

Biyoteknolojinin yarattığı yeni algılama, üretme, yaşama modelleri insan hayatını, doğanın dengesini, tarihin akışını, akıl/beden/ruh ilişkilerini sarsıcı bir şekilde etkilemektedir (Üç, 2002:15). Bu yüzden de disiplinlerarası bir mesele olarak
algılayabileceğimiz biyoteknoloji, dinin, felsefenin ve sosyal bilimlerin gündemine pek çok soruyla beraber taşınmaktadır. Üç’ün dikkati çektiği; “Canlıların doğasıyla oynanabilir mi? Bu sürecin sonu nereye varacak? Ortaya çıkan endişeye
kapılmalı mıyız? Biyoteknolojinin uluslararası platformdaki stratejik konumu bu
bilim dalını ne şekilde etkiliyor? Gelişmelerin ekonomik, hukuksal, etik boyutları
nelerdir?” (Üç, 2002:15) sorularıyla gelişen ve şekillenen bir süreç yaşanmaktadır.
Bu sorular bağlamında şekillenen yeni yaşam biçimlerimizin olumlu ve olumsuz
yönde etkilendiğini düşünen iki bakış açısından söz edilebilir. Kıtlığın önüne geçilmesi, organ nakilleri için sıra bekleyen insanların azalması, gensel müdahalelerle
çeşitli hastalıkların önlenmesi gibi biyoteknolojinin insan yaşamı için son derece
olumlu sonuçlar doğuracağına gönülden inananlarla; teknolojiye böylesi yüzünü
dönen insanın, doğadan ve metafizikten uzaklaşarak kendi sonunu hazırladığı ve
dünyanın sonuna yaklaştığımızı gösteren alametlerin sürekli arttığı düşüncesinde
olanlar arasında yaşanan bir karşıtlıktır söz konusu olan. Bu bakış açısıyla tartışmaya açılan biyoteknolojinin temel hedefinin bedenlerimize –bitki, hayvan ve insan- karşı geliştirdiğimiz korkulara cevap bulabilme arayışı olduğu şeklinde okunabilir. Ancak, ilerlemeci aklın yine öngöremediği sonuçlarla, yeni bilinmeyenler
ve korkular doğurmaktan da kendini alıkoyamadığı görülmektedir.

Biyoteknolojik Gelişmeler ve Endişe Unsuru Olarak Kimera

Bu noktada kısaca gelişmelerin tarihine bakacak olursak, gelinen noktanın oldukça hızlanmış bir evrim sürecine işaret ettiği görülecektir. Hayat nasıl yaratıldı? sorusuna karşılık hala onlarca teoriyle boğuşuluyor olunsa da; son yıllarda, kalıtsal
bağlantılarımızda neler vardır? Ya da diğer yaşayan canlılar ile bağımız nasıldır?
sorularına karşı cevaplar daha nettir. Özellikle 19. yüzyılda kalıtım bilimine dair
atılan ilk adımlar, evrim teorisi ve Charles Darwin destekçisi bilim adamlarıyla
yakalanan gelişmeler, 2000 yılında Watson ve Crick'in DNA’nın yapısını keşfettiklerini açıklamalarıyla ivme kazanmıştır. Erçetin’in biyoteknolojik gelişmelerin
tarihçesinden bahsettiği makalesinde öne çıkan örneklere göz atılacak olursa;
“1973’te Cohen ve Boyer, iki ilişkisiz organizmadan bir parça DNA izole
edip, bu iki genetik materyali yeniden birleştirmişlerdir. Bunun ardından
çok hızlı ve yoğun gelişmelerle tıpkı materyallerin ve plastik maddelerin
ustaca işlenmesi gibi canlı materyallerin imal edilmesi aşamasına gelinmiştir. 1986’da ateş böceğinden alınan ışık yayan genlerin bir tütün bitkisinin genetik koduna yerleştirilmesi ve tütün yapraklarının ışıldaması,
(bkz: Görüntü 1.) 1997’de klonlanmış bir memeli hayvan olarak Dolly’nin,
ardından insan geni taşıyan klonlanmış ikinci bir koyun olarak Polly’nin doğumu, ilk yapay insan kromozomunun yapılması, 2020 yılına kadar insan
bedeninin % 95’inin laboratuvarlarda yetiştirilme organlarla değiştirilebilme olasılığı, insan genomu projesiyle 2002 yılına kadar bütün insan genomunun yaklaşık 100.000 genin, ayrıntıları ve dizilişi. (Erçetin, 1999:171)
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Görüntü 1. Işık Saçan Tütün Bitkisi, 1986

Yine son derece iddialı ve ilk duyulduğunda fantastik çağrışımlar yapan bazı gelişmelerden bahsedilecek olursa; beyin hücresi nakilleriyle farklı türler arası davranış transferi yapmak gibi hikâyemsi algılanan, ancak başarıya ulaşmış deneyler
oldukça zihin açıcı ve heyecan verici türdendir. Bir çeşit organ yazıcısı olarak tabir
edilebilecek biyolojik baskı yapan makinelerle yazdırılan organların, sıra bekleyen hastalara başarıyla nakledilmesi bir diğer başarı örneği olarak gösterilebilir.
Üroloji doktoru Profesör Anthony Atala 2011 yılında TEDMED 2011’ de mavi eldivenleriyle sadece dakikalar önce yazdırdıkları böbreği ellerine alıp izleyicilere
doğrulttuğunda, aslında çoktan küçük bir çocuğa biyolojik baskı yoluyla yazdırılarak üretilen idrar kesesi nakli ameliyatını başarıyla gerçekleştirmiştir
(bkz: Görüntü 2).

Görüntü 2. “Anthony Atala”, Profesör elinde tuttuğu biyo-baskıyla yazdırılmış böbreği
izleyicilere doğru gösterirken, TEDMED 2011 sunumundan bir kare
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Bir diğer mucizevî biyobilimsel başarı, üreme teknolojileri adı verilen laboratuvar çalışmalarıdır. Tüp bebek ve rahim dışında döllenmenin gerçekleştirilebilir
oluşu heyecan uyandırıcı ve üremeyle ilgili akılda tuhaf sorular oluşturabilecek
türdendir. Örneğin; artık bildiğimiz anlamda bir cinsel birleşim yaşamadan hamile kalınabiliyorsa, bir kadının rahmi taşıyıcı annelik adı altında bir çiftin döllenmiş yumurtası için kiralanabiliyorsa, cinsellik algımızı tümüyle değiştirebilecek türden bir gelişmedir bu. Biyoteknoloji dünyası bizi aseksüel bir hayata mı
hazırlıyor? sorusu akla gelebilir bu durumda örneğin. Bir süre sonra yenidoğan
bebeklerin doğum kartlarında gen haritalarının yer alacağından söz edilmekte ya
da bazı genetik yatkınlıkları olan ceninlerin düşürülebilmesi, bebeğin cinsiyetinin
seçilebilmesi ya da bebekte tercih edilen fiziksel özelliklerin sipariş edilebilmesi
hakkı gibi gündemlere ek olarak, yıllar sonra uyandırılmak üzere dondurulacak ve
dolayısıyla bir tür zamansal sıçramaya hazırlanan insan bedeni gibi olasılıklar söz
konusudur. En nihayetinde, tartışmasız bir biçimde biyoteknoloji, çeşitli dönüşüm temalarıyla, insan-hayvan ve bitkinin geleneksel yaşam formlarının gerçekliklerini ve sınırlarını tartışma konusu haline getirmektedir.
Harraway, Fukuyama, Sloterdijk gibi düşünürler biyoteknolojik gelişmeleri insan-ötesi, siborg, öte-insan gibi alt kavram dizileriyle tartışmaktadırlar. Haraway’insiborg’u makineyle melezleşmiş bir canlıyı tarif ederken, Fukuyama’da
bu melez imge insan-ötesi şeklinde ifade edilir. İki düşünürde insan türünün geleneksel algısının çok yakın gelecekte büyük bir değişim yaşayacağını öngörmektedir. Bu fikirlere paralel olarak biyoteknolojik gelişmelere karşı sert çıkışlarıyla tanınan bir diğer düşünür Sloterdijk de “barındırdığı bütün umutlar ve tehlikelerle
birlikte, türümüzün büyük bir evrimsel sıçramaya hazırlandığını”(Gardels,2003)
destekler. Diğer yandan vaadettiği tüm umutların aksine biyoteknolojik gelişmeler sayesinde yeni tip insan-ötesi canlılardan oluşturulabilecek bir çeşit ordunun
insan türünün izinlerini silebileceğinden endişe duyan düşünüşler de mevcuttur.
Bunlara ek olarak soysuzluk, kökensizlik gibi hisler uyandıran melez imge, yarattığı değer kaybı hissiyle mevcut endişeyi pekiştirmektedir. Sonuç olarak bu endişe
yüklü ruh hali sanatsal hayal güçlerini tetiklemiş, böylece çağdaş sanatın belirleyici temalarının başında gelerek sayısız film, kitap ve sergiye ilham olmuştur.
Kimeraları gerçek hayata uyarlama öyküsü olarak değerlendirilebilecek Mary
Shelley’in Dr. Frankenstein’ından H.G. Wells’in Dr. Moreau’suna uzanan endişe
yüklü öyküler, 2000’li yılların bilimkurgularına referans olmuştur. “Godzilla (Ishiro
Honda, 1954)”, “Öldüren Arzu (Kurt Neuman, 1958)”, “The Wasp Woman (Roger
Corman, 1959)”, “Jurassic Park (Steven Spielberg, 1993)”, “Sekiz Bacaklı Canavarlar (Ellory Elkayem, 2002)”, “Deney (Vincenzo Natali, 2009)” vb. gibi filmlerde
laboratuvar ortamında üretilmiş kimera türü canlılar, insanın, teknolojik gelişmelere karşı geliştirdiği endişeyle yüzleşmesi bağlamında yer almaktadır.
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Sonuç

Sonuç olarak; birbirleriyle çelişen bakış açıları, özünde insan-ötesi varlık fikrinde
birleşirken, mevcut düzene ait kavram kategori ve sistemlerin günümüz ve gelecek dünyasına yeterli gelemeyeceği fikrinde hemfikirdirler. Gerçek ve hayalin
içiçe geçtiği bugünlerde, yeni tanımlamaların, yeni hukuksal düzenlemelerin ve
yeni kategorilendirmelerin yapılması gerekliliği savunulmaktadır.
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